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ELŐHANG

Életében először ringatta karjában a gyermekét.

Sok évvel ezelőtt, a kórházban egy nővér megkérdezte, meg
akarja-e fogni, de ő nem akarta. Sőt, nevet sem adott neki, és
nem volt hajlandó aláírni a hivatalos lemondó nyilatkozatot sem.
Kibúvót keresett, mint mindig, hogy ne kelljen őszinte válaszokat
adnia. Visszaemlékezett, hogyan rángatta magára a farmert,
mielőtt elhagyta volna a kórházat. Még nedves volt az elfolyt
magzatvíztől, derékban pedig túl bő, pedig nemrég még feszült.
Összefogta magán, hogy le ne csússzon, leosont a hátsó lépcsőn, s
futni kezdett a fiú felé, aki a sarkon várta egy kocsiban.

Mindig volt egy fiú, aki várta, aki akart tőle valamit, aki
vágyakozott utána, aki gyűlölte. Így volt ez, amióta csak az eszét
tudta. Tízévesen anyja stricije ajánlott ételt egy csókért, tizenöt
évesen szexmániás mostohaapja zaklatta, huszonhárom évesen
egy katona ostromolta a testét. Harmincnégy volt, amikor egy
zsaru meggyőzte arról, hogy amit tett vele, az nem volt erőszak.
Harminchét évesen pedig egy másik zsaru elhitette vele, hogy
örökké szeretni fogja.

Csakhogy az „örökké” sosem tart olyan sokáig, mint gondolná
az ember.

Megérintette lánya arcát. Ezúttal gyengéden, nem úgy, mint
korábban.

Milyen szép!
Bőre puha volt, ránctalan. Szeme csukva volt, de remegett



kissé a szemhéja alatt. Sípoló hangok hagyták el a tüdejét.
Óvatosan hátrasimította a lány haját, fürtjeit a füle mögé

igazította. Ezt nem tehette meg a kórházban annak idején. Nem
simíthatott végig a csecsemő ráncos homlokán, nem csókolhatta
meg apró ujjait a kezén, nem foghatta meg borsónyi ujjacskáit a
lábán.

Lánya ujjai immár manikűrözöttek, hosszú lábujjain nyomot
hagyott a számtalan balettóra és a végigtáncolt éjszakák, meg az
a sokféle esemény, amely megtöltötte vibráló, ám anyátlan
életét.

Ujjával megérintette lánya ajkát. Hideg volt, a lány túl sok vért
veszített. A mellkasából kiálló kés nyele együtt lüktetett a
szívverésével. Néha mint egy metronóm, néha mint egy lejárni
készülő óra elakadt mutatója.

Mennyi elvesztegetett év!
Karjába kellett volna vennie a pici lányt akkor a kórházban, ha

egyetlenegyszer is. Emlékül kellett volna hagynia a lelke mélyén
az anyja érintését, hátha akkor nem rándult volna össze a
mozdulattól, és nem húzódott volna félre most, mintha csak egy
idegen érintette volna meg.

Persze valójában idegenek is voltak.
A nő megrázta a fejét. Nem kezdhet el most azon bánkódni, mit

veszített el, és miért. Csak arra szabad gondolnia, hogy milyen
erős, és hogy igazi túlélő. Egész életében borotvaélen táncolt, s
futott azok elől a dolgok elől, amelyeket mások örömmel
fogadtak: gyermek, férj, otthon, valódi élet.

Boldogság, elkötelezettség, szeretet.
Most ébredt rá, hogy ez a menekülés juttatta ide, ebbe a sötét



szobába, ez ejtette csapdába ezen a dermesztő helyen, ezért
tartja most először – és utoljára – a karjában a lányát,
végignézve, ahogy az lassan elvérzik.

A csukott ajtó mögül csoszogó léptek zaja hallatszott, a küszöb
alatti résen át pedig két alig mozgó láb árnyéka jelent meg.

Talán ez az ember fog végérvényesen végezni a lányával?
Vagy ővele?
A faajtó megzörrent a fémkeretben. Az ajtógomb helyét csak

egy kis, négyszögletes nyíláson beáramló fényfolt jelezte.
A nő azt latolgatta, mit használhatna fegyverképpen. Például

tűsarkú cipője fémvégű sarkát, vagy a lánya melléből kiálló kést.
A cipőt lerúgta magáról az előbb, miközben átrohant az úton, a

kés pedig talán valami létfontosságú szervhez nyomódik
odabent, és megakadályozza, hogy ömöljön a vér, lassú, keserves
haldoklásra ítélve a lányt.

Egy pillanatra hozzáért ujjaival a késhez, de inkább lassan
elhúzta a kezét.

Az ajtó ismét megzörrent. Kaparászás hallatszott, mint amikor
fém csikordul fémen. A fényes négyszög kisebb lett, majd eltűnt,
amint egy csavarhúzót dugtak a résbe.

Katt-katt-katt. Mint amikor egy üres pisztolyt próbálnak
elsütni.

A nő finoman leengedte lánya fejét a földre. Feltérdelt, s
beharapta a szája szélét, amint éles fájdalom hasított a bordái
közé. Seb tátongott az oldalán, vér csorgott a lábán lefelé.
Az izmai kezdtek begörcsölni.

Négykézláb körbemászott a szobában, mit sem törődve a
fűrészporral és fémreszelékkel a térdei alatt, a szúró fájdalommal



a bordái közt, a vércsíkkal, amelyet maga után húzott. Talált
néhány szeget és csavart, majd valami hideg, kerek, fémes
dologhoz ért a keze. Felvette a tárgyat a földről, s kitapogatta,
mit talált: a hiányzó ajtógomb volt a kezében. Kemény, nehéz, és
egy tíz centis fémtüske áll ki belőle, akár egy jégcsákány.

Az ajtó zárja egy utolsót kattant, a csavarhúzó leesett a
betonra, s résnyire kinyílt az ajtó.

A nő összehúzta a szemét a beáramló fénytől. Végigfutott az
agyán, hányféle módon bántott már férfiakat az életében.
Egyszer pisztollyal, egyszer tűvel, számtalanszor ököllel, szájjal,
foggal… szívtelenséggel.

Az ajtó rése egyre tágult, s megjelent benne egy pisztoly csöve.
A nő markába fogta az ajtógombot úgy, hogy az ujjai között

nyúlt a fémtüske előre, és várta, hogy a férfi belépjen.

HÉTFŐ



1. FEJEZET

Will Trent aggódott a kutyája miatt. Az eb – Betty – fogait

készült megtisztíttatni, ami nevetséges pénzkidobásnak tűnhet
egy házi kedvenc esetében, ám amikor az állatorvos
elmagyarázta, milyen szörnyűségeket okozhat egy állatnak a
rossz szájhigiénia, Will a házát is képes lett volna eladni, csak
hogy még néhány értékes évvel ajándékozhassa meg a kis
aranyost.

Szemmel láthatóan nem ő volt az egyetlen bolond Atlantában,
aki jobb egészségügyi ellátást biztosított a kedvencének, mint
amilyenben sok amerikai részesült. Végignézett a várakozók
tömegén, akik mind a Dutch Valley Állatklinikára akartak
bejutni. Egy tiltakozó dán dog zárta el a bejáratot, miközben
néhány macskatulajdonos mindentudó pillantásokat váltott
egymással. Will kiment az utcára. Letörölte nyakáról a
verejtéket, nem tudva, hogy a késő augusztusi hőségtől izzad,
vagy az idegességtől, hogy jó döntést hozott-e. Még sosem volt
kutyája, még sosem volt egymagában felelős egy állat jóllétéért.
Mellkasára szorította a tenyerét, és szinte még mindig érezte
magán Betty doboló szívverését, amint átadta őt az állatorvos
asszisztensének.

Visszamenjen, és kimentse onnan?
Egy autó éles tülkölése riasztotta fel aggodalmas gondolataiból.

Csak egy vörös villanást látott, amint Faith Mitchell elhajtott
mellette a Minijével. A nő nagy ívben megfordult, s megállt a



járda szélénél Will mellett. A férfi már nyújtotta a kezét a kilincs
felé, de ő már át is nyúlt, és kilökte előtte az ajtót.

– Siess! – mondta, túlkiabálva a sarki hideget árasztó légkondi
zaját. A hátsó üléshez egy babaülés volt erősítve, ami úgy hetven
centit hagyott Will számára, hogy behajtogassa százkilencven
centinél is nagyobb termetét az első utasülésbe.

Faith telefonja újabb üzenet érkezését jelezte.
– Amanda az. – Úgy ejtette ki a nevet, mintha káromkodna,

ahogy hozzá hasonlóan a legtöbb ember. Amanda Wagner
igazgatóhelyettes volt a főnökük a GBI-nál, azaz a Georgiai
Nyomozó Irodánál, és nem épp a türelméről volt híres.

Will a hátsó ülésre dobta a zakóját, majd bekuporodott a vezető
mellé. Feje majdnem a csukott napfénytetőhöz ért, a
kesztyűtartó a sípcsontját nyomta, térde szinte az állát súrolta.
Ha most baleset érné őket, a halottkém az orrát a koponyája
belsejében találná.

– Gyilkosság – mondta Faith, s felemelte a lábát a fékről,
mielőtt Will becsukhatta volna az ajtót. – Ötvennyolc éves férfi.

– Klassz! – felelte Will olyan élvezettel, melyet csak egy
nyomozó képes tanúsítani egy embertársa halála hallatán.
Védelmére legyen mondva, Faith és ő az utóbbi hét hónapot
sziklák hegynek felfelé való görgetésével töltötték. Partnerét
kikölcsönözték egy különleges akciócsoportnak, amely az atlantai
magániskolák csalási botrányát vizsgálta ki, ő pedig egy
különösen nagy publicitásnak örvendő, kényes nemierőszak-
ügyben toporgott egy helyben.

– Hajnali öt körül jött a hívás a 911-re – számolt be sietve
Faith a részletekről. – Egy férfi jelentette be névtelenül, hogy



holttestet találtak a Chattahoochee melletti, elhagyott
raktárépületnél. Sok vér, semmi gyilkos fegyver. – A nő lassított,
és megállt a pirosnál. – A rádión nem közölték a halál okát,
úgyhogy elég rémes lehet.

A kocsiban pittyegni kezdett valami, mire Will oda sem
figyelve nyúlt a be nem kapcsolt biztonsági öv felé.

– Miért minket állítottak rá? – kérdezte. A GBI nem kezdhet
csak úgy dolgozni egy ügyön. A kormányzónak vagy a helyi
rendőrségnek kell felkérnie őket. Az atlantai rendőrség
folyamatosan foglalkozik gyilkossági ügyekkel, és rendszerint
nem kér segítséget. Különösen az államiaktól nem.

– Az áldozat egy atlantai zsaru – magyarázta Faith, miközben
megragadta Will biztonsági övét, és bedugta a csatot a helyére,
mintha csak az egyik gyerekét kötötte volna be. – Dale Harding
kitüntetett nyomozó volt, mielőtt visszavonult. Hallottál róla?

Will megrázta a fejét.
– És te?
– Anya ismerte, de sosem dolgozott vele. Harding fehérgalléros

bűnözőkkel foglalkozott. Egészségügyi okokból hamar
nyugállományba vonult, aztán biztonsági emberként bukkant fel
újra. Olyasmit csinált, amihez nem sok ész kellett, legfeljebb
szétverni valakinek a térdét fenyegetésképpen. – Faith maga is
az atlantai rendőrségnél dolgozott tizenöt évig, mielőtt Will
partnere lett a másik cégnél. Az édesanyja is onnan szerelt le
kapitányi rangban. Ketten együttvéve gyakorlatilag ismerték a
szervezet egész állományát. – Anya azt mondja, ismerve Harding
rossz hírét, biztos felbosszantott egy stricit, akit nem kellett
volna, vagy nem fizette meg az adósságát, és a fogadóirodás fejbe



verte egy baseballütővel.
A kocsi megugrott, amint a lámpa zöldre váltott, s Willt

alaposan oldalba bökte a pisztolya. Megpróbált helyzetet
változtatni, mert a jeges légáramlat ellenére már a hátához
tapadt az ing az izzadságtól. Ahogy elvált a bőrétől, olyan érzés
volt, mint mikor lehúznak egy sebtapaszt. A műszerfalon 7:38-at
mutatott az óra. A férfi nem is akart arra gondolni, milyen
tikkasztó lesz itt délre a hőség.

Faith telefonja újabb üzenetet jelzett. Majd még egyet és még
egyet.

– Amanda – nyögött fel az asszony. – Miért kell neki három
mondatot három különböző üzenetben elküldeni? És csupa
nagybetűvel. – Faith egy kézzel vezetett, a másikkal meg
válaszolt az üzenetekre, ami veszélyes és szabálytalan, Faith
azonban azon rendőrök közé tartozott, akik csak más szemében
látták meg a szálkát. – Úgy ötpercnyire lehetünk, igaz?

– Inkább tízre, akkora a forgalom – felelte Will, majd átnyúlva
megfogta a kormányt, hogy ne a járdán kössenek ki. – Mi a
raktárépület címe?

Faith visszapörgette a szöveget.
– Ez tulajdonképpen egy építkezési helyszín a raktárak

mellett. Beacon 380.
Will állkapcsa úgy szorult össze meghallva a címet, hogy

fájdalom hasított a nyakába.
– Az Marcus Rippy éjszakai klubja.
Faith meglepetten nézett rá.
– Viccelsz?
Will megrázta a fejét. Nem sok dolog volt Marcus Rippy körül,



amivel kapcsolatban kedve lett volna viccelődni. A fickó profi
kosárlabdázó volt, akit azzal vádoltak, hogy bedrogozott és
megerőszakolt egy főiskolás lányt. Will az előző hét hónapot azzal
töltötte, hogy megalapozza ezt a vádat a hazug disznó ellen,
csakhogy Rippy milliókat költött ügyvédekre, szakértőkre meg
újságírókra, akik gondoskodtak arról, hogy az ügy sose kerüljön
bíróság elé.

– Mit keres egy halott exrendőr Marcus Rippy klubjában
hetekkel az után, hogy Rippynek sikerült megúsznia egy
nemierőszak-ügyet? – gondolkodott hangosan Faith.

– Biztos vagyok benne, hogy az ügyvédeinek erre is lesz hihető
magyarázata, mire odaérünk.

– Jézusom! – Faith beledobta a telefont a pohártartóba, s
immár két kézzel kormányzott. Egy pillanatig hallgatott, talán
azt latolgatva, mit jelent mindez kettejük számára. Dale Harding
zsaru volt ugyan, de a rosszabbik fajtából. Ahogy ebben a
nagyvárosban a gyilkosságok esetében lenni szokott, az áldozat
ritkán volt feddhetetlen, becsületes polgár. Nem mintha illene az
áldozatokat kárhoztatni, de általában olyasmiket követtek el –
például felbosszantottak striciket vagy nem fizették ki a
játékadósságot –, ami érthetővé tette, miért is váltak végül
áldozattá.

Marcus Rippy érintettsége az ügyben azonban mindent
megváltoztatott.

Faith lassított, mert a reggeli forgalom kezdett sűrűsödni.
– Tudom, hogy azt mondtad, nem szeretnél az ügyed

kudarcáról beszélni, de most szükségem van az információidra.
Will azonban továbbra sem akart beszélni erről. Öt óra



leforgása alatt Rippy többször is megerőszakolta áldozatát, hol
verte, hol fojtogatta, míg a lány el nem ájult. A nő kórházi ágya
mellett állva Will még néhány nappal később is látta a sötét
foltokat, ahol Rippy ujjai megragadták a nyakát, mintha csak egy
kosárlabdát szorított volna a tenyerében. Az orvosi jelentés több
más sérülésről is beszámolt: vágásokról, zúzódásokról, a bőr
felszakadásáról. Durva, erőszakos traumákról, bevérzésekről.
A fiatal nő csak suttogva tudott beszélni, mégis elmondta a
történetét neki és mindenki másnak, aki meghallgatta. Egészen
addig, amíg Rippy ügyvédei el nem hallgattatták.

– Will?
– Megerőszakolt egy nőt, de a pénzével megúszta. Újra meg

fogja tenni, és talán már korábban is megtette. De mindez mit
sem számít, mert tud bánni a kosárlabdával.

– Na, ez aztán a kimerítő információ. Kösz.
Will összeszorított állkapcsába ismét belenyilallt a fájdalom.
– Újév napján, délelőtt tízkor az egyik szobalány találta meg az

eszméletlen áldozatot Rippy házában. Odahívta Rippy biztonsági
főnökét, aki felhívta a menedzserét, aki felhívta az ügyvédeit,
akik végül hívtak egy magánmentőt, hogy bevigye a lányt a
Piedmont Kórházba. Két órával a lány megtalálásának állítólagos
időpontja előtt, azaz reggel nyolckor Rippy a magángépén
elrepült Miamiba az egész családjával. Azt állította, a vakáció
már jó előre be volt ütemezve, viszont a repülési tervet csak a
felszállás előtt fél órával nyújtották be. Rippy az állította, fogalma
sem volt, hogy az áldozat ott van a házban, sosem látta, sosem
beszélt vele. Még a nevét sem tudja. Előző éjjel nagy szilveszteri
bulit tartottak, több száz ember járkált náluk ki-be.



– Volt egy Facebook-bejegyzés…
– Instagram – helyesbített Will, aki órákat töltött az

interneten a vendégek által a telefonjaikkal készített képeket
tanulmányozva. – Valaki a résztvevők közül feltett egy képet az
áldozatról, amint kásás hangon motyog valamit, mielőtt belehány
egy jegesvödörbe. Rippy emberei megbízták a kórházat, hogy
csináljanak a lánynál egy toxikológiát, és marihuánát,
amfetaminokat meg alkoholt találtak a vérében.

– Azt mondtad, eszméletlen volt, mikor bevitték a kórházba.
Adott engedélyt Rippy embereinek, hogy drogtesztet
végezzenek rajta?

Will megrázta a fejét, mert ez mit sem számított. Rippy
csapata lefizetett valakit a kórház laborjában, és kiszivárogtatta a
sajtónak a vérvizsgálat eredményét.

Faith elhúzta a száját.
– Hatalmas az a ház, igaz?
– Majdnem ezerötszáz négyzetméter. – Will felidézte az

alaprajzot, amit annyi ideig tanulmányozott, hogy beleégett az
agyába. – Patkó alakú, a közepén úszómedencével. A család a
patkó középső részében él, az oldalsó két szárnyban pedig
tömérdek vendéglakosztály van, továbbá masszázsszoba,
konditerem, kosárlabdapálya, mozi, és játszószoba a két
gyereknek. Nem tudsz olyat mondani, amijük ne lenne.

– Tehát a puszta logika alapján történhet valami szörnyűség a
ház egyik részében, amiről a másikban nem szereznek tudomást.

– Anélkül, hogy a kétszáz alkalmazott egyike se szerezzen róla
tudomást. A szobalányok, az inasok, a kiszolgálók, a konyhai
személyzet, a szakácsok, a bárpultosok, a kisegítők, meg az isten



tudja, ki még. Willt két óra hosszat vezette körbe a birtokon a
Rippy család biztonsági főnöke. A házat kívülről kamerák
figyelték mindenféle szögben, sehol sem volt vakfolt.
A mozgásérzékelők észrevettek mindent, ami nehezebb egy
falevélnél. Senki sem mehetett ki vagy be úgy, hogy valaki ne
tudjon róla.

Kivéve azon az éjszakán. Nagy vihar volt, s az áram hol elment,
hol visszajött. A generátorok is csúcsminőségűek voltak, de
valamilyen oknál fogva a külső digitális videó rögzítő, amely a
biztonsági kamerák felvételeit volt hivatva megőrizni, nem volt
bekapcsolva ebbe a rendszerbe.

– Jól van, én is láttam a híreket – mondta Faith. – Rippy
emberei azt állították, a lány tiszta bolond volt, és csak a szexért
ment oda.

– Pénzt kínáltak neki, de ő elutasította.
– Talán csak kevesellte – dobolt Faith az ujjaival a kormányon.

– Nem lehet, hogy maga okozta a sérüléseit?
Rippy ügyvédei is ezt állították. Még egy szakértőt is találtak,

aki hajlandó volt kijelenteni, hogy az óriási ujjnyomok a lány
nyakán, hátán és a combján a sajátjai.

– Volt egy zúzódása itt – mutatott Will a saját hátára. – Egy
ököl nyoma a lapockái közt. Egy jókora ökölé. Kivehető volt az
ujjak nyoma, ugyanolyan, mint a nyakán. Komoly zúzódás volt a
mája fölött is. Az orvosok két hétig ágyban tartották.

– És volt egy óvszer Rippy spermájával…
– Az egyik folyosóról nyíló fürdőszobában. A felesége azt

mondta, szexeltek aznap éjjel.
– Ő pedig otthagyja a használt óvszert egy vendégfürdőben a



sajátja helyett? – húzta össze a szemöldökét Faith. – Rajta volt a
feleség DNS-e a külsején?

– A padló kövén találták, amelyet nem sokkal azelőtt mostak
fel fertőtlenítő tisztítószerrel, úgyhogy semmi használható nem
volt már a külsején.

– Az áldozaton sem találtak DNS-t?
– Csak néhány azonosíthatatlan szakaszt, mind nőktől. Talán a

kollégiumi hálóban szedte össze.
– Elmondta az áldozat, ki hívta meg a partira?
– A főiskolai barátaival jött, és egyikük sem emlékszik,

valójában kit is hívtak meg közülük eredetileg. Egyik sem
ismerte Rippyt személyesen, vagy legalábbis egyikük sem
ismerte be. És mind a négyen nyomban elhatárolódtak az
áldozattól, amikor kopogtatni kezdtem az ajtajukon.

– És az áldozat határozottan azonosította Rippyt?
– Azt mondta, a fürdőszoba előtt állt sorban. Ez már azután

volt, hogy belehányt a pezsgősvödörbe. Azt állította, egyetlen
italt ivott, de rosszul lett tőle, mintha nem stimmelt volna vele
valami. Rippy odament hozzá, ő persze nyomban megismerte.
A férfi kedvesen felhívta a figyelmét arra, hogy van még egy
mosdó a vendégszárny folyosóján. A lány követte. Jó sokáig
mentek, és ő szédült, mire a férfi átfogta a vállát, hogy
támogassa. Bevezette az utolsó vendéglakosztályba a folyosó
végén, ahol ő elment a vécére. Amikor kijött onnan, Rippyt az
ágyon ülve találta meztelenül.

– Aztán mi történt?
– Aztán másnap a kórházban ébredt. Súlyos agyrázkódása volt

egy, a fejére kapott ütéstől, szemmel láthatóan többször is



fojtogatták, és néhányszor elvesztette az eszméletét. Az orvosok
szerint sosem fog teljesen emlékezni arra az éjszakára.

– Hm.
Will kiérezte a kételkedést társa hangjából.
– Na és hol volt az a fürdőszoba, ahol a kondomot találták? –

kérdezte Faith.
– Hat ajtónyira a vendéglakosztálytól, úgyhogy elhaladtak

előtte az odafele úton, és Rippy is elment előtte visszafelé a
partira. A telefonos videók szerint egész éjjel járkált, hogy alibit
kreáljon magának. Plusz a fél csapata is kiállt mellette. Jameel
Gordon, Andre Dupree, Reuben Figaroa. Az erőszak másnapján
mindannyian bementek a rendőrségre nyomukban az
ügyvédekkel, és mindegyik előadta pontosan ugyanazt a sztorit.
Mire a GBI megkapta az ügyet, mindannyian megtagadták, hogy
újra kihallgassuk őket, hiszen már tettek vallomást.

– Jellemző – jegyezte meg Faith. – És Rippy azt mondta, nem
is látta az áldozatot a partin?

– Pontosan.
– Ha jól emlékszem, a feleség annál többet beszélt.
– Csak úgy harsogott a férje védelmében. – LaDonna Rippy

elment minden televíziós műsorba és híradóba, ahol csak
hajlandók voltak foglalkozni vele. – Alátámasztott mindent, amit
a férje mondott, és ő is kijelentette, hogy egyszer sem látta a
lányt a partin.

– Hm. – Faith hümmögése egyre szkeptikusabbá vált.
Will hozzátette:
– Azok pedig, akik látták aznap éjjel az áldozatot azt mondták,

ittas volt, és ráakaszkodott minden kosarasra, akit csak el tudott



kapni. Látva a róla készült videót és a toxikológiai jelentést, még
el is lehetne hinni. Ugyanakkor ott van a brutális erőszak ténye,
meg hogy a lány meztelenül találta Rippyt az ágyon kijőve a
fürdőszobából.

– Az ördög ügyvédjét játszod?
Will bólintott, bár tudta, mi következik.
– Már látom, hol bukott el az ügy. Két állítás áll egymással

szemben, és Rippyt megilleti az ártatlanság vélelme, mert ilyen a
törvény. Ártatlan, amíg… bla-bla-bla. És azt se felejtsük el, hogy
ez a férfi piszkosul gazdag. Ha lakókocsiparkban élne, a bíróság
által kirendelt ügyvédje előbb elfogadta volna, hogy hamis vádak
alapján üljön öt évet, mint hogy rákerüljön a nemi
bűncselekményt elkövetők listájára.

Will nem felelt, mert erre nem is lehetett mit mondani.
Faith keményen megmarkolta a kormányt.
– Gyűlölöm a nemi erőszak eseteket. Egy gyilkossági ügyben

nem kérdezi a bíró, hogy vajon tényleg megölték-e a fickót, vagy
csak hazudik, mert magára akarja irányítani a figyelmet. No és
mit keresett a városnak abban a részében, meg mi van azzal a
többi gyilkossal, akikkel korábban randizott.

– Bizony a lány nem volt éppen szimpatikus – ismerte el Will
dühösen, hogy ez egyáltalán számít. – A családja is zűrös.
Egyedülálló, drogos anya, akinek fogalma sincs, kitől van a lánya.
Már a középiskolában voltak drogügyei, és vagdosta magát. Épp
letelt a rossz eredményei miatt elrendelt tanulmányi próbaideje
a főiskolán, hol ezzel járt, hol azzal, és sokat randizott online a
Tinderen meg az OkCupidon, mint mindenki az ő korában. Rippy
emberei még azt is megtudták, hogy néhány éve volt egy



abortusza. Gyakorlatilag tálcán kínálta nekik a tárgyalási
stratégiát.

– Nem nagy a különbség a között, hogy valaki jó lány, vagy
rossz – fejtegette Faith hosszan kifújva a levegőt –, de ha
egyszer átlépi a határt… El nem tudod képzelni, mit hordtak
össze rólam az emberek, mikor terhes lettem Jeremyvel.
Az egyik nap még kitűnően teljesítő középiskolás voltam, aki
előtt ott áll az egész élet, másnap pedig már én voltam a
tinédzser Mata Hari.

– Lelőttek kémkedésért?
– Tudod, hogy értem. Pária lettem. Jeremy apját

visszaküldték északra, a családjához, a bátyám pedig máig nem
bocsátott meg nekem. Apámat kitették a klubjából, és tömérdek
kliensét elvesztette. A barátaim szóba sem álltak velem többet,
és ott kellett hagynom az iskolát.

– Amikor Emmát szülted, legalább már minden más volt.
– Ó, igen. Harmincöt éves, egyedülálló anya voltam egy

húszéves fiúval és egy egyéves kislánnyal. Az ilyet folyton
dicsérik az életvitele miatt, nemde? – Faith témát váltott. –
Az áldozatnak volt barátja is, ugye?

– Egy héttel a támadás előtt szakítottak.
– Ó, az ég szerelmére! – Faith dolgozott már elég hasonló

ügyön ahhoz, hogy tudja, minden védő álma az olyan felperes,
akinek van egy volt barátja, akit talán csak féltékennyé akar
tenni.

– A fiú megjelent az eset után – mondta Will, bár nem igazán
kedvelte a fickót. – A lány mellé állt, és éreztette vele, hogy
biztonságban van. Vagy legalábbis megpróbálta.



– Dale Harding neve egyszer sem bukkant fel a nyomozás
során?

Will megrázta a fejét.
Egy televíziós társaság furgonja húzott el mellettük, s

áthúzódott a szembejövő sávba legalább húsz méteren át, mielőtt
szabálytalanul befordult volna.

– Úgy tűnik, a déli híradónak megvan a vezető híre – jegyezte
meg Faith.

– Ezeknek nem hír kell, csak pletyka.
Amíg Rippy ügyét el nem utasították, Will nem tudta úgy

elhagyni a GBI központját, hogy egy jól fésült riporter ne akart
volna nyilatkozatot kicsikarni belőle, ami akár véget is vethetett
volna a karrierjének. Szándékosan háttérben akart maradni,
tekintettel a számtalan halálos fenyegetésre és online zaklatásra,
amellyel Rippy rajongói elárasztották a vádlóját.

– Lehet akár véletlen is – szólalt meg Faith. – Mármint hogy
holtan találták Hardingot Rippy klubjában.

Will jelentőségteljesen pillantott rá. Egyetlen zsaru sem hisz a
véletlenekben, különösen nem egy olyan, mint Faith.

– Jó, jó – adta meg magát a nő, miközben követte a híradós
kocsi szabálytalan útvonalát. – De legalább tudjuk, miért küldött
Amanda négy üzenetet. – Telefonja ismét ciripelt egyet. – Ötöt.
– Faith felkapta a telefont, s ujja végigsiklott a képernyőn,
miközben hirtelen bekanyarodott. – Jeremy végre frissítette a
Facebook oldalát.

Will átvette a kormányzást, amíg partnere bepötyögte az
üzenetet a fiának, aki a főiskolai nyári szünidőt arra használta,
hogy három barátjával beutazza az országot látszólag azzal a



kizárólagos céllal, hogy halálra idegesítse az anyját.
Faith írás közben motyogott ezt-azt a gyermekek

ostobaságáról úgy általában, a saját fiáéról pedig különösen.
– Szerinted ez a lány kinéz tizennyolcnak?
Will rápillantott a Jeremy által küldött fényképre, amelyen a

fiú feltűnően szorosan áll egy hiányosan öltözött szőkeség
mellett. A vigyor az arcán szívszorítóan reményteli volt.
A sovány, suta srác fizikát tanult a Georgiai Műszaki Főiskolán.
Annyira nem tartozott a szőke lány súlycsoportjába, hogy ennyi
erővel lehetett volna egy dinnye is a képen.

– Én jobban aggódnék a vízipipa miatt a földön.
– Ó, az ördögbe! – Faith olyan arcot vágott, mint aki mindjárt

kidobja a telefont az ablakon. – Jobb, ha imádkozik, hogy a
nagyanyja ne vegye észre – mondta, azzal továbbította a képet
az édesanyjának, amivel gondoskodott róla, hogy ez
megtörténjen. Aztán a következő kereszteződés felé mutatott. –
Az ott Chattahoochee.

Faith még mindig a fotó miatt szitkozódott, amikor bevette a
kanyart.

– Egy fiú anyjaként ránézek a képre és azt gondolom: nehogy
teherbe ejtsd! Aztán ránézek egy lány anyjaként, és azt
gondolom: be ne szívj egy srác társaságában, akit épp csak most
ismertél meg, mert csapatostól megerőszakolhatnak a barátai,
hogy aztán otthagyjanak holtan egy szállodai szobában.

Will a fejét ingatta. Jeremy jó srác volt, és rendesek voltak a
barátai is.

– Húszéves már. El kéne kezdened bízni benne.
– Szó sincs róla, amíg tőlem kap enni, tetőt a feje fölé,



egészségbiztosítást, iPhone-t, videojátékokat, zsebpénzt, rezsit…
Will nem figyelt a hosszú listára, amelynek a megvonásával

járna, ha Faith szegény fia megszegné a szabályokat.
Gondolatban már Marcus Rippynél járt. A kosaras önelégült,
magabiztos arcát látta maga előtt, ahogy hátradől a székén,
összefonja maga előtt a karját, és hallgat. Majd a felesége
gyűlölködő pillantását, valahányszor feltett neki egy kérdést.
A férfi beképzelt menedzserét és dörzsölt ügyvédeit, akik
ugyanolyan egy kaptafára készült figurák voltak, mint a Bond-
filmek negatív hősei.

Aztán ott volt Keisha Miscavage, Rippy vádlója.
Kemény fiatal nő volt, igazi harcos még a kórházi ágyon is.

Rekedt suttogása tele volt káromkodással és becsmérlő
szavakkal, szemével pedig folyton hunyorgott, mintha ő
hallgatná ki Willt, és nem fordítva.

– Ne sajnáljon! – intette a nyomozót. – Csak végezze a
kibaszott munkáját!

Willnek el kellett ismernie – még ha csak önmagának is –, hogy
gyengéi az ellenséges nők. Szinte belebetegedett, hogy olyan
nyomorultul cserben hagyta Keishát. Még egy
kosárlabdameccset sem tudott többé megnézni, játszani meg
pláne nem. Valahányszor hozzáért egy labdához, legszívesebben
lenyomta volna Marcus Rippy torkán.

– Szent ég! – sóhajtott fel Faith, miközben leállította az autót
jóval egy híradós furgon mögött. – Itt a fél rendőrség.

Will az ablakon át kinézett a parkolóra, s megállapította, hogy
Faith alig túlzott. A helyszín tele volt emberekkel. Egy pótkocsi
reflektorokkal volt megrakva, és ott állt az atlantai rendőrség



helyszínelőinek a busza is, valamint a GBI mobil bűnügyi laborja.
Járőrautók és a jelzés nélküli rendőrkocsik álltak mindenütt.
Sárga, bűnügyi helyszínre figyelmeztető szalag vett körül egy
füstölgő, kiégett járművet, amelyet a forró aszfaltról párolgó víz
párája glóriaként vett körül. Technikusok nyüzsögtek az épület
körül, s raktak sárga, számozott táblákat minden mellé, ami
bűnjel lehet.

– Fogadni mernék, ki jelentette be a holttestet – szólalt meg
Faith.

– Egy drogos, egy szökevény, egy hajléktalan. – Will felmérte
tekintetével a barlangszerű épületet, Rippy leendő éjszaki
klubját. Az építkezés hat hónapja leállt, amikor úgy tűnt, megáll a
nemi erőszak vádja. A zsaluzott betonból készült falak felszíne
durva volt, és meglátszott rajtuk az eltelt idő. Alul feketéllettek a
sok graffititől, az alap repedéseiben megtelepedett a gaz.
Magasan, fent két hatalmas ablakon áradt volna be a fény az
épület utcai frontján, ha az üveg nem lett volna majdnem
feketére színezve.

Will nem irigyelte a technikusok munkáját, akiknek leltárba
kellett venniük minden óvszert, tűt és crackpipát a helyszínen.
Megszámlálhatatlan ujjlenyomat és cipőnyom volt odabent.
Törött világító nyakláncok és sípok jelezték, hogy a rave partyk
résztvevői alaposan kihasználták a helyet.

– Mi a klub története? – kérdezte Faith.
– A befektetők felfüggesztették az építkezést, amíg Rippy feje

fölül el nem vonultak a felhők.
– És most folytatják?
Will elmormolt az orra alatt egy káromkodást. Nem a kérdés



miatt, hanem mert meglátta a főnökét csípőre tett kézzel állni az
épület előtt. Amanda az órájára nézett, aztán rájuk, majd ismét
jelentőségteljesen az órájára.

Faith is hozzátette a maga négybetűs szavát, miközben kiszállt
a kocsiból. Will oda se nézve nyúlt a kerek ajtónyitó gomb felé,
amely nem volt nagyobb egy cukorkánál. Az ajtó kinyílt, és
beáramlott a forró levegő. Atlanta a valaha látott legforróbb és
legpárásabb nyara vége felé járt. Az utcára kimenni olyan volt,
mintha egyenesen egy ásító kutya szájába sétálna az ember.

Will kihajtogatta magát az autóból, s igyekezett tudomást sem
venni a közelben álldogáló zsaruk alkotta közönségről. A hangjuk
nem jutott el hozzá, de biztos volt benne, hogy épp abban
fogadnak, hány bohóc kerül még elő abból az aprócska járműből.

Amanda figyelmét szerencsére elvonta az egyik helyszínelő.
Charlie Reidet könnyű volt megismerni jókora bajuszáról és
Popeye-hez illő termetéről. Will ismerős arcokat keresve
körülnézett.

– Maga Mitchell? – hallatszott a háta mögül.
Will megfordult, s egy feltűnően jóképű férfit pillantott meg.

Sötét, hullámos haja volt, gödrös álla, s egy hódító diákszövetségi
srác tekintetével nézett Faith-re.

– Helló! – üdvözölte Faith furcsa, magas hangon. –
Találkoztunk már?

– Még nem volt akkora szerencsém – túrt a fickó fiúsan hosszú
hajába. – Tisztára úgy néz ki, mint az édesanyja. Dolgoztam vele
még egyenruhás koromban. Collier vagyok, ő meg a társam, Ng.

Ng alig észrevehetően biccentett oda, hogy kifejezze
távolságtartását. Az ő haja géppel rövidre volt nyírva, mint a



katonáké, és sötét, hajlított szemüveget viselt. Partneréhez
hasonlóan farmerba és fekete, APD POLICE feliratú pólóba volt
öltözve. Will hozzájuk képest úgy festett, mint egy öreg olasz
étterem főpincére.

– Én meg Trent vagyok – mutatkozott be, kihúzva magát,
mert legalább magasságával kitűnt a többiek közül. – Mit
kaptunk?

– Egy jó nagy szarkupacot – felelte Ng az épületre nézve Will
helyett. – Úgy hallom, Rippy már egy gépen ül Miami felé.

– Volt már bent?
– Az emeleten még nem.
Faith várta a folytatást, majd újból próbálkozott.
– Beszélhetünk a járőrökkel, akik megtalálták a testet?
Ng úgy tett, mintha erőltetné az agyát, majd a társához fordult.
– Emlékszel a nevükre, tesó?
Collier megrázta a fejét.
Faith már nem is kedvelte annyira.
– Hé, újoncok! Menjünk arrébb, hogy meg is simogathassák

egymást?
Ng nevetett, de több információval mégsem szolgált.
– Az isten szerelmére! Azt mondta, ismeri az anyámat, Collier.

A főnökünk a régi társa. Mit gondolsz, mit fog szólni, ha őt kell
megkérnünk, hogy világosítson fel minket?

Collier fáradtan sóhajtott. Megdörzsölte a tarkóját, s közben a
távolba meredt. A napfény ezüstös szálakon csillant meg a
hajában. A negyvenes évei közepén járhatott, így néhány évvel
idősebb volt Willnél, amitől az utóbbi furcsa módon jobban érezte
magát.



– Na jó – adta meg magát Collier, de csak miután feltűnően
megint a hajába túrt. – A diszpécserek kaptak egy névtelen
bejelentést, hogy van egy hulla ezen a helyen. Húsz perccel
később idejött egy kétszemélyes járőr, átfésülték az épületet,
megtalálták a hullát, egy férfit, odafent az egyik szobában.
Nyakon szúrták. Igazi vérfürdő volt. Az egyikük felismerte
Hardingot a „karénekről”. Egy részeges szerencsejátékos volt,
szoknyapecér, tipikus régi vágású rendőrtiszt. A mamája biztos
tud róla ezt-azt. Épp egy családi balhénál jártunk, amikor jött a
hívás. Durva ügy volt, a csaj napokig bent lesz a sebészeten.
A telihold mindig kihozza az emberekből a legrosszabbat.

Faith figyelmen kívül hagyta a kolléga sztoriját.
– Hogyan tudott Harding vagy akárki más bejutni az épületbe?
Collier vállat vont.
– Úgy nézem, fémvágóval. A lakaton tiszta volt a vágási felület,

úgyhogy kellett hozzá erő. Egy férfi tehette.
– Megtalálták a fémvágót?
– Nem.
– Na és az autó?
– Izzott, mint Csernobil, amikor kiértünk. Kihívtuk a

tűzoltókat, hogy hűtsék le. Azt mondták, gyorsítót használtak,
aztán felrobbant a tank.

– Senki sem jelentett járműtüzet?
– Ja, ez tényleg döbbenetes – gúnyolódott Ng. – Ugye, nem

gondolja, hogy az összes narkós meg lotyó, aki itt húzza meg
magát a raktárakban majd rohan telefonálni?

Will végigpásztázta tekintetével a Rippy klubjának két oldalán
álló, elhagyott raktárépületeket. Egy tábla hirdette, hogy vegyes



célú építkezés kezdődik a területen hamarosan, de napszítta
színéből ítélve ez a hamarosan nem most lesz. Minden épület
négyszintes volt, és legalább egy háztömbnyi méretű. Vörös
téglás házak az előző század fordulójáról. Gótikus ablakok rég
kitört ólomüvegekkel.

Will megfordult. Az utca túloldalán hasonló stílusú irodaépület
állt, legalább tízszintes. Vagy még több is, ha alagsora van.
A leláncolt kapukra ragasztott sárga feliratok hírül adták, hogy
az épület lebontásra vár. Ez a három építmény Atlanta ipari
múltjának masszív tárgyi emléke volt. Ha Rippy befektetői
odateszik magukat most, hogy az erőszak ügye nem állt meg,
ezen az építkezésen milliókat, ha nem milliárdokat nyerhetnek.

– Azonosítani tudták a kocsit? – kérdezte Faith.
– 2016-os fehér Kia Sorrento volt, egy bizonyos Vernon Dale

Harding nevén. A tűzoltók szerint úgy négy-öt óra hosszat égett.
– Szóval valaki megölte Hardingot és felgyújtotta az autóját,

majd valaki más, illetve talán maga a tettes öt órával később
felhívta a 911-et.

Will merőn bámulta a klub félbehagyott épületét.
– Miért pont itt?
Faith a fejét ingatta.
– És miért pont mi?
Ng nem fogta fel a kérdés pusztán költői voltát, és széles

mozdulattal az épület felé mutatott.
– Ez valami éjszakai klubnak készült. Lent tánctér, fent körben

VIP-helyiségek, mint egy körfolyosós bevásárlóközpont. Arra
gondoltam, talán egy banda lehet a dologban, aki egy ilyen ócska
helyen akar valami drogos klubot nyitni, így aztán felhívtam a



barátnőmet, aki utánanézett a nyilvántartásban, és Rippy neve
jött ki. Erre én: ó, a bánatba! Így aztán szóltam a főnökömnek,
aki felhívta a maguk vasladyjét, aki tíz percen belül már itt is
volt, és rajtunk köszörülte a nyelvét.

Mindannyian Amanda felé pillantottak. Charlie Reid már nem
állt mellette, egy magas, karcsú vöröske vette át a helyét. Épp a
haját tűzte fel, miközben Amandával beszélt.

Ng halkan füttyentett egyet.
– Azannya, öregem! Nézzétek azt a kis cserkészlányt! Vajon a

muffja színe passzol a hajához?
Collier elvigyorodott.
– Reggel megmondom.
Faith pillantása Will ökölbe szorított kezére esett.
– Elég ebből, fiúk.
Collier azonban tovább vigyorgott.
– Csak vicceltünk, kolléga – kacsintott Faith-re. – Csak hogy

tudja, engem kirúgtak a cserkészektől, mert megettem néhány
brownie-t.

Ng-ből kirobbant a nevetés, Faith pedig az égre nézett, majd
faképnél hagyta őket.

– Piroska – közölte bizalmasan Will a nyomozókkal. –
Mindenki csak Piroskának hívja. Helyszínelő technikus, de sokat
okoskodik, úgyhogy jobb, ha szemmel tartjátok.

– Randizgat valakivel? – érdeklődött Collier.
Will vállat vont.
– Számít az?
– Cseppet sem – felelte Collier egy olyan férfi

magabiztosságával, akit még egyetlen nő sem kosarazott ki.



Hetykén szalutált Willnek. – Kösz az infót, tesó.
Will erővel kilazította az ujjait, majd elindult Amanda felé.
Faith az épület felé vette az irányt, talán hogy meneküljön a

hőség elől. A vörös hajú lány is bemutatta az azonosítóját, és
visszament a tetthelyre a főbejáraton át. Észrevette Willt, és
rámosolygott, a férfi pedig visszamosolygott rá. A lány neve
ugyanis nem Piroska volt, hanem Sara Linton, a foglalkozása
pedig nem technikus, hanem orvosszakértő. Az meg aztán
végképp nem Collier-re és Ng-re tartozik, hogy mi mihez passzol
rajta, ugyanis három órája még Will alatt feküdt, és olyan
huncutságokat suttogott a fülébe, hogy a férfi köpni-nyelni sem
tudott.

Amanda fel sem nézett a telefonjáról, amikor Will odaért hozzá.
Állt előtte, és várt, mert a nő rendszerint ezt szokta vele tenni.
Már minden hajszálat ismert a főnöke feje tetején, a forgót a
hajában, amely őszes sisakként borította a koponyáját.

Amanda végre megszólalt.
– Elkésett, Trent ügynök.
– Igen, asszonyom. Nem fog többet előfordulni.
A nő szeme összeszűkült, aligha vette be az ígéretet.
– A szag, amit érez a levegőben, nem más, mint a trágya, ami

itt a nyakunkba borult. Már felhívtam a polgármestert, a
kormányzót és két kerületi ügyészt, de egyikük sem jön ide,
mert nem akarnak benne lenni a hírekben, ahol ismét elhangzik
Marcus Rippy neve. – Amanda újból lenézett a BlackBerry
képernyőjére, amely maga volt számára a mobil főhadiszállás.
Ezen keresztül küldött és kapott újabb és újabb információkat
hatalmas hálózatától, amelynek nem minden eleme volt hivatalos



vagy legális.
– Még három műholdas csatorna közvetítőkocsija tart errefelé,

az egyik közülük országos. Már több mint harminc riporter
keresett meg, hogy nyilatkozatot kérjen. Rippy ügyvédei is
szóltak, hogy válaszolni fognak minden kérdésre, és ha bármi
jelét tapasztalják, hogy igazságtalanul célozgatunk Rippyre,
beperelnek zaklatásért. Holnap reggelig még találkozni sem
hajlandók velem. Azt mondják, nem érnek rá.

– Akárcsak korábban. – Will is egyetlen lehetőséget kapott
beszélni Marcus Rippyvel, s a fickó egész idő alatt szinte meg
sem szólalt. Faith-nek igaza van: az egyik legbosszantóbb dolog a
gazdagokban az, hogy ismerik a jogaikat.

– Hivatalosan mi vagyunk az ügy gazdái, vagy az APD? –
kérdezte Amandát.

– Gondolja, hogy itt állnék, ha nem lenne hivatalos
megbízatásom?

Will visszasandított a háta mögé Collier és Ng irányába.
– Gödrös Állú kapitány vajon tudja ezt?
– Csinosnak találja?
– Hát, nem mondanám…
De Amanda ekkorra már az épület felé indult, s Willnek ki

kellett lépnie, hogy utolérje. Főnöke olyan gyorsan ügetett, akár
egy shetlandi póni.

Mindketten bejelentkeztek az egyenruhás rendőrnél, aki
beengedte az embereket a bűntett helyszínére. Ahelyett
azonban, hogy beléptek volna, Amanda arra kényszerítette Willt,
hogy tovább álljon a napon, amíg fel nem forr az agya.

– Ismertem Harding apját még újonckoromban – mondta. –



Körzeti járőr volt, aki a pénzét szajhákra meg agárversenyekre
költötte. Egy ütőértágulat vitte el még nyolcvanötben.
A játékszenvedélyét hagyta a fiára. Dale egészségügyi okokból
sokáig táppénzen volt, de ez a jogcíme két éve lejárt, és
valamikor idén hozzányúlt a nyugdíj-megtakarításához.

– Miért volt táppénzen?
– HIPAA – felelte a főnöke arra a törvényre hivatkozva, amely

nem teszi lehetővé a zsaruknak, hogy megtudják az orvosoktól a
betegeikkel kapcsolatos bizalmas részleteket. – Még dolgozom,
hogy kerülőúton megszerezzem az információt, de ez akkor sincs
rendjén, Will. Harding rossz zsaru volt, de immár halott zsaru, és
a teste odabent fekszik annak az embernek az épületében, akit
mindenki szeme láttára nem voltunk képesek rács mögé dugni
nemi erőszakért.

– Azt tudjuk, hogy Hardingnak volt-e bármi köze Rippyhez?
– Bárcsak lenne egy nyomozóm, aki kideríti! – felelte Amanda,

azzal sarkon fordult, és besétált az épületbe. A világítást még
mindig nem sikerült bekapcsolni. Olyan volt az egész, mint egy
nyirkos, sötét barlang, s a színezett ablaküvegek csak még
kísértetiesebbé tették a helyet. Mindketten felvették a
cipővédőt, s közben hirtelen felbúgtak a generátorok. Életre
keltek a xenon-lámpák, s bevilágították a létesítmény minden
centiméterét. Will önkéntelenül összeszorította a szemét.

Kattanások sorozata jelezte, hogy mindenki eloltja, majd elteszi
az elemlámpáját. Miután Will szeme alkalmazkodott a
világossághoz, azt látta, amire eleve számított: szemetet,
óvszereket, tűket, egy üres, bolti bevásárlókocsit, műanyag
székeket, piszkos matracokat – valamilyen okból minden hasonló



helyszínen koszosak voltak a matracok –, és számtalan üres
sörös dobozt meg pálinkás üveget. A falakat színes graffiti
borította egészen addig, ameddig egy ember kinyújtott karja
felért a festékes flakonnal. Will felismert néhány bandajelet
(Suernos, Bloods, Crips), de a legtöbb firka csak szíveket ábrázolt
nevekkel, a béke jelét, és volt még ott két hatalmas, részletesen
kidolgozott egyszarvú is szivárványszínű szemekkel. Tipikus
kábítószeres művészet. Az Extasyban az a nagyszerű, hogy előbb
igazán boldoggá teszi az embert, csak azután öli meg.

Ng leírása a helyszínről egész pontosan megfelelt a valóságnak.
Az emeleti rész a maga körbefutó folyosójával átrium jellegű volt,
akár egy bevásárlóközpont. Egy ideiglenes fakorlát futott a széle
mellett, de néhol rések voltak rajta, ahol egy kevésbé óvatos
ember könnyen bajba juthatott. A földszinti tér hatalmas volt,
körben félmagasságú betonfalakkal, amelyek privát terekre
osztották a táncparkettet körbeölelő területet. Hátul
helyezkedett el félkörben a bárnak szánt emelvény. Az emeletre
két látványos, félköríves lépcső vezetett, legalább tizenkét méter
magasra. A falak mentén ívelten felfutó lépcsősorok egy kobra
nyitott szájának benyomását keltették, amely a méregfogait
kimeresztve épp bele akar marni a táncparkettbe.

Egy sárga sisakot viselő, idősebb nő közeledett Amandához.
Volt nála még egy sisak, amelyet átnyújtott neki, de ő menten
továbbadta azt Willnek, aki pedig letette a földre.

A nő minden bevezető nélkül belefogott a beszámolójába.
– A parkolóban találtunk egy üres, átlátszó műanyag zacskót

rajta papírra nyomtatott felirattal. A zacskóban eredetileg egy
barna, vízhatlan vászonponyva volt, de az nem volt a helyszínen.



Handy márkájú, száztízszer százhetven centi, bárhol kapható. –
Félbeszakította a monoton felsorolást, hogy levegőt vegyen. –
Találtunk még egy alig használt, fekete ragasztószalag tekercset,
a műanyag csomagolása még nincs meg. Az időjárás-jelentés
felhőszakadást jelzett a környéken harminchat órával ezelőtt,
ugyanakkor a ponyva zacskóján a papír és a ragasztószalag széle
nem vizes.

– Nos, legalább van egy időkeretünk, valamikor a hétvégén –
jegyezte meg Amanda.

– Vászon ponyva – ismételte Will. – A festők használnak ilyet.
– Pontosan – felelte a helyszínelő. – Ugyanakkor semmi festék

vagy festőszerszám nem volt az épületben vagy a környékén.
Ami a lépcsőt illeti – folytatta a beszámolót –, mindkét feljárat
érintett, és még dolgoznak rajtuk. Eddig találtunk holmikat egy
női táskából, például arctörlőkendőt, de gyenge minőségűt, nem
Kleenexet. – Odamutatott egy hidraulikus kosaras liftre a lépcső
mellett. – Azzal kell felmenniük. Már telefonáltunk technikusért,
aki ért hozzá, de még huszonöt percnyire van innen.

– Maga viccel? – lépett oda hozzájuk Collier. – Nem
használhatjuk a lépcsőt? – Óvatos pillantásokat vetett a
harmonikaszerű emelőszerkezetre, amely elég rozogának tűnt,
és csak egy keskeny korlát választotta el a rajta állókat a biztos
haláltól.

Amanda Willhez fordult.
– Tudja az ilyet működtetni?
– Majd rájövök, hogy kell – felelte lazán Will. A gép már be volt

dugva a konnektorba. Will megtalálta a kulcsát a tartalék
akkumulátor dobozában, s a végével megnyomta az apró



újraindító gombot az alján. A lift gyorsan mozdult egyet fel-le, és
már működött is.

Will megragadta a biztonsági korlátot, és fellépett a motor
melletti két lépcsőn. Amanda a keze után nyúlt, hogy segítsen
neki is feljutni. Mozdulatai könnyedek voltak, leginkább mert
Will emelte. Főnökasszonya könnyű volt, könnyebb, mint egy
nagyobb bokszzsák.

Mindketten megfordultak, és várták, hogy Collier kövesse
őket. A férfi a lépcső felé pislogott.

Amanda megütögette az óráját.
– Két másodperce van, Collier nyomozó.
Collier vett egy mély levegőt, aztán felvette a földről a sárga

sisakot, feltette a fejére, s egy ijedt kismajom suta mozdulataival
felmászott az emelvényre.

Will elfordította a kulcsot, hogy beindítsa a motort. Főiskolai
évei alatt dolgozott építkezéseken, úgyhogy szinte bármilyen
gépet tudott működtetni, ami egy ilyen helyen előfordulhat.
Puszta élvezetből úgy intézte, hogy a plató kissé megremegjen, s
ő láthassa Collier-t sápadtan markolni a korlátot.

A motor nyikorogva tolta felfelé a szerkezetet. Sara a lépcsőn
segített a technikusoknak begyűjteni a nyomokat. Barna tábori
nadrágot és szoros, tengerészkék, GBI feliratú pólót viselt, amely
pompásan kiemelte az alakját. Haja még mindig hátra volt kötve,
de néhány fürt kiszabadult a gumiból. Feltette a szemüvegét,
amelyet Will különösen szeretett látni rajta.

A nyomozó másfél éve járt Sara Lintonnal, ami durván tizenhét
hónappal és huszonhat nappal több, mint ameddig folyamatosan
boldog volt eddig bárki mellett. Gyakorlatilag a nő lakásában élt.



A kutyáik is jól kijöttek egymással, Will pedig kedvelte a lány
húgát, megértette magát az anyjával, és félt az apjától. Sara két
hete csatlakozott hivatalosan a GBI-hoz, ez volt az első közös
ügyük. Willt egészen zavarba hozta az izgalom, amely eltöltötte a
láttán.

Ezért aztán félre is nézett, mert mégsem illik az embernek a
barátnőjéről ábrándozni egy ilyen rémes tetthelyen. Csak egy
sorozatgyilkos lehetne ennyire közömbös.

Persze attól még elképzelhető, hogy megöl valakit. Collier
ugyanis úgy próbálta leküzdeni a hányingerét, hogy Sara fenekét
bámulta, miközben a lány lehajolt segíteni a technikusnak.

Will ismét áthelyezte a testsúlyát, amitől megremegett a
platform, s Collier rémült hangot adott ki.

Amanda ritkán látott mosolyával ajándékozta meg.
– Az első bevetésem egy olyan eset volt, ahol egy fickó leesett

egy állványzatról. Ez még jóval a biztonsági előírások bevezetése
előtt történt. Nem sok maradt belőle a halottkémnek. Az agyát
locsolócsővel mostuk le a járdáról a csatornába – mesélte
élvezettel.

Collier előrehajolt, hogy karjával le tudja törölni a verejtéket az
arcáról, de közben ne kelljen elengednie a korlátot.

Az emelő ezúttal magától remegett meg, mikor Will leállította
néhány centire a körbefutó betonfolyosótól, ahol korábban
félrehúzták a korlátot. A nyílással szemben fél hüvelyk vastag,
morzsálódó gipszkartonelemek voltak felhalmozva
mellmagasságig. A tekintélyes porréteg a gipszes ragasztót
tartalmazó vödrökön elárulta, hogy az építkezés hat hónappal
ezelőtti félbehagyása óta állnak ott. A graffiti lustán kanyargott



minden felületen, a padlón, a falakon, az építőanyagon, a
lépcsősorok tetején pedig őrt állt a két szivárványszemű
unikornis.

A folyosóról nehéz tölgyfaajtók nyíltak, Will feltételezése
szerint a VIP-szobák. Az egyedi gyártású mahagónit meleg
kávészínűre pácolták, de a graffitisek tettek róla, hogy alig
maradjon valami az eredeti felületből. A teljes folyosót a
helyszínelők sárga, számozott táblácskái borították lépcsőtől
lépcsőig, jó néhány védőruhás technikus fényképezett és
gyűjtögette a bűnjeleket. Néhány VIP-szobát lefújtak luminollal,
amely vegyszertől UV-fényben kéken világítanak a tárgyakra
került testnedvek.

Will nem is akart belegondolni, mennyi és miféle testnedveket
fognak találni.

Faith a folyosó túlsó végén állt, s hátrahajtott fejjel ivott egy
ásványvizes üvegből. Ő is fehér védőruhát viselt, de csak derékig
volt felhúzva a cipzár, s az ujjait megkötötte a dereka körül.
Nyilván technikusnak adta ki magát, hogy felmehessen a
lépcsőn, és ne kelljen az emelőre várnia. Lezárt bizonyítékos
tasakok álltak előtte halomban több doboz kesztyű, üres zacskó
és védőruha mellett. A gyilkosság helyszíne néhány méternyire
volt tőle, ott nyitva állt az ajtó. Fények villantak, amint a
fényképész dokumentálta a hulla helyzetét. Nem mehettek be,
amíg a helyiség minden centiméteréről nem készül felvétel.

Amanda előhúzta a telefonját, és megnézte az új üzeneteit a
szoba felé haladva.

– Már itt a CNN is. Tájékoztatnom kell a kormányzót és a
polgármestert a fejleményekről. Will, maga ezt veszi át, míg én



kezet rázok az urakkal odakint, Collier pedig nézzen utána, van-e
Hardingnak családja. Én úgy emlékszem, él egy apai nagynénje
valahol.

– Igen, asszonyom – felelte Collier, majd a falhoz lapulva
követte Amandát tisztes távolságból.

– Vegye le azt a sisakot! Úgy néz ki benne, mint azok a
homokos zenészek – utalt a Village People nevű bandára. Ismét
a telefonjára pillantott, nyilván jött egy újabb üzenet. –
Hardingnak van négy exfelesége, kettő még mindig a testületnél
szolgál. Találja meg őket, és nézzen utána, nincs-e egy
fogadóirodás vagy strici, akinek a neve gyakran előbukkan!

Collier letette a földre a sisakot, és Amanda után botorkált.
– Gondolja, hogy az exei még szóba álltak vele?
– Nem hiszem el, hogy ilyet kérdez.
Az asszony szavai telibe találtak, mert Collier csak egy gyors

bólintással válaszolt. Amanda visszacsúsztatta a telefont a
zsebébe.

– Faith, halljam, mit derítettél ki!
– Ajtógombbal szúrták nyakon – mutatott Faith a saját

nyakára. – Olyan, mint a többi, úgyhogy nem a tettes hozta
magával azzal a céllal, hogy gyilkoljon. Egy G43-ast találtak a
kocsi mellett. Biztosítva volt, de legalább egy töltényt kilőttek
belőle. Charlie most futtatja le a sorozatszámát a rendszeren.

– Ez az új Glock – kapta fel a fejét Collier. – Hogy néz ki?
– Könnyű, lapos. A markolat durva, de jó kis szerszám, ha nem

akarja az ember, hogy lássák, fegyver van nála.
Collier kérdezett még valamit a kifejezetten állami célra

gyártott pisztolyról, de Will nem figyelt rá. Nem ez a pisztoly



fogja megoldani az ügyet.
Kikerült néhány megjelölt, véres cipőnyomot, s lehajolt, hogy

közelebbről megnézze az ajtón a zárszerkezetet. Az előlapja
szögletes volt, úgy hétszer tizenöt centi, odacsavarozva az
ajtóhoz. Fényes rézöntvény volt sok cirádás részlettel, s
kiemelkedett a közepén egy kézírást utánzó R betű, Rippy
védjegye. Will annak idején látta, hogy tele van ilyenekkel a háza
is. A zárnyelvre pillantott, a hosszú, fém hengerre, amely zárva
tartja az ajtót, de ha elfordítják a gombot, engedi kinyílni.
Karcolásokat vett észre a négyzetes lyuk körül, ahol az ajtógomb
tüskéje kellett volna, hogy legyen, majd a földre nézve meglátta a
hosszú csavarhúzót, mellette a sárga, számozott kártyával.

Valaki be volt zárva a szobába, és valaki más ezt a csavarhúzót
használta, hogy bejusson.

Will felegyenesedett, hogy körülnézzen a gyilkosság helyszínén.
A fotós óvatosan átlépett a halotton, vigyázva, nehogy
megcsússzon a vértócsában.

Merthogy tömérdek vér volt a holttest körül, a plafonon, a
falakon, de ott csillogott még a falat csaknem feketére festő,
egymásra firkált graffiti tömegén is. A padlót szinte elárasztotta,
mintha valaki csapot szerelt volna Harding nyaki verőerére, és
kiengedte volna utolsó cseppig a vérét. A fény táncot járt a sötét,
alvadóban lévő folyadékon. Will fémes ízt érzett a szájában, s
megcsapta a vizelet szaga, amitől valahogy még jobban
megsajnálta a fickót, mint az ajtógomb látványától, amely húsos
nyakából állt kifelé. Kész Frankenstein.

A rendőrök ritkán látják méltóságteljesnek a halált.
Dale Harding teste a nagyjából négy és félszer négy és fél



méteres, boltíves mennyezetű helyiség közepén hevert a hátán.
Nagydarab, kopasz fickó olcsó, fényes anyagból készült
öltönyben, amely nem ért össze jókora hasán. Jobban hasonlított
egy zsarura az apja generációjából, mint egy mai nyomozóra.
Inge egyik oldalon kiszabadult a nadrágjából, piros-kék csíkos
nyakkendője két vége szétterpesztve feküdt a hasán, akár egy
gátfutó lábai ugrás közben. Nadrágja dereka vissza volt tűrve,
TAG Heuer karórájának rozsdamentes acél szíja belevágott a
csuklójába, ahogy a bomlástól feldagadt a teste. Gyémántos
aranygyűrű szorította el a kisujját. Viaszsárga bokáján öltönyhöz
való, fekete zokni feszült. Szája nyitva volt, szeme csukva.
Valamiféle ekcémája lehetett, mert a szája és az orra körüli
száraz bőr úgy nézett ki, mintha cukorral hintették volna be.

Furcsamód csak egyetlen vérfolt volt elöl az ingén, mintha egy
festő rárázta volna az ecsetjét. Volt néhány csepp még az arcán
is, de semmi több. Főleg nem ott, ahol az ember leginkább várta
volna, a szoros inggallér körül.

– Ezeket a lépcsőn találták.
Will hátrafordult. Faith egy bűnjeles zacskót forgatott a

kezében, hogy el tudja olvasni a feliratokat a tartalmán.
– BareMinerals és Mac sminkcuccok, világosbarna árnyalatú

szemhéjfestékek, kávébarna szempillaspirál, csokoládébarna
szemceruza. A közepesnél kicsit világosabb alapozó és púder.

– Tehát valószínűleg egy fehér nőé – állapította meg Amanda.
– Van még egy ajakbalzsam is, La Mer.
– Egy gazdag fehér nőé – helyesbített Amanda. Will ismerte a

márkát, de csak mert Sara ezt használta. Véletlenül meglátta a
számláját, és majdnem szívrohamot kapott. A balzsam unciája



drágább volt, mint egy tégla heroin.
– Szóval feltételezhetjük, hogy a nő itt volt Hardinggal.
– De most már nincs – mondta Faith. – Ez az ajtógombos

módszer nőre vall.
– Hol a táska? – kérdezte Amanda.
– A szobában. Elszakadt, mintha beleakadt volna valamibe.
– És csak a smink esett ki?
Faith felemelte a többi zacskót, és sorolta a tartalmukat.
– Egy Chevrolet kulcsa, ismeretlen modell, kulcstartó nélkül.

Hajkefe hosszú, barna hajszálakkal, ezt mindjárt elküldik a
laborba. Egy doboz mentolos cukorka, néhány fémpénz és táska
alján összegyűlt szöszmösz. Egy doboz arctisztító kendő, egy
műanyag kontaktlencsetartó, és egy szőlőzsír, a szegény nők La
Merje.

– Tárca?
Faith megrázta a fejét.
– A fotós is azt mondta, nem látott tárcát a táskában, de mi is

megnézzük, ha végzett.
– Van tehát egy halott zsarunk és egy eltűnt nőnk. – Amanda

olvasott Will arckifejezéséből. – Ő nem hagyta el a házat. Egy
órája beszéltem vele, és ellenőriztem a seriffhelyettesnél is, aki
odakint parkol.

Keisha Miscavage-ről beszélt, Marcus Rippy vádlójáról.
A nevét nem adták ki a sajtónak, de az internet világában senki
sem marad névtelen. Keishának így három hónapja rejtekhelyre
kellett húzódnia, és még mindig huszonnégy órás rendőri
védelem alatt áll, annyi halálos fenyegetést kapott Rippy
rajongóitól.



Collier megszólalt.
– És mi van ezekkel a bandajelzésekkel? Idefent kettőt láttam,

és legalább négyet lent. Ráállíthatnánk a bandákra szakosodott
akciócsoportot, hogy gyűjtsenek be néhány bandatagot.

– Az egyszarvúakat is gyűjtessük be? – kérdezte Faith.
Amanda a fejét rázta.
– Ez itt a nőről szól. Tételezzük fel, hogy itt volt, ebben a

szobában. Tételezzük fel azt is, hogy köze van az áldozat
halálához, már ha Hardingot áldozatnak lehet nevezni. – Amanda
rápillantott a táska tartalmára. – Ez egy fehér, meglehetősen
gazdag nő, aki találkozik egy piszkos zsaruval az éjszaka közepén,
a városnak ezen az elhanyagolt részén. Vajon miért? Mit
keresett itt ez a nő?

– Fizetni érte egyszerűbb, mint feleségül venni. Talán
eszkortlány volt, csak a fickó nem akart vagy nem tudott fizetni,
és a nő begurult – vetette fel Collier.

– Furcsa helyszín lenne ez egy kis kézimunkához – ellenkezett
Faith.

– Ez egy kicsi ponyva – szólalt meg Will tudva, hogy Amanda
nem azzal tölti a hétvégéit, hogy a helyi műszaki áruház
ponyvarészlegét böngészi végig. – A normál méret százötvenszer
kettőtíz vagy száznyolcvanszor háromhatvan lenne. A kint látott
csomagolás szerint azonban csak száztízszer százhetvenes volt.
Hardingnak legalább százas a derékbősége, és legalább 183 centi
magas.

– Azaz? – nézett rá kérdőn Amanda.
– Ha a gyilkos azért hozta ide a ponyvát, hogy abba csavarva

szabaduljon meg a holttesttől, akkor a ponyva Hardingnál sokkal



kisebb emberhez lett méretezve.
– Egy nőhöz. Remek – dicsérte meg Faith.
Amanda is bólintott.
– Harding azért találkozott itt a nővel, hogy megölje, de a nő

kerekedett felül.
– Viszont megsérült – szólalt meg Sara feljőve a lépcsőn.

Szemüvegét beakasztotta a pólója nyakába, s az alkarjával
letörölte homlokáról a verejtéket. – Véres, mezítlábas
lábnyomok mennek felfelé a bal oldali lépcsőn. Női lábnyomok,
harmincnyolcas vagy harminckilences. Erőteljes lépések, ami
arra utal, hogy futott. Egy másik nyom lefelé halad – intett a
lépcső felé –, és látszik, hogy egy helyen elesett és beverte a
fejét. Valószínűleg a feje tetejét. Hosszú, barna hajszálakat
találtunk a fröccsent vérben, hasonlóakat a hajkefén lévőkhöz. –
Most a másik lépcsősor felé mutatott. – Jobboldalt ismét voltak
lábnyomok, de az illető lassabban járt, és vércseppek vezetnek az
egyik vészkijáratig, ahol eltűnnek a fém lépcsősoron.
A vércseppek nem túl mély, lassan vérző sebre utalnak.

– Felszaladt, aztán lassan jött lefelé? – találgatott Amanda.
– Lehetséges – vont vállat Sara. – Százával fordultak meg itt

az emberek. A lábnyomokat akár a múlt héten is hagyhatta
valaki, a vércseppeket meg valaki más tegnap éjjel. Minden
mintáról kell csináltatnunk DNS-t, mielőtt meg tudjuk mondani,
melyik kihez tartozik.

Amanda bosszankodott. A DNS-teszt hetekig eltarthat,
márpedig ő gyorsabb eredményt akart.

– Végeztem – jelentette a fotós, lehámozva magáról a
védőöltözetet. Ruhájából szinte csorgott a víz, a haját pedig



mintha úgy pingálták volna a fejére. – Maguké a szoba – mondta
Amandának. – Feldolgozom a képeket és feltöltöm, mihelyt
visszaérek.

Amanda bólintott.
– Köszönöm.
Sara előhúzott egy pár tiszta kesztyűt a farzsebéből.
– Ezek a cipőnyomok itt… – mutatott a földre, amely már úgy

nézett ki, mint egy táncstúdió parkettje. – Ezek azoktól
származnak, akik először kijöttek a helyszínre. Két pár. Az egyik
bejött a helyiségbe, talán hogy megnézze az arcot. A nyomuk
majdnem azonos, Haix Black Eagles, rendőrségi használatra.

Collier dühbe gurult.
– Azt írták a jelentésben, hogy nem léptek be a helyiségbe.
– Nyugodtan számon kérheti rajtuk – mondta Sara, s felhúzott

egy pár tiszta cipővédőt is, miközben magyarázott. – Rengeteg
vér van itt. Felismerték az áldozatot, egy rendőrtársukat, és ez
elég volt ahhoz, hogy…

– Elég volt, Piroska – emelte fel a kezét Collier, mint egy
közlekedési rendőr. – Nem gondolja, hogy meg kellene várnia az
orvosszakértőt, mielőtt összejár itt mindent?

Sara olyan pillantást vetett rá, amilyen annak idején Will két
legnyomorultabb órájának vetette előre az árnyékát.

– Én vagyok az orvosszakértő, és jobban szeretném, ha
Sarának vagy dr. Lintonnak szólítana.

Faith-ből kirobbant a nevetés, s visszhangzott az üres
épületben.

Sara a falnak támasztotta a tenyerét, ahogy belépett a
szobába. Lépte nyomán fodrozódni kezdett a vértócsa. Felemelte



a táskát a sarokból. A szíja elszakadt, s hosszú hasadás volt az
oldalán. Fekete, magában mintás bőrből készült nehéz, réz
cipzárral és csatokkal, lakattal a zárja mellett. Lehetett akár
nagyon drága, de nagyon olcsó utánzat is.

– Nem látok tárcát – jelentette Sara, s a magasba tartott egy
rúzst aranyszínű tubusban. – Sisley márkájú, rózsa és kasmír.
Nekem is ilyen van otthon – folytatta, majd összehúzta a
szemöldökét. – Megkarcolódott az oldalán, akárcsak az enyém.
Biztos gyártási hiba. – Azzal visszadobta a rúzst a táskába, és
megemelte néhányszor, hogy érezze a súlyát. – Ez nem lehet
Dolce & Gabbanna.

– Nem – kukkantott bele a táskába Amanda is. – Hamisítvány.
Látod a varrást?

– És az &-jel is rossz oldalon van. – Faith leterített egy nejlont
a földre, hogy alaposabban szemügyre vehessék a táska
tartalmát. – De miért vesz valaki hamis D&G-t, ha futja neki
Sisley-re és La Merre?

– Kétezer-ötszáz dolláros táska az ötvendolláros rúzzsal
szemben? – kérdezte Amanda.

– A rúzst zsebre tudod vágni, de a táskát nem.
– Talán egy tesztelő. A karcolás pedig eredhet onnan, hogy

levakarták a címkét.
Will megpróbált egy összeesküvő pillantást vetni Collier-re,

mint aki azt mondja: „nekünk, férfiaknak fogalmunk sincs, miről
beszélnek ezek a nők”, de az egy „legszívesebben kinyírnálak”
pillantással válaszolt.

Sara visszament a szobába. Ez volt az első lehetősége úgy
istenigazából megvizsgálni a gyilkosság helyszínét. Will már látta



ezt az oldalát, de eddig sosem hivatalos minőségben. Sara
alaposan felderítette a helyiséget, csendben tanulmányozta a
vérnyomok mintázatát, a mennyezetre spriccelt foltokat.
A graffiti nem könnyítette meg a dolgát, mert a falak helyenként
teljesen feketék voltak az egymásra fújt rétegektől. Minden
folthoz közel ment, s feltette a szemüvegét, hogy különbséget
tudjon tenni a festék és a vér között. Kétszer is körüljárta a
szobát, mielőtt nekilátott megvizsgálni a testet.

Nem térdelhetett a vérbe, így csak leguggolt Harding vastag
dereka mellé. Átkutatta oldalsó nadrágzsebeit, s átnyújtott
Faith-nek egy szelet megolvadt csokoládét, egy felbontott
csomag gyümölcsízű cukorkát, egy köteg papírpénzt zöld
befőttes gumival összefogva, és néhány aprópénzt. Ezután
Harding zakója következett. A belső zsebéből egy
összehajtogatott papírlap került elő, amelyet Sara széjjelnyitott.

– Online versenyfogadás.
– Kutyák? – kérdezte Amanda.
– Lovak. – Sara ezt is odaadta Faith-nek, aki a többi tárggyal

együtt egy zacskóba rakta.
– Nincs egyetlen telefon sem – jegyezte meg. – Sem

Hardingnál, sem a táskában, sem bárhol az épületben.
Sara végigtapogatta a testet, hogy lássa, nem hagyott-e

figyelmen kívül valamit a ruházatában. Felhúzta Harding
szemhéját, majd két kézzel szétfeszítette az állkapcsát is, hogy
belenézhessen a szájába. Aztán kigombolta az ingét és a
nadrágját. Átvizsgálta püffedt hasának minden centiméterét,
felhúzta kigombolt ingujját, és megnézte az alkarja bőrét.
Felhúzta a nadrágja szárát, és letolta a bokáján a zoknit.



Végül kijelentette:
– A hullafoltokból ítélve a testet nem mozdították el, úgyhogy

ezen a helyen halt meg, ebben a testhelyzetben, háton fekve.
Megmérem még a környezeti és a májhőmérsékletet, de már
teljesen beállt a hullamerevség, ami azt jelenti, hogy több mint
négy, de kevesebb mint nyolc órája halott.

– Tehát leszűkült az időkeretünk vasárnap éjjel és hétfő kora
reggel közé – mondta Faith. – A tűzoltók úgy saccolják, hogy a
kocsit négy-öt órával ezelőtt gyújtották fel, ami a hajnali hármat
teszi valószínűvé. A 911 reggel ötkor kapta a hívást.

– Bocs, de kérdezhetek valamit ezzel kapcsolatban? – szólalt
meg Collier, aki szemmel láthatóan még nyalogatta a sebeit, de
legalább annyira bizonyítani akarta a hasznavehetőségét. –
Penészfoltok vannak a szája és az orra körül. Ennek nem kell
több öt óránál, hogy kialakuljon?

– Kellene, de ez nem penész – felelte Sara. – Tudna segíteni
nekem az oldalára fordítani a testet? Nem akarom, hogy
előreessen.

Collier kivett két cipővédőt a dobozból, féloldalas mosolyt
küldött Sara felé, miközben felhúzta a már rajta lévő régire.

– Különben Holdennek hívnak, mint a srácot a Zabhegyezőben.
A szüleim azt hihették, elégedetlen, visszahúzódó fickó lesz
belőlem.

Sara elmosolyodott a buta tréfán, Will pedig legszívesebben
felpofozta volna magát.

Collier tovább vigyorgott, elfogadta Sarától a feléje nyújtott
kesztyűt, majd úgy tett, mintha nyújtogatni kellene az ujjait,
pedig szinte gyerekméretű keze volt.



– Hogyan akarja csinálni?
– Hármat számolok.
Sara számolt, Collier pedig nyögve megemelte Harding vállát, s

megpróbálta az oldalára fordítani. A test merev volt, s úgy
mozdult meg, mint egy ajtó a pántján. Ahhoz, hogy Harding ne
boruljon arccal a vértócsába, Collier-nek a térdéhez kellett
szorítania a könyökét, és akkora erőt kifejteni, amekkorát csak
bírt.

Sara lefejtette Harding zakóját és ingét, hogy a hátát is meg
tudja vizsgálni. Will rájött, hogy szúrások nyomát keresi.
Belenyomta kesztyűs ujját a bőrbe nyitott seb után kutatva, de
semmit sem talált. A sötét vértócsa a földön olyanná tette
Harding testét, mintha motorolajba mártották volna.

– Tudja tartani még egy percet?
– Persze – felelt Collier összeszorított fogakkal. Will látta, hogy

kidagadnak az erek a nyakán. Harding biztosan több volt száztíz
kilónál, s Collier karjai már remegtek az erőfeszítéstől.

Sara tiszta kesztyűt vett, átkutatta a férfi hátsó zsebét, és
előhúzott belőle egy vastag, műanyag tárcát. Recsegő hangot
adott ki, ahogy kinyitotta. Sorolni kezdte a tartalmát.

– Ellenőrzőszelvények, gyorséttermi számlák, fogadócédulák,
két különböző fénykép egy meztelen szőkéről a
BackDoorMan.com jóvoltából, és néhány névjegy. Most már
leengedheti, de óvatosan! – fordult Collier-hoz.

A férfi nyögve engedte vissza a testet a padlóra.
– Ezt látnod kell – adta oda Sara az egyik névjegyet Faith-nek.

Will felismerte a többszínnyomatú logót. Számtalanszor látta a
Marcus Rippy sportmenedzseri csapata által benyújtott



dokumentumokon.
– A szentségét! – dünnyögte Faith. – Kip Kilpatrick. Ő Rippy

menedzsere, igaz? Láttam a tévében.
Will Amandára sandított, aki becsukta a szemét, mintha abban

reménykedne, hogy mire kinyitja, eltűnik a név is. Will
hasonlóképp érzett. Kip Kilpatrick Marcus Rippy menedzsere,
vezető jogásza, legjobb barátja és minden disznóságának a
helyrehozója volt. Nem volt rá bizonyíték, de Will meg volt
győződve, hogy Kilpatrick lefizetett két tanút a szilveszteri
fogadásról, egy harmadikat pedig megfenyegettetett a
verőembereivel.

– Sajnálom, hogy tovább kell bonyolítanom a dolgot, de a
kilincstüske elkerülte Harding nyaki erét és nyelőcsövét,
gyakorlatilag mindent, ami számít. Nincs vér a szájában és az
orrában, az ajtógomb tüskéje csak minimális vérzést okozott, ami
gyorsan meg is száradt a nyakán. Semmi más jelentős sérülése
nincs. Következésképpen ez a hatalmas mennyiségű vér nem
tőle származik.

– Micsoda? – kiáltott fel Amanda inkább kétségbeesetten,
mint meglepetten. – Biztos vagy ebben?

– Teljesen. A ruhája hátul csak felitatta a vért a padlóról, és az
ingére spriccelődött vér is nyilvánvalóan mástól származik. Az ő
fő artériái épek, nincs jelentős seb a fejét, a testén, a végtagjain.
Az itt látható vér nem Dale Harding vére.

Will meglepődött, aztán meg ostobának érezte magát miatta.
Sara sokkal ügyesebben fejtette meg a nyomokat, mint ő.

– Hát akkor kié? – tette fel a kérdést Faith. – Ms. La Meré
talán?



Sara óvatosan állt fel, nehogy elveszítse az egyensúlyát.
– Valószínű.
Amanda megpróbált értelmet adni a hallottaknak.
– Az eltűnt nő beverte a fejét a lépcsőbe, majd otthagyta a

véres lábnyomait, miközben végigfutott a folyosón. És aztán?
– Ebben a szobában két ember keményen küzdött egymással.

Nagy sebességgel kilövellő vér fröccsent a plafonra, ami arra
utal, hogy megsérült egy artéria, és ahogy már mondtam, az nem
Hardingé volt. – Sara elsétált a túlsó sarokba. – Szükségünk
lenne valami más fényforrásra, mert a graffiti túl sötét, de
látjátok ezt az elmaszatolt foltot ott a falon? Ez valakinek a véres
keze nyoma. A formája és a szétterpesztett ujjak távolsága kicsi,
nőre utal.

Will már korábban észrevette az elkenődött csíkot, de azt nem,
hogy egy jól kivehető tenyérlenyomatban ér véget. A Keisha
nyakán látott, ujj alakú zúzódásokra emlékeztette.

– Tegnap éjjel nem történt olyan lövöldözés, amiről ne
tudnánk. Lehet, hogy ez késelés volt? – kérdezte Amanda Sarát.

Sara vállat vont.
– Talán.
– Talán – ismételte Amanda. – Csodás. Talán akkor szólok a

kórházaknak, hogy keressenek megmagyarázatlan késelési
esetet kombinálva egy komoly fejsérüléssel.

– Ezt én is elintézhetem – kezdett Collier készségesen pötyögni
a telefonjába. – Van egy haverom a Grady Kórház melletti őrsön.
Pillanatok alatt ellenőrizheti a sürgősségit.

– Kell az Atlanta Medical és a Piedmont is.
Collier bólintott, és írt tovább.



Faith megszólalt.
– Sara, világosíts fel, kérlek! Tehát nem az ajtógomb ölte meg

Hardingot, mégis meghalt. Akkor mitől?
– A rossz döntéseitől. Kórosan elhízott, szokatlanul fel volt

fújódva, a szemén pedig kötőhártya-gyulladás jeleit látom.
Gyanítom, megnagyobbodott a szíve, és magas volt a
vérnyomása. Tűnyomok vannak a hasán meg a combján, tehát
inzulinfüggő cukorbeteg volt. Eközben gyorskaján és cukorkán
élt, nem tartotta karban magát.

Collier kétkedve közbeszólt.
– Szóval Harding épp a legjobbkor kómált be a cukra miatt egy

halálos dulakodás kellős közepén?
– Ennél azért bonyolultabb a dolog. Nézze az arcát! – mutatott

Sara a saját szája köré. – Azt hitte, penész, de az rendszerint
foltokban nő. Csak gondoljon a megromlott kenyérre! Az első
tippem a seborrheás ekcéma volt, de most már majdnem biztos
vagyok benne, hogy a veseelégtelenség tünete, a karbamid
kiválása a bőrön.

– Akkor ezért éreztem én vizeletszagot – jegyezte meg Will.
– Ez az – mondta Sara, miközben odanyújtott egy zacskót

Collier-nek a használt kesztyűi és cipővédői számára. –
A karbamid egy olyan méreganyag, melyet a veséknek kellene
kiszűrnie. Ha a vesék nem dolgoznak rendesen valamilyen okból,
márpedig a cukorbaj és a magas vérnyomás nyomós ok, a test
megpróbálja kiválasztani a verejtékkel. A verejték elpárolog, a
karbamid pedig kikristályosodik.

Collier bólogatott, mint aki érti.
– És ehhez mennyi idő kell?



– Nem sok. Hardingnak krónikus, végstádiumú vesebetegsége
volt. Valamikor kezelést is kapott, mert van egy graft beültetve a
karjába, hogy hozzáférjenek a vénához. A karbamid-kiválás igen
ritka, de elárulja nekünk, hogy valamilyen okból úgy egy hete
vagy tíz napja leállt a dialízissel.

– Jézusom! – dünnyögte Faith. – Akkor ez most gyilkosság
vagy nem?

Amanda válaszolt.
– Úgy tűnik, mindketten meg akarták ölni egymást, és

valószínűleg mindkettőnek sikerült is. – Sarához fordult. –
Összpontosítsunk akkor az eltűnt nőre. Azt mondtad, heves
küzdelem zajlott ebben a szobában, amelyet Harding láthatóan
elveszített, de előbb még alapos kárt tett az ellenfelében, ahogy a
vér mennyisége mutatja. A sebeit tekintve kisétálhatott innen a
nő, és elmehetett a kocsijával? De semmi talán vagy lehet, dr.
Linton!

Sara mégsem adott egyenes választ.
– Kezdjük az eleséssel a lépcsőn! Ha az a folt az eltűnt nő fejétől

származik, nagyon beüthette a fejét. A koponyája alighanem
betört. Legjobb esetben is agyrázkódást kapott. – Sara
visszanézett a szoba padlójára. – A vérveszteség okozza az igazi
veszélyt. Úgy becsülöm, hogy ez több mint két liter, talán egy
harminc-harmincöt százalékos veszteség. Határeset. A vérzés
elállítása mellett folyadékpótlásra lenne szüksége, talán
vérátömlesztésre.

– Használhatta a ponyvát a vérzés elállítására – jegyezte meg
Will. – A ponyva nincs meg, viszont a parkolóban volt egy
tekercs ragasztószalag.



– Elképzelhető – értett egyet Sara. – De beszéljünk a sérülés
természetéről is! Ha a vér a mellkasból vagy a nyakból
származik, a nő már halott. Nem lehet a hasból, mert a
hasüregben benne maradt volna. Maradnak tehát a végtagok.
Egy vágás a lágyékhajlatban is szóba jöhet. Attól még tudna járni,
de nagyon nehezen. Ugyanez a helyzet a belső bokacsonttal.
Attól még ki tudná vonszolni innen magát. És itt van még ez –
emelte Sara a karját az arca elé tenyérrel kifelé. – Egy vízszintes
vágás ebben a helyzetben az alkar artériáját érné, az illető a
fájdalomtól kaszálni kezdene a karjával, és a vér úgy fröccsenne
szét, mint egy locsolócsőből, aminek elengedték a végét. – Sara
visszanézett Hardingra. – De talán őrá is több vér került volna,
ha ez történik.

– Köszönjük, doktor, a lehetőségek e széles felvázolását.
Mennyi időnk van megtalálni a nőt?

Sara katonásan állta az ütést.
– Egyik említett sérülés sem maradhat ellátatlanul, még ha a

nőnek sikerül is elállítania a vérzést. Tekintve a négy-öt órás
időintervallumot a halál beálltával kapcsolatban és a
vérveszteség nagyságát, azt mondanám, hogy orvosi segítség
nélkül két-három órája van, mielőtt leállnak a szervei.

– Akkor te foglalkozz a halottal, mi pedig megtaláljuk az élőt –
fordult Amanda Will és Faith felé. – Ketyeg az óra. Elsődleges
célunk megtalálni a nőt, orvosi segítséget szerezni neki, aztán
pedig megtudni, mi az ördögöt keresett itt.

Collier megszólalt.
– Mi van a BackDoorMan.com-mal? Az nem hozza be a képbe

Rippyt?



– Az Harding bogara lehet – felelte Will. – Rippynek más az
ízlése.

– Sötét haj, jó duma, tökéletes test – tette hozzá Faith.
– A felesége is szőke – jegyezte meg Collier.
Faith a szemét forgatta.
– Én vagyok szőke. Ő szalmasárga.
– Ráérnek megvitatni a hajszíneket, miután megtaláltuk a nőt

– figyelmeztette Amanda Collier-t. – Fogja a társát, és nézzék át
az eltűnt személyekről szóló bejelentéseket az utolsó
negyvennyolc órában. Az olyan fiatal nőket, akikre Rippy bukik.
– Collier bólintott, de Amanda még nem fejezte be. – Szükségem
van legalább tíz egyenruhásra a két raktárépület és az irodaház
átfésüléséhez. Hívjon egy statikust az utóbbihoz, elég ingatagnak
látszik. Járjanak végig minden emeletet, nézzenek be minden
sarokba, minden résbe, forgassanak fel minden követ! Lehet,
hogy az áldozatunk vagy gyilkosunk épp az orrunk előtt rejtőzik
és vérzik el. Egyikünk sem szeretne ilyen szalagcímeket olvasni a
holnapi lapokban.

Azzal Faith-hez fordult.
– Menj el Harding lakására, mire odaérsz, meglesz a

házkutatási parancs. Harding magánnyomozónak nevezte magát,
és lehet, hogy épp a nő után nyomozott, talán épp Rippy
megbízásából. Lehetett akár egy másik áldozata, vagy talán
pénzt próbált kizsarolni tőle. Vagy mindkettő. Hardingnak
biztosan lesz róla egy dossziéja, fotói, feljegyzései, remélhetőleg
lakcíme is.

Rábökött Willre.
– Maga vele megy. Harding bizonyára nem luxusban élt.



A környék tele lehet italboltokkal, pénzváltókkal,
sztriptízbárokkal. Biztos árulnak eldobható telefonokat is. Vesse
össze a telefonazonosítókat minden biztonsági nyilvántartással,
hátha egyet Hardinghoz lehet kötni, aztán keressen
keresztreferenciákat Kip Kilpatrickhez és Marcus Rippyhez.

– Igen, asszonyom – hangzott kórusban a válasz.
Will meghallotta, amint fém súrlódik betonhoz. Az emelő

Charlie Reidet hozta fel az emeletre. Komor tekintettel
közeledett feléjük.

– Ki vele, Charlie! Sürget az idő – sürgette őt is Amanda.
Charlie a telefonját babrálta.
– Megkaptuk az infót a Glockról.
– És?
Charlie jelentőségteljesen meredt Amandára.
– Talán ne itt…
– Azt mondtam, bökje ki!
A férfi mély levegőt vett.
– Angie Polaski nevére van bejegyezve.
Will hirtelen szorítást érzett a mellkasában, a szája megtelt

savval.
Sötét haj, jó duma, tökéletes test.
Égni kezdett az arca, amint a többiek rámeredtek, várva a

reakcióját. Egy izzadságcsepp a szemébe csorgott. A plafonra
nézett, mert nem mert máshová.

Végül Collier törte meg a csendet egy kérdéssel.
– Lemaradtam valamiről?
Senki sem felelt, úgyhogy folytatta.
– Ki az az Angie Polaski?



Sarának meg kellett köszörülnie a torkát, hogy meg tudjon
szólalni.

– Angie Polaski Will felesége.



2. FEJEZET

Sara nézte, ahogy Will tenyerével a falnak támaszkodik a

megrázó hír hallatán. Tennie kellene valamit, gondolta.
Vigasztalni, biztatni, hogy rendben lesz minden. Mégis csak állt
ott, küzdve a dühe ellen, mely mindig rátört, valahányszor szóba
került Will kiszámíthatatlan, gyűlöletes felesége.

Angie Polaski úgy libbent ki-be Will életében, mint egy lepke,
egészen a férfi tizenegy éves kora óta. Együtt nőttek fel az
atlantai gyermekotthonban, miután mindkettejüket verték,
elhanyagolták, elhagyták, kínozták. Az otthonban töltött évek
alatt hasonló dolgoknak voltak kitéve, de nem csak a rendszer
által. Kamaszkorában Will Angie-től szenvedte el a legnagyobb
gyötrelmeket, ahogy még most is, mert nem akármilyen
kegyetlen érzés volt itt állni ebben az épületben egy vértócsa
mellett, amely a nő legutóbbi áldozata körül kezdett
kocsonyásodni.

Dale Harding csak járulékos veszteség volt. Angie-nek mindig
is Will volt az elsődleges célpontja, őrá sújtott le valamilyen
formában újra meg újra.

Vajon most az ő élete is véget ért?
– Az nem lehet… – dadogta Will körülnézve a tetthelyen. – Ő

nem lehet…
Sara megpróbálta elfojtani a haragját. Ez már több volt, mint

Angie gyerekes törekvései, hogy magára irányítsa a figyelmet.
Látta, hogy Will is összerakja magában a képet: a heves



küzdelem, az életveszélyes sebesülés, a hatalmas vértócsa
következményeit.

A nő sebesült, veszélyes, elkeseredett. Bármire kész.
Angie. Megint Angie.
– Ő… Talán ő… – próbálta folytatni Will, de nekiroskadt a

falnak, s kapkodta a levegőt. – Ó, istenem! Ó, Jézus! – A szája elé
kapta a kezét. – Ez nem lehet ő… – nyögte, aztán megbicsaklott
a hangja. – Ez ő.

– Még nem tudhatjuk biztosan – igyekezett Sara bátorító
hangon szólni hozzá. Emlékeztette magát, hogy most nem Angie
a lényeg, hanem Will. Látni, mennyire szenved, olyan volt,
mintha tőrt forgattak volna a szívében. – A pisztolyát el is
lophatták, vagy…

– Ő az – jelentette ki Will, majd hátat fordított a többieknek, és
néhány lépéssel eltávolodott a társaságtól. De csak miután Sara
észrevette megkínzott arckifejezését. Letörte, mennyire nem
képes segíteni. Angie-től kétségbeesetten meg akartak
szabadulni mindketten, de nem így. Legalábbis Sara sosem
mondta volna ki hangosan, hogy a halálát kívánja. Mindig is
tudta, hogy Angie sosem fog nagylelkűen félreállni. Még a
halálában – vagy a halál árnyékában – is tett róla, hogy magával
rántsa Willt.

– Charlie, milyen címet adtak meg a regisztráláskor? –
kérdezte Amanda.

– Ugyanazt, ami a vezetői engedélyén is áll – nézett Charlie a
telefonja képernyőjére. – Baker Street…

– Kilencvennyolc – fejezte be Will, még mindig háttal a
többieknek. – Ez a régi címe. Na és a telefonszám?



Charlie felolvasta a számot, mire Will megrázta a fejét.
– Azt már kikapcsolták.
Amanda Willhez fordult.
– Tudja, hol találjuk?
A férfi megint csak a fejét rázta.
– Mikor látta utoljára?
Will nem felelt azonnal.
– Szombaton.
Sara mellkasában a tőr tett még egy fordulatot.
– Szombaton?
Aznap a férfi házában aludtak. Szerelmeskedtek, kétszer is,

aztán Will azt mondta Sarának, hogy kimegy futni, és ekkor
találkozott titokban a feleségével.

Sara alig tudott megszólalni.
– Te két napja találkoztál vele?
Will nem felelt.
Amanda idegesen felsóhajtott.
– Megvan a telefonszáma? Tudja a munkahelyét? Fel tudjuk

venni vele a kapcsolatot valahogyan?
Will minden egyes kérdésre fejrázással válaszolt.
Sara a hátát, a széles vállát bámulta, amelyet nemrég még

körülfont a karjával. A nyakát, amelyet csókolt. Sűrű, sötétszőke
haját, amelybe belefúrta az ujjait. Könnyek gyűltek a szemébe.
Vajon egész idő alatt találkozgatott Angie-vel? Valahányszor
késő éjszakáig dolgozott? Vagy kora reggel, amikor kétórákra
futni indult, vagy amikor kosarazott?

– Rendben – tapsolt Amanda, hogy mindenki rá figyeljen.
Megemelt hangja betöltötte az egész épületet. – A helyszínelők



kapnak tizenöt perc szünetet. Igyanak vizet, üljenek a légkondi
alá!

A fehér ruhás technikusok elismerő morajjal fogadták a
bejelentést, s elindultak a kijárat felé. Nyilván megindul a
pletyka, mihelyt kiteszik a lábukat a házból.

Sara megtörölte a szemét, mielőtt kicsordulhatott volna a
könnye. Végül is most dolgozik, a feladatára kell
összpontosítania. Arra, ami fölött övé az irányítás. Amandához
fordult.

– A vércsoport-meghatározást meg tudjuk csinálni a
mozgólaborban. Az eredmény szinte azonnal megvan – mondta,
de a gombóc még mindig ott volt a torkában. – Nem DNS ugyan,
de esetleg ki tudjuk vele zárni Angie-t. Vagy benn tartani a
gyanúsítotti körben, ha egyezik a vércsoport. – Elhallgatott és
nagyot nyelt. Azt sem tudta, értelmesen mondta-e el, amit akart.
– Körvonalazódhat egy történet, ha megtudjuk például, hogy a
lépcsőn lévő vérnyom vércsoportja megegyezik-e a szoba felé
haladó véres lábnyomokéval. Vagy a szobában lévő vérrel.
Ugyanaz-e az artériás spriccelő nyom, vagy az elkenődött
kéznyom? – Sara összeszorította a száját. Vajon hányszor
ismételte a „nyom” szót ebben a néhány mondatban?
Játszhatnák azt, hogy ha még egyszer kimondja, fizetnie kell. –
Szükségem van Angie vércsoportjára, és aztán meg kell
erősítenünk mindezt a DNS-teszttel. De a vércsoport-
meghatározás legalább segít elindulni.

Amanda kurtán bólintott.
– Csináljátok! Angie tíz évig zsaru volt, megtudom a

vércsoportját a személyi anyagából. – Hangja csüggedt volt, ami



nem igazán volt jellemző rá. – Faith, állj neki telefonálni! Kell a
mostani lakcíme, a telefonszáma, a munkaadója, bármi, amit
találsz. Collier, maga és Ng tegye, amit korábban mondtam!
Szervezzen csapatot a raktárépületek átkutatására…

– Majd én – vágott közbe Will a lift felé indulva, Amanda
azonban karon ragadta.

– Maradjon itt! – Will megpróbált elhúzódni tőle, de az asszony
körmei belemélyedtek a karjába. – Ez parancs.

– Lehet, hogy Angie…
– Tudom, hogy mi lehet most Angie-vel, de maga itt marad, és

válaszol a kérdéseimre. Megértette?
Collier beleköhintett a markába, mint amikor egy tanár

megfedd egy gyereket, de Faith rácsapott a karjára, hogy
elhallgattassa.

– Charlie, maga vigye le Collier-t és Faith-t, aztán jöjjön vissza
értem!

Faith mentében megszorította Sara kezét. Volt köztük egy
megegyezés, hogy sosem beszélik ki Willt, legfeljebb
általánosságban. Sara azonban most legszívesebben megszegte
volna a szabályt.

– Amanda! – tiltakozott Will, nem várva meg, hogy a többiek
eltűnjenek a színről. – Nem állhatok itt csak úgy anélkül, hogy…

Amanda feltartotta az ujját, hogy elhallgattassa. Ő legalább
törődött azzal, hogy Sara ne érezze magát még jobban
megalázva.

Az a szombat…
Két napja volt.
Sarának fogalma sem volt, hogy Will titkol valamit előle. És mi



minden lehetett még? Megpróbálta végiggondolni az eltelt
néhány hetet. Will nem viselkedett furcsán, sőt inkább
figyelmesebb, romantikusabb volt a megszokottnál, ami persze
lehet akár a legbeszédesebb jel.

– Amanda… – próbálkozott újra Will halkabban, igyekezve az
észszerűség benyomását kelteni. – Hallotta, mit mondott Sara.
Angie talán épp most vérzik el. Talán már csak pár órája van,
mielőtt… – Elhalkult a hangja. Mindketten tudták, mi történik,
ha Angie nem kap segítséget. – Meg kell keresnem. Én vagyok az
egyetlen, aki tudja, milyen helyeken rejtőzne el.

Amanda a leghatározottabb pillantását vetette rá.
– Az életemre esküszöm, Wilbur, ha egy lépést is tesz lefelé

erről a folyosóról, megbilincseltetem, mielőtt kilépne az ajtón.
Will szeméből csak úgy sütött a harag.
– Ezt sosem fogom magának megbocsátani.
Amanda látványosan elővette a telefonját.
– Írja hozzá a bűnlajstromomhoz!
Will hátat fordított neki, és Sarára esett a pillantása. Nem szólt

hozzá, még jelét sem adta, hogy érti, mi zajlik most köztük, csak
elindult a lépcső felé. Sara azt várta, hogy Amanda parancsa
ellenére elhagyja a tetthelyet, ám Will visszafordult, és járkálni
kezdett a folyosón, mint egy ketrecbe zárt állat. Állkapcsát olyan
erővel szorította össze, hogy Sara látta az állán megfeszülni az
izmokat. Keze ökölbe szorult. Megint megállt a lépcső tetejénél,
ingatta a fejét, és motyogott magában valamit.

Sara leolvasta a szájáról, amit mondott. Nem bocsánatkérés
volt, nem magyarázkodás, hanem egyetlen szó: Angie.

Will nem szerette Angie-t. Legalábbis nem mint a férje.



Legalábbis a szerint nem, amit Sarának mondott. Legalább egy
éve kereste a feleségét, hogy beadhassa a válási papírokat.
A házasságuk eleve nem volt valódi, majdhogynem fogadásból
kötötték. És Will megígérte Sarának, hogy minden lehetőt
megtesz a felbontására. Sara pedig egyszer sem gondolt bele,
hogy vajon a Georgiai Nyomozó Iroda, a GBI különleges ügynöke
miért képtelen megtalálni egy nőt, aki láthatóan két nappal
korábban is felbukkant az orra előtt.

Vajon egy étteremben találkozott vele? Egy szállodában? Sara
ismét érezte feltoluló könnyeit. Vajon egész idő alatt jelen volt
Angie Will életében? A férfi bolondot csinált belőle?

– Jól van – szólalt meg Amanda, mihelyt a lift leért a
földszintre. – Szóval szombat. Hol látta akkor Angie-t?

Will lassan feléje fordult. Karba fonta a kezét, s elnézett
Amanda feje fölött.

– A házam előtt. Az utcán parkolt. – Elhallgatott, és Sara
szívből remélte, hogy arra gondol, mit tett vele ő, mielőtt elindult
futni, mert az többé nem fordul elő. – Futni indultam, és
megláttam a kocsiját. Egy Chevy Monte Carlo SS,
nyolcvannyolcas, fekete…

– Piros csíkokkal. Már öt államra kiadtam a körözést. –
Amanda most azt a kérdést tette fel, ami Sarát is a legjobban
izgatta. – Miért volt ott?

Will megrázta a fejét.
– Nem tudom. Meglátott engem, beszállt az autóba, és…
– Nem is beszéltek?
– Nem.
– Nem ment be a házba?



– Nem – felelte Will, aztán észbe kapott. – Legalábbis nem
tudok róla. De néha beengedi magát.

Sara a Faith által a padlón hagyott bizonyítékos zacskókra
pillantott.

A rúzs!
A Sisley márkájú rúzs, karcolással a tubus oldalán. Az nem

gyártási hiba volt, az az ő rúzsa. A múlt hónapban hagyta ott
Willnél a fürdőszobában, a mosdó szélén. Vacsorázni indultak, s
amikor később kereste, nem találta sehol.

Eközben Angie táskájában lapult, ő fogta kézbe, ő kente a
szájára.

Sarát hányinger fogta el.
– Tudja, miért parkolt a maga háza előtt? – firtatta Amanda.
Will megrázta a fejét.
– Nem.
Sara igyekezett, hogy meg tudjon szólalni.
– Hagyott üzenetet a kocsimon?
– Nem – felelte Will, de most már hogyan bízhatna benne,

hogy igazat mond? Miután Will visszatért a futásból, elmentek
reggelizni, majd a kanapén töltötték a napot egymás mellett.
Pizzát rendeltek ebédre, jól érezték magukat, és Willnek millió
lehetősége lett volna elmondani, hogy a nő, akit egy éve keres,
ott parkolt a háza előtt aznap reggel. Nem lett volna mérges,
talán csak bosszús egy kicsit, de akkor sem Willre. Sosem őt
hibáztatta Angie dolgai miatt. Will tudta ezt, mert Angie már
számtalanszor okozott gondot mindkettejüknek.

Ami azt jelenti, hogy Will titkolózásának oka csakis az lehet,
hogy több van a történetben, mint elsőre látszik. Például hogy



Angie bent járt a házban. Vagy hogy ellopta az ő rúzsát. Mije is
hiányzik még? Néhány hajkefe, egy üveg parfüm… Sara magát
hibáztatta, hogy elkeveri a dolgait, de hát hol Willnél vannak, hol
a saját lakásában. Egyszer sem gondolt arra, hogy Angie lopkodja
a holmiját.

És Will tudta ezt!
– Halljam az esetet lépésről lépésre! – mondta Amanda. –

Szóval maga kijön a bejárati ajtón, és meglátja Angie-t a parkoló
autójában.

– Mellette állt. – Will lassan beszélt, mintha gondolkodnia
kéne, mit mond. – Meglátott, tudta, hogy én is megláttam őt,
mégis beszállt, és… – Will lenézett a zacskókra, a Chevy régi fajta
indítókulcsára, ami épp egy nyolcvannyolcas Monte Carlóhoz
való. – Utánafutottam, de elhajtott.

Sara megpróbálta nem elképzelni, ahogy Will fut Angie kocsija
után.

Amanda odafordult hozzá.
– Milyen üzenetről kérdeztél az előbb?
A lány megrántotta a vállát, mintha nem lenne jelentősége,

pedig nagyon is volt.
– Angie néha üzeneteket hagy a kocsimon. A tartalmuk

sejthető.
– Legutóbb mikor?
– Az utolsó három hete volt. – Sara az utolsó műszakját

töltötte gyermekgyógyászként a Grady Kórházban. Egy
négyéves összekeverte valami cukorkával a kristályos
metamphetamint. Már teljesen leállt a szíve, mire a mentők
behozták. Sara órákig küzdött az életéért, de hiába. Ezután



kiment a kocsijához, és ott találta a „MOCSKOS KURVA”
feliratot a szélvédőjén sötét szemceruzával odafirkálva. Semmi
kétsége nem volt afelől, hogy Will felesége a tettes. Angie
jellegzetes módon írta a betűket, s a „kurva” szó gyakorlatilag
minden üzenetében szerepelt. A „levelezés” másfél éve
kezdődött, azon a reggelen, mikor Will először aludt nála.

– Magának sosem hagyott Angie üzenetet? – kérdezte
Amanda a férfit.

Will az állát dörzsölte.
– Ilyet sosem tenne.
Sara a földet bámulta. Milyen jól ismeri Will a feleségét!
– Na jó – mondta Amanda, s még zavartabbnak tűnt, mint

eddig. – Adok maguknak öt percet, hogy megbeszéljék ezt
egymás között, aztán mindenki lásson munkához!

– Ne! – Willből szinte kiáltásként robbant ki a szó. – Meg kell
keresnem Angie-t! Meg kell engedje, hogy megkeressem!

– És mi lesz, ha holtan találja, Will? Ott fog állni a volt felesége
holtteste mellett, akitől el akart válni, hogy nyugodtan együtt
lehessen az új barátnőjével. És az az új barátnő véletlenül épp
ennek az ügynek az orvosszakértője, miközben a partnere és a
főnöke is ezen az ügyön dolgozik. Hogyan fogják ezt tálalni az
újságok, mit gondol? Vagy szeretné, hogy elmagyarázzam?

Sara látta Will arcán, hogy erre egyáltalán nem gondolt.
Amanda folytatta.
– A felesége megölt, vagy a barátnője szerint nem ölt meg egy

zsarut, aki rajta volt Kip Kilpatrick bérlistáján, azaz Marcus
Rippy szolgálatában állt, akit maga az elmúlt hét hónapban egy
„hamis” nemi erőszak üggyel zaklatott, és mellesleg ugyanez a



feleség zaklatta a barátnőjét. – Az asszony csípőre tette a kezét.
– Összeáll a kép?

– Csak meg akarom találni.
– Tudom, de ezt most rám kell bíznia – jelentette ki Amanda,

majd Sarához fordult. – Öt perc! – mondta, azzal alacsony
cipősarkain csattogva elindult a lift felé. Sara észre sem vette,
hogy Charlie visszajött az emelővel.

Will szóra nyitotta a száját, de Sara leintette.
– Erre! – mutatott tovább a folyosón, hogy eltávolodjanak a

tetthelytől. Akárhogy is élt Dale Harding, halálában mégis
megérdemel némi tiszteletet.

Will a cipővédőben csoszogott előtte, megroggyant vállal, mint
egy gyerek, akit büntetésből a fáskamrába kísérnek. Megállt a
gipszkartonhalom előtt. Két kézzel dörzsölte az arcát, vonásai
semmit sem árultak el.

Sara előtte állt, és várta, hogy mondjon valamit. Bármit. Hogy
sajnálja a titkolózást, hogy szomorú vagy dühös, vagy hogy
szereti és majd túljutnak ezen. Vagy hogy nem akarja többé látni.

Ám a férfi nem szólalt meg.
Sara válla fölött arrafelé bámult, ahol a lift szokott megjelenni.

Keze még mindig ökölbe szorult, teste megfeszült, mint aki
készül felugrani a platóra, mihelyt felérkezik.

– Nem tartalak itt – mondta végül Sara elfúló hangon. Ha
dühös volt, mindig halkan beszélt, szinte suttogva. – Nyugodtan
odamehetsz, és várhatsz ott is. Úgyis sok a dolgom.

Will nem mozdult. Mindketten tudták, hogy Charlie nem fog
visszajönni, mielőtt letelik az öt perc.

– Mit szeretnél tőlem hallani? – kérdezte végül.



Sara szíve hevesen vert, szája kiszáradt. Will szinte dühösen
beszélt, pedig semmi joga nem volt dühösnek lenni.

– Miért nem mondtad el nekem, hogy láttad?
– Nem akartalak idegesíteni.
– Ha ezt hallja az ember valakitől, az rendszerint azt jelenti,

hogy az illetőnek nem volt bátorsága őszintének lenni.
Will felnevetett, ami átállított Sarában egy kapcsolót. Hirtelen

legszívesebben alaposan felképelte volna kedvesét.
– Nézz rám!
Will érezhetően vonakodott, majd végül Sara szemébe nézett.
– Te tudtad, hogy elvette a rúzsomat, hogy kutatott a holmim

között. – Sara szeme ismét megtelt könnyel, ám ezúttal a
haragtól. Minden a rúzzsal kezdődött, de Angie nem az a fajta
ember volt, aki megáll egyetlen szabályszegésnél. Sara
belegondolt, milyen személyes holmikat hagyott Will házában.
Elképzelte, ahogy Angie rájuk talál és megérinti őket, s elfogta a
düh. – Gondolod, hogy a lakásomba is betört?

– Nem tudom – tárta szét a kezét Will vállat vonva, mintha
mindez nem az ő problémája volna. – Mit akarsz, mit tegyek?

– Fogd be! – förmedt rá Sara, pedig nem ez volt a stílusa. –
Feltúrta a holmimat. A mi holminkat.

Will az állát dörzsölgette, s visszapislogott a felvonó felé.
– Tavaly kicseréltetted a zárakat az ajtódon – folytatta Sara.

Ezt legalább biztosra tudta, mert Will odaadta neki az új kulcsot,
és maga is látta az új reteszt. – Neki is adtál kulcsot?

A férfi megrázta a fejét.
– Mióta tudod, hogy be szokott törni a házadba?
Will megrántotta a vállát.



– Válaszolsz nekem?
– Azt mondtad, fogjam be.
Sarának most már feljött a gyomorsav a torkába. A laptopját is

Willnél hagyta, és azon rajta volt az egész élete. A betegei aktái, a
levelezése, a címjegyzéke, a naptára, a fotói. Vajon Angie kitalálta
a jelszavát? Vajon átkutatta a kis útitáskáját, amelyet egy-egy
éjszakára vitt magával? Vajon felvette a ruháit? Mi mást
lophatott még el?

– Nézd – szólalt meg Will –, még abban sem vagyok biztos,
hogy valóban bent járt a házban. Az ember néha ide-oda tesz
dolgokat. Akár te is elrakhattad, vagy én.

– Tényleg ezt gondolod? – Will veleszületetten rendszerető
volt. Mindent visszatett a helyére, és Sara gondosan követte ezt
a szokását, amikor nála tartózkodott. – Miért nem cserélted le
újból a zárat?

– Minek? Gondolod, hogy őt ilyen egyszerű megállítani? Hogy
képes vagyok kordában tartani? – A kérdés mintha őt magát is
meglepte volna. Talán meg is lepte, mert bármilyen makacs és
erős volt is, mindig Angie diktált a kapcsolatukban. Mint egy
nővér, aki vigyázni akar az öccsére. Mint egy magából kifordult
szerető, aki a szexet arra használja, hogy ellenőrzést gyakoroljon
fölötte. Mint egy dühös feleség, aki nem akart mellette maradni,
de nem is engedte el őt. Angie egyszerre szerette és gyűlölte,
szüksége volt rá, majd meg eltűnt néha napokra, néha hetekre,
hónapokra, nemegyszer egy teljes évre. Will életében az egyetlen
állandó pont csaknem három évtizedig az volt, hogy tudta,
egyszer biztosan visszatér.

– Tényleg kerested? – kérdezte Sara.



– Megmutattam neked a válási papírokat.
– Ez igent jelent?
Will szemében mintha harag villant volna.
– Igen.
– Találkoztál vele korábban is anélkül, hogy szóltál volna

nekem? – kérdezte Sara félve a választól. – Voltál együtt vele?
Will most már láthatóan dühbe gurult, mintha Sarának nem

lett volna joga feltenni ezeket a kérdéseket.
– Nem, Sara. Nem keféltem vele a hátad mögött.
Vajon igazat mond? Bízhat benne, hogy nem csapja be? Sara

felforgatta az életét ezért az emberért, elhallgattatta óvatosságra
intő belső hangját, megváltoztatta az értékrendjét, és végül
szakmát is váltott. Komplett hülyét csinált magából minden
munkatársa előtt. Arról nem beszélve, mit fog gondolni a
családja, mert képtelenség lesz eltitkolni előlük ezt a
szörnyűséget, ha nem akar még Willnél is nagyobb hazuggá válni.

– Gondolod, hogy él még? – kérdezte Will.
– Nem tudom. – Ebben a kijelentésben legalább volt valami

kegyetlen bizonytalanság.
Will az órájára nézett. Úgy látszik, a végére időzítette ezt a

kérdést, s már alig várja, hogy jöjjön érte a lift, s ő fehér lóra
pattanva indulhasson ismét Angie megmentésére.

Előző nap eladó házakat nézegettek. Egy nappal az után, hogy
Will látta a feleségét. Sétálni indultak, és tréfából végigjártak
néhány eladó ingatlant, hogy a légkondicionált épületekben
legalább elmenekülhessenek a hőség elől. Sara önkéntelenül is
odaképzelte magát egy-egy házba, ahogy lejön a lépcsőn, és
csókkal köszönti a munkából hazatérő Willt, vagy virágokat ültet



a kertben, miközben Will nyírja a füvet, esetleg késő este együtt
fagylaltoznak a konyhában, pedig arra kellett volna gondolnia,
milyen zárat szereltessen az átkozott éjjeliszekrény fiókjára.

– Jézusom! – temette a tenyerébe az arcát. Legszívesebben
elásta volna magát.

– Nem fogja feladni – mondta Will a szemöldökét tépkedve,
ahogy idegességében szokta. – Angie nem. Még ha meg is sérült.

Sara nem válaszolt, bár a férfinak igaza volt. Angie igazi
svábbogár. Fertőzést terjeszt, ahová csak beteszi a lábát, és
képtelenség agyoncsapni.

– A kocsija nincs itt – gondolkodott hangosan Will –, de a
kocsikulcsa igen. Persze lehet másik kulcsa is. – Maga mellé
ejtette a kezét. – Zsaru volt, és ő volt a legkeményebb csaj az
otthonban. Keményebb a fiúknál, néha még nálam is. Tudja, mit
kell tenni. Vannak emberei, egy egész hálózata, akik segítenek
neki, ha bajba kerül. Ha megsebesül.

Will minden egyes kiejtett szava tőr volt Sara szívében.
– Igazam van? – nézett rá Will. – Ha ezt bárki túl tudja élni, az

Angie.
Sara megrázta a fejét. Ezt a beszélgetést nem volt képes

tovább folytatni.
– Mit vársz tőlem, Will? Biztatást? Vigasztalást? Mondjam azt,

hogy nincs semmi baj azzal, hogy becsaptál? Hogy tudtad, Angie
megsérti a privát szférámat, a mi privát szféránkat, de hagytad,
hadd tegye? – Sara a szája elé kapta a kezét, mert a megemelt
hang nem segít. – Tudom, hogy egy részed mindig fog érezni
iránta valamit, hisz majdnem harminc évig fontos része volt az
életednek. Ezt elfogadom. Megértem, hogy kötődsz hozzá, mert



annyi mindenen mentetek át együtt. De most mi ketten alkotunk
egy párt. Legalábbis azt hittem. Kérlek, légy velem őszinte!

Will ingatta a fejét, mintha csak egy apró félreértés volna az
egész.

– Én őszinte vagyok. Tényleg az utcán parkolt, és nem
beszéltünk. De azt hiszem, el kellett volna mondanom neked.

Sara nagyot nyelt az „azt hiszem” hallatán.
Will ismét a korlát nyílása felé nézett, ahol a lift megjelenése

volt várható.
– Ez több volt, mint öt perc.
Sara maradék büszkesége is elpárolgott.
– Kérlek, Will, csak annyit mondj, mit szeretnél tőlem! Kérlek!

– ragadta meg önkéntelenül a férfi kezét. Nem tudta elviselni,
ahogy Will távolodott tőle. – Adjak neked időt? Ha kell, csak
szólj!

Will lenézett kettejük kezére.
– Kérlek, mondj valamit!
A férfi hüvelykujjával a Sara kézfejét simogatta. Vajon azt

próbálja kitalálni, hogyan hagyja el? Van még valami, amit nem
vallott be neki? Sara szíve megremegett.

– Ha úgy érzed, ezt egyedül kell végigcsinálnod, csak mondd
meg! Elfogadom. Csak tudni akarom, mit vársz tőlem.

Will tovább simogatta a kezét, s Sarának eszébe jutott az első
alkalom, amikor így hozzáért. A kórház alagsorában álltak, s a
férfi érintésétől szinte lángra lobbant a teste. Szíve ugyanígy
zakatolt, csak akkor a reménységtől, nem a félelemtől.

– Will?
A férfi megköszörülte a torkát, s megszorította Sara kezét.



A lány visszafojtotta még a lélegzetét is a válaszra várva, nem
tudva, ez a pillanat a kapcsolatuk végét fogja-e jelenteni, vagy
csak egy újabb hatalmas hegyet, amelyet meg kell mászniuk.

Will megszólalt.
– El tudod hozni Bettyt?
Sara agya képtelen volt felfogni a kérdést.
– Tessék?
– Az állatorvosnál van, és… – Will remegve szívta be a levegőt,

és tovább szorította Sara kezét. – Nem tudom, milyen későn
végzek. El tudod hozni?

Sara érezte, hogy nyílik a szája, majd becsukódik, és kinyílik
megint.

– Azt mondták… – Will elhallgatott, s Sara nézte, ahogy mozog
az ádámcsutkája, miközben nyel. – Azt mondták, ötre menjek
érte, de talán odatelefonálhatnál, hátha hamarabb elviheted,
mert állítólag délre kész, csak az altatás…

– Igen – vágott közbe Sara. Kénytelen-kelletlen megenyhült. –
Elmegyek érte.

Will lassan, hosszan kiengedte a levegőt, mintha Betty dolga
lett volna a beszélgetés legnehezebb része.

– Köszönöm.
Charlie Reid caplatott felfelé a lépcsőn nagyobb zajjal, mint

kellett volna, hogy jelezze az érkezését. Mindkét kezében egy-
egy nehéznek látszó sporttáskát cipelt.

– A lépcsők már tiszták, nincs több életveszélyes
emelőszerkezet – mosolyodott el visszafogottan hatalmas
bajusza alatt. – Amanda vár a kocsiban, Will.

A férfi kihúzta a kezét Sara kezéből, s kettesével futott le a



lépcsőn, megkerülve Charlie-t.
Sara nézett utána, és nem tudta, valójában mi is történt az

imént, és hogyan kellene éreznie magát ezután. Mellkasára
szorította a kezét, hogy érezze, ver-e még a szíve. Úgy kalapált,
mintha most futotta volna le a maratoni távot.

– Szent ég! – sóhajtott Charlie, felérve a lépcső tetejére.
Ledobta a táskákat a földre, s összetett kézzel indult Sara felé.

– Azon töröm a fejem, hogyan tehetném ezt még kínosabbá.
Vegyem le a nadrágom? Kezdjek el énekelni?

Sara megpróbált nevetni, de inkább csak sírásszerű hang jött
ki a torkán.

– Sajnálom.
– Ne nekem mentegetőzzön! – mosolygott barátságosan

Charlie. Előhúzott egy üveg vizet tömérdek zsebbel ellátott
nadrágja valamelyik bugyrából. – Ezt mind igya meg! Hivatalos
jelentések szerint tizenegymilliárd fok van idebent.

Sara kényszerítette magát, hogy elmosolyodjon a nagy
igyekezet láttán.

– Ihatna valami töményebbet is. Sok szól mellette és ellene.
Sara most csak a mellette szóló érvekre tudott gondolni. Több

mint egy éve nem ivott alkoholt, mert Will nem bírta az ízét.
– És ha mégsem?
Charlie végigmutatott az épületen, amely még mindig aktív

bűnügyi helyszínnek minősült.
– Nagy a kísértés az ivásra – felelte Sara komolyan gondolva,

amit mondott –, de inkább lássuk a teendőinket! Harding testét
elvihetik, legalább négy emberre lesz szükségünk.

– A lépcső miatt hatot kértem. A szállítók negyvenpercnyire



vannak innen.
Sara az órájára nézett. Homályosan látott, csak sejteni tudta az

időt.
– Kell néhány óra az előkészítéshez. A boncolást ebéd után

kezdem. – Betty állatorvosa nem fogja elengedni a kutyát öt
előtt, különösen ha ő megy érte. – Azt hiszem, a vércsoportteszt
most a legfontosabb. Tudjuk már Angie vércsoportját?

– Amanda azt mondta, elküldi magának sms-ben, mihelyt
kiderül. Közben megkértem az egyik technikust, gyűjtsön
mintákat a vérből. Úgy fél órán belül végez. Amint látja, a falak
gyakorlatilag feketék a festéktől, úgyhogy azt mondtam neki,
gyűjtsön be minden láthatót, és háromszor is ellenőrizze a
címkéket. Lassú fickó, de alapos. Addig segíthetne nekem
felállítani az UV-lámpákat, és lefényképezni, mit mutat a
luminol. Vagy beülhet a helyszínelők hűtött furgonjába, amíg a
mintákra vár.

Sara vágyott a furgon magányára, mégis ott maradt segíteni.
Ivott egy korty vizet, de a gyomra felkavarodott a hideg
folyadéktól. Folyton a rúzsra gondolt, és nem tudta kiverni a
fejéből a képet, ahogy Angie ott áll a tükör előtt Will
fürdőszobájában, kipróbálja az ő szépítőszereit, és elveszi, amit
csak akar. Merthogy folyton ezt tette. Elvette mások dolgait.

– Jól van? – kérdezte Charlie.
– Tökéletesen – felelte, majd visszacsavarta az üveg kupakját.

– Mi van még?
– Még katalogizáljuk a bizonyítékokat, ez eltarthat három-

négy napig – válaszolta Charlie. – Harding kocsija lehűlt már
annyira, hogy át lehessen vizsgálni, bár kétlem, hogy sok



mindent találnánk. Teljesen kiégett. – Hátrafordult, amint egy
technikust látott igyekezni felfelé a lépcsőn. A fiatalember
csuklya nélküli védőruhát viselt. Hajháló volt a fején, melyből
nyílként állt ki hátul egy lófarok. Díszes, piros-kék kereszt volt
tetoválva a nyakára. Állán körszakáll kezdett kiütközni, a
szemöldökében testékszer csillogott.

– Ő Gary Quintana – világosította fel Sarát Charlie. – Egyenest
a műszaki főiskoláról jött hozzánk. Óriási esze van, és komolyan
tanulni akar. Ne csapja be az őrült kinézete! Önkéntes egy
macskamenhelyen, és vegetáriánus.

Sara mosolyogva bólintott, mint aki nagyon figyelte Charlie
mondókáját. Szíve a torkában dobogott, gyomra lázadozott, s
csak imádkozni tudott, hogy ne legyen rosszul.

Charlie összecsapta a kezét.
– Na, itt az összes nagyszerű kamerám, lámpám, és…
– Bocsánat! – szorította Sara ismét a mellkasára a kezét, s

biztos volt benne, hogy még Charlie is látja, milyen hevesen ver a
szíve. – Nem baj, ha kicsit kimegyek?

– Dehogy. Az első szobában kezdek, csak kukkantson be, ha
kész.

Sara alig tudott kinyögni egy köszönömöt. Végigment a
folyosón a távolabbi lépcsőig, elhaladt az előtt a szoba előtt, ahol
Dale Harding meghalt, és úgy érezte, halálos bűnt követett el,
hogy képes volt összeomlani, miközben a férfi ott fekszik holtan.
Megállt a szivárványszemű egyszarvú előtt a lépcső tetején, s a
gyomra úgy hánykolódott, mint egy kis hajó az óceánon.
Becsukta a szemét, hogy kivárja, míg elmúlik a rosszullét. Aztán
elővette a telefonját, mert ez tűnt az egyetlen társadalmilag



elfogadható ürügynek arra, hogy szó nélkül, lehajtott fejjel
álldogáljon a folyosón.

A húgától jött üzenet, aki misszionárius volt Dél-Afrikában.
Küldött egy képet a lányáról, ahogy homokvárat épít néhány
helyi kisgyerekkel.

Sara előhozta a billentyűzetet, és beírta, hogy „Angie
visszajött”, de nem küldte el az sms-t. Bámulta a szöveget, majd
kitörölte, és a következőre helyesbített: „Lehet, hogy Angie
meghalt”. Ujja tétovázott a küldés felirat fölött, de nem volt
képes rányomni.

Sara tanúskodott számos gyilkossági perben, amelyekben
telefonokból kinyert adatok is szerepet játszottak. Már látta is
magát a tanúk padján, ahogy magyarázza az esküdteknek, miért
válaszolt erre az üzenetre a kishúga egy mosolygó arccal.
Kitörölte hát az el nem küldött üzenetet, és csak nézte az
unokahúga fényképét, amíg megnyugodott a gyomra, és elmúlt
az érzés, hogy legszívesebben levetné magát az emeleti
folyosóról.

Sara sosem értette igazán Will és Angie félresiklott kapcsolatát.
El kellett fogadnia mint valamit azok közül a dolgok közül, amit
tolerálni kell, ha az ember szeret valakit. Mint például azt, hogy
Will nem hajlandó zöldséget enni, vagy hogy észre sem veszi, ha
elfogy a gurigáról a vécépapír. Angie olyan volt Willnek, mint egy
szenvedélybetegség. Mintha a megszállottja lenne.

Mindenkinek van múltja. Sara is volt már férjnél, mélyen,
visszavonhatatlanul szeretett egy férfit, akivel boldog is lehetett
volna élete végéig. Csakhogy a férje meghalt, s ő
rákényszerítette magát, hogy továbblépjen. Persze lassan,



hosszú idő elteltével. Elhagyta a kisvárost, ahol felnőtt, elhagyta
a családját. Mindent elhagyott, amit addig ismert, hogy
Atlantába költözzön, és új életet kezdjen. Aztán jött Will.

Szerelem lett volna első látásra? A Will-lel való találkozás
inkább egy hosszú álomból való ébredéshez volt fogható. Addigra
Sara már három éve volt özvegy. Dupla műszakokat vitt a Grady
Kórházban, hazament, majd újra indult dolgozni. Ebből állt az
élete. Aztán egyszer csak Will besétált a sürgősségire, s Sara
lelke mélyén megmozdult valami, mint mikor egy hóvirág
kidugja a fejét a hó alól. Jóképű volt, okos, szellemes – és
nagyon-nagyon bonyolult. Nem vonakodott beismerni, hogy
akkora csomagot cipel magával, ami megtöltené az összes repülő
rakterét az égen. És ebbe a csomagba Angie is beletartozott.

Szakmai karrierje legnagyobb részében Sara vagy
gyermekorvosként vagy igazságügyi orvosszakértőként
dolgozott. Ebben a két minőségében számtalan szörnyű módját
tapasztalta annak, ahogy az emberek képesek kitölteni a
mérgüket a gyerekeken. Ám amíg nem ismerte Willt, el sem
tudta képzelni, mi történik ezekkel a bántalmazott gyerekekkel,
ha felnőnek. Will mind érzelmi, mind fizikai sebeket hordozott
magán. Nem bízott az emberekben, legalábbis nem eléggé. Előbb
húzatta volna ki a fogát, mint hogy beszéljen az érzéseiről.
Valójában akkora képtelenség volt kiszedni belőle bármi igazán
fontos dolgot, mintha cipőzsinórral kellene odébb vontatni a
Titanicot a tengerfenék homokján.

Három hónapja jártak már együtt, amikor Sarah először
láthatta testén a forradásokat. Majdnem egy év telt el, mire
beavatta, hogyan szerezte őket, de a részletek akkor is



elmaradtak, a vele járó érzelmek pedig végképp. Sara megtanult
igazodni hozzá, és nem kérdezett. Amikor végigsimított a hátán,
úgy tett, mintha nem érezné az ujjai alatt egy övcsat jól kivehető
lenyomatát. Szájon csókolta, s nem törődött vele, hogy az ajkán is
ott volt a nyoma annak, hogy egyszer csúnyán felhasadt.
Kizárólag hosszú ujjú ingeket vett neki, mert tudta, hogy nem
szeretné, ha bárki látná, hogyan vágta fel pengével az alkarját.

Mégpedig Angie miatt.
Meg akarta ölni magát Angie miatt. Nem azért, mintha a lány

elutasította volna, hanem mert kiskorukban mindketten egy
olyan nevelőotthonban éltek, ahol az egyik gondozó folyton
molesztálta Angie-t. A lány már korábban is kiáltott farkast, és
nem az a fajta volt, akinek hitt a rendőrség. Tizennégy évesen
már szerepelt a nyilvántartásukban. Will ezért fogott egy
borotvapengét, és tizenöt centi hosszan felvágta az alkarját a
csuklójától felfelé, mert tudta, hogy ha egy gyerek a sürgősségire
kerül, azt már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Nem ez volt az első és utolsó alkalom, amikor kockára tette az
életét Angie Polaskiért. Évekbe telt, amíg el tudta érni, hogy a
lánynak ne legyen többé hatalma fölötte. De vajon tényleg nincs
többé? Will felindultsága vajon csak annak tudható be, hogy
valaki, akit csaknem egész életén át ismert, valószínűleg halott?

Sara újra és újra visszatért a rúzs esetére. Csak erre tudott
gondolni, mert minden más, amit ez a rúzs jelképezett, most
meghaladta az erejét. Will tudta, hogy Angie be szokott törni a
házába. Kész lett volna az életét adni Saráért, de nem törődött
azzal, hogy megvédje a magánéletét.

Sara szomorúan ingatta a fejét. Legalább most már tudja, hol



áll Will fontossági listáján: közvetlenül Betty mögött.
Visszatette a telefont a zsebébe, s kiakasztotta a szemüvegét a

pólója nyakából. Maszatos volt az üveg, mert az épületben
elviselhetetlen volt a hőség, s a bőre erősen verejtékezett. Talált
a zsebében egy papír zsebkendőt, s gondosan nekilátott
megtisztítani a szemüveget.

Úgy vélte, Betty hazavitelének legalább annyi előnye van, hogy
Willnek egyszer mindenképp el kell jönnie a kutyáért. Kész
nevetség. Miért van a férfinak ekkora hatalma fölötte? Felnőtt
nő létére nem kellene úgy éreznie magát, mint egy tinilánynak,
aki arra vár, hogy a kiszemelt fiú igent vagy nemet ír a papírra,
amit ő a fiókjába csúsztatott.

Megnézte, tiszta-e már a lencse, szeme elé emelve
belehunyorított, aztán már épp mérgelődni kezdett, hogy megint
tönkretett egy szemüveget, amikor rájött, hogy a folt nem az
üvegen van, hanem az egyszarvún mögötte.

Feltette hát az orrára, és megnézte közelebbről a foltot.
Az egyszarvú életnagyságú volt, mármint ha az ember feltételezi,
hogy akkora, mint egy ló. Fejét kissé lehajtva rajzolták, mintha a
lépcsőn nézne lefelé, így szivárványszín szeme egy vonalba
került az ő vállával. Íriszének zöld és kék csíkja között egy
tízcentes méretű lyuk volt a falban, amelynek mélyén csak a
szürke beton látszott. Ezt látta ő foltnak a szemüvegén. A beton
pora cigarettacsikkekre és kokainpipákra hullott a lyuk alatt a
földön. Mégpedig nemrég.

– Charlie! – kiáltott oda a munkatársának.
A férfi kidugta a fejét az egyik helyiségből.
– Igen?



– Ide tudna jönni a kamerájával és egy csipesszel?
– Ez a legérdekesebb ajánlat, amit az elmúlt héten kaptam –

dünnyögte Charlie, majd visszaballagott az épp vizsgált
helyiségbe, ahonnan a fényképezőgépével és egy helyszínelő
alapcsomaggal került elő.

Sara az egyszarvú szemére mutatott.
– Ez az.
Charlie megborzongott.
– Két dologtól borsózik a hátam: az egyszarvúaktól és a

szemgolyóktól. – Kivett egy nagyítót a készletből, s közelebb
hajolt, hogy jobban lássa. – Ó, már értem. Kitűnő fogás.

Sara nézte, ahogy Charlie lefényképezi a lyukat, s egy kis
fémvonalzót használ mércének. Aztán a lehullott por
következett, majd lencsét cserélt, hogy be tudja fogni az egész
érintett területet. Miután dokumentálta a jelenséget, átnyújtott
Sarának egy tűhegyes csipeszt.

– Öné a dicsőség.
Sara tudta, hogy sokkal nagyobb kárt tud okozni, mint hasznot,

ha nem elég lassan végzi a műveletet. Ahogy azt is tudta, hogy
még sosem vallott kudarcot. Csuklóját megtámasztotta az
egyszarvú szeme alatt, s csak akkorára nyitotta a csipeszt, hogy
ne érintse a lyuk falát. Lassan beljebb tolta a hegyét, amíg az
valami kemény tárgyhoz nem ért. Ráfogott a csipesszel, s
előhúzott egy szétlapult peremű, üreges fejű lövedéket.

– Az egyszarvúakat is le szokták lőni, ugye? – tréfálkozott
Charlie.

Sara elmosolyodott.
– Harmincnyolc speciállal?



– Úgy nézem, igen – felelte Charlie. – A G43-assal nem lőttek.
A tárban kilenc darab kilenc millis American Eagle töltény volt,
teljes fémköpenyes. – Charlie bajusza féloldalasan felhúzódott,
miközben gazdájának járt az agya. – Ez revolverből jöhetett.

– Lehet – értett egyet Sara. Egy Dale Harding korú zsaru
inkább használna revolvert a kilenc milliméteres helyett. –
Másik pisztolyt nem találtak?

– Talán elolvadt a kocsiban. Szólok a technikusoknak, hogy
keressék a nyomát.

Sara megszagolt a lövedéket, mellette fűrészport, grafitot és
nitroglicerint lehetett halványan érezni.

– Frissnek tűnik a szaga.
Charlie is megszagolta.
– Én is azt hiszem. Vér viszont nincsen.
– A golyó elég forró lehetett ahhoz, hogy kiégesse az ereket

útközben, de mikroszkopikus maradványok lehetnek rajta.
– Kastle-Meyer?
Sara megrázta a fejét. Ez a terepen használt vérteszt gyakran

ad hamis pozitív eredményt.
– Nézessük meg inkább a laborban! Nem szeretném azt

hallani, hogy elpazaroltuk az egyetlen használható mintát, és ők
már nem tudnak rajta DNS-t találni.

– Remek ötlet – felelte Charlie, majd lenézett a földre. – Én
nem vagyok orvos, de ha ez a golyó átment valami nagyobb
dolgon, mondjuk, egy artérián, látnánk itt a közelben
vérnyomokat.

– Egyetértek. – Sara talált egy kis, műanyag bűnjeles zacskót a
készletben. Charlie címkézte fel, mert neki szebb volt az írása.



– Csak hogy tudja – mondta –, Amanda megsürgetett
mindent, beleértve a DNS-teszteket is.

– A huszonnégy óra jobb, mint a két hónap – bólintott Sara,
majd tovább tanulmányozta a golyónyomot az egyszarvú
szemében. – Nem látja ezt a lyukat kissé oválisnak?

– Már akkor láttam, amikor fotóztam. Idehívjuk a
komputerzseniket, hogy számolják ki a röppályát, a sebességet,
meg a szöget. Szólok nekik is, hogy sürgős. Néhány nap múlva
kapunk eredményt.

Sara kivett egy Sharpie márkájú, finom hegyű tollat a
készletből, és beledugta a lyukba. A vége ferde szögben a folyosó
felé mutatott.

– Van két szintezője meg valami madzag?
Charlie felnevetett.
– Maga aztán kész MacGyver!
Előhalászott egy gombolyag zsineget az egyik sporttáskából,

odakötötte a toll végéhez. Elővette zsebéből a telefonját, s
elővarázsolt rajta egy szintezőt.

– Ó, remek! – Sara is elővette az iPhone-ját, végiglapozta az
alkalmazásait, és ő is megtalálta a szintezőt. – Hány méter lehet
innen a folyosó túlsó vége?

– Huszonöt.
– A kilőtt lövedék ki van téve a légellenállásnak, a szélnek és a

gravitációnak.
– Idebent nincs szél, és ilyen távolságnál elhanyagolható a

légellenállás.
– Tehát marad a gravitáció. – Sara a toll fölé tette a telefonját,

s az alkalmazás megjelenített egy régifajta vízszintezőt, melyen a



buborék alá számokkal ki volt írva az eredmény. – Nálam 7,6 fok
– jelentette, majd a toll oldalához tartva a telefont másodszor is
leolvasta az értéket. A szám fel-alá ugrált. – Állapodjunk meg
huszonkilencben.

– Fantasztikus! – Charlie hátrafelé haladva kezdte kihúzni a
zsineget vigyázva, hogy feszes maradjon. Néhol megállt, és
ellenőrizte a telefonjával, hogy jó irányba halad-e. Ha tartja a
szögeket, a zsinór durván megmutatja a helyet, ahol a golyó
elhagyta egy pisztoly csövét.

Maga mögé nézve lépegetett, kikerülve a sárga jelzéseket.
A keze végül túl magasan volt ahhoz, hogy feltételezni lehetett
volna, hogy egy átlagos ember onnan sütötte el a pisztolyt.
Mégsem állt meg, amíg a lépcső tetejéhez nem ért.

– Várjon! – szólt Sara a telefonjára nézve. – Túlságosan elment
balra.

– Van egy elméletem – felelte Charlie, majd lelépett egy
lépcsőfokot, aztán még egyet. Visszanézett Sara felé.
A gombolyagot tartó keze egyre lejjebb ereszkedett, miközben
Sara szilárdan tartotta a tollat. A zsineg lejjebb volt már a
függőfolyosó szélénél is, s úgy feszült meg a levegőben, mint egy
kötéltáncos kötele, mígnem Charlie keze már a bokájánál járt.
Ellenőrizte a mércét, hogy igazítson a pozícióján, s a kezét a falig
csúsztatta. Még egy utolsó ellenőrzés következett.

– Itt a vége.
Sara tanulmányozta a zsineg útját. Charlie ötlete akár még jó is

lehet. Bárki lőtt is, a lépcsőn kellett állnia. Vagy feküdnie. Charlie
keze ugyanis alig valamivel a lépcső szintje fölött állapodott meg.
Két lépcsővel lejjebb volt az a pont, ahol a nő – valószínűleg



Angie – beverte hátul a fejét.
– A pisztolyért verekedhettek a lépcsőn.
– Angie és Harding – folytatta a gondolatmenetet Charlie. –

Angie-nél van a pisztoly, és fut felfelé a lépcsőn. Harding
megragadja, és beveri a fejét a lépcsőfokba. Angie csillagokat lát.
Harding a pisztolyért nyúl, talán Angie kezét is a betonba veri, ő
pedig elsüti a pisztolyt.

– Angie jobbkezes – mondta Sara, s közben dühös volt, amiért
tudja ezt. – Ha a hátán feküdt, a bal kezében kellett volna lennie
a fegyvernek, hogy errefelé süsse el, és akkor a lépcső oldalába
talál, nem az unikornis szemébe.

– Talán oldalra fordult.
Sara vállat vont, mert semmit sem lehetett itt pontosan tudni,

hiszen csak két telefont és egy madzagot használtak.
– Azért gondoljuk át! – javasolta Charlie, aki kezdte feltekerni

a zsineget. – Angie futva távolodik Hardingtól a revolverrel a
kezében, mert a Glock valamiért kint maradt a parkolóban. Már
majdnem a lépcső tetejéhez ér, mikor Harding utoléri. A pisztoly
elsül, Angie pedig elmenekül. Bemegy a szobába, magára zárja az
ajtót, és folyt. köv. – Charlie ezen a ponton feltartotta az ujját. –
A kérdés az, hogyan sült el a pisztoly. Egy zsaru sosem tartaná a
ravaszon az ujját futás közben. Addig gyakoroltatják velük, amíg
a vérükké válik, hogy amíg valóban nem akarnak lőni, az ujjukat
a sátorvason tartsák. Ezt nem felejti el az ember, hiába adja
vissza a jelvényét.

– Engem a lábnyomok zavarnak – mondta Sara. – Miért lett
volna véres a lába, amikor még csak felfelé futott a lépcsőn?
Erről jut eszembe, találtunk egy kis mennyiségű alvadt vért



odalent is a földön. Erős orrvérzésnek látszik.
– Ez belefér a drogos környezetbe, de azért kellene vennünk

belőle mintát.
– Bocsánat, uram! – állt meg Charlie mögött a macskamentő

technikus. – Önkéntelenül is hallottam, amiről beszéltek, és
elgondolkodtam a pisztolyért folytatott küzdelemről. Ha a nő az
oldalára fordult volna is a lépcsőn való dulakodás közben, nem
inkább felfelé nézett volna a pisztoly csöve, a plafon felé? – A fiú
megpróbálta illusztrálni a pózt, s hanyatt fekve égnek emelte a
karjait, mint Farrah Fawcett egy tévéshow-ban, amelyet már
akkor levettek a műsorról, amikor ő még meg sem született.

– Inkább így – mondta Charlie az általa elképzelt pózba vágva
magát. – És akkor a pisztoly így állhatott… Most úgy nézhetek
ki, mint a Heisman-trófea, igaz?

Sara nevetése ezúttal őszintébben csengett, mert mindketten
nevetségesen festettek.

– Talán mégis inkább ide kéne hívni a számítógépes zseniket.
Gary felkapott egy tálca fiolát.
– Vettem mintát mindenhonnan, ahol csak vért láttam.

Felitattam azt a kevés lecsurgó vért is Harding nyakáról. Dr.
Linton, nem bánja, ha nézem, miközben meghatározza a
vércsoportot? Eddig még sosem láttam ilyet.

Sara hirtelen öregnek érezte magát. Mit ide Farrah Fawcett!
Gary talán még akkor is csak pelenkás volt, amikor O. J.
Simpson ügyvédei megismertették Amerikával a DNS-t.

– Örülnék neki.
Gary gyakorlatilag szökellve futott le a lépcsőn örömében, Sara

pedig kényelmesebb tempóban követte. Megpróbált nem



gondolni arra, amikor az imént Willt figyelte az emelő
működtetése közben. Ahogy felkapta a vizet Collier miatt, csak
mert méregette őt, mintha ő valaha is ránézne másik férfira.

– Mit tud a vércsoportokról? – kérdezte Garyt.
– Azt, hogy négy van: A, B, AB és 0 – felelte a fiú.
– Helyes. A legtöbb ember ezek valamelyikébe tartozik,

amelyek a vörös vértestekhez kapcsolódó, genetikailag
meghatározott antigéneken alapulnak. Az ABO-teszt egy reagens
segítségével meghatározza, jelen van-e ez vagy az az antigén,
mivel ez a reagens kicsapódik, ha kapcsolatba kerül a vérrel.

– Értem, hölgyem. Köszönöm – válaszolta Gary, de az arcán
látszott, hogy össze van zavarodva.

Sara újra próbálkozott.
– Az ember csak rácseppenti a vért egy előre preparált

kártyára, összekeveri a reagenssel, és leolvashatja a
vércsoportot.

– Ó! – A fiú elvette az ajtóban álló rendőrtől a névsort, és
aláírta, hogy kilép. – Ez klassz.

Kinyitotta az épület ajtaját, mire Sarát elvakította a napfény,
így nem láthatta Gary arcán, hogy valóban érdekli a dolog, vagy
csak udvariaskodik. Odakörmölte az aláírását a fiúé alá, s mire
átértek a parkolón, megszokta a szeme a világosságot. Gary
levette a hajhálóját, és szorosabbra fogta a gumigyűrűt a lófarka
körül. A védőruháján már lehúzta a cipzárt. Alatta tengerészkék
GBI-os pólót viselt, amelynek vállig feltűrte az ujját. Tetoválások
borították mindkét karját. Vastag aranylánc lógott a nyakában,
amelyen a medál tükörként verte vissza a napot.

Sara körülnézett a parkolóban, és végigfuttatta tekintetét a



környező épületeken, megpróbálva elhitetni magával, hogy nem
Willt, vagy akár Amandát keresi. Mégis csalódottnak érezte
magát, amikor nem látta egyiküket sem. Ránézett a telefonjára,
nem küldte-e át Amanda Angie vércsoportját. Még nem jött
üzenet, amit furcsának talált, mert Amanda rendszerint nagyon
gyors volt. Sara a képernyő ikonja fölé emelte az ujját. Ez
legalább elfogadható indok lenne arra, hogy felhívja Amandát.
Érdeklődhetne Angie aktái felől, aztán csak úgy mellékesen
rákérdezhetne, történt-e közben valami más is, mondjuk, Will
megtalálta-e Angie-t, és becipelte-e a karjában a kórházba.

Visszatette a telefont a zsebébe.
Felnézett, majd gyorsan a földre szegezte a tekintetét, mert a

nap egyenest a szemébe sütött. Úgy sejtette, tíz óra lehet, már
ha még emlékszik, mit tanult a cserkészeknél. A kíméletlen
napsütés könnyeket csalt a szemébe, így lefelé szegezett
tekintettel kellett megtennie az utat Harding kiégett autójáig.
A Kia két technikus alapos vizsgálatán esett éppen át, akik
nagyítóval a kezükben térdeltek mellette. Az elfeketedett váz
még nem hűlt ki egészen, Sara elhaladtában érezte, amint a fém
sugározza magából a meleget.

A GBI helyszínelő mozgólaborja egy partibuszban volt
berendezve, amelyet egy egészségbiztosítási csalásban érintett
fickótól koboztak el. Kivették az üléseket, hogy elférjen a hosszú
asztal a számítógépekkel, és legyen elegendő tárolóhely a
különböző készletekhez és bűnjeles tasakokhoz.
A légkondicionálót azonban benne hagyták, így Sara óriási
megkönnyebbülésére hűvös levegő simogatta a bőrét, amint
belépett.



Gary letette az asztalra a fiolás tálcát, kihúzott egy széket
Sarának, majd maga is leült. Sara igyekezett nem nézni a
medáljára, melyen nagybetűkkel az állt, hogy SITT.

– Az ember nemét és faját is meg lehet határozni ezzel a
készlettel? – kérdezte a fiú.

Sara egy papír törülközővel leitatta a verejtéket az arcáról és a
nyakáról.

– A nemhez DNS-teszt kell, hogy lássuk, van-e Y kromoszóma
– felelte, majd kutatni kezdett a fiókokban, hogy talál-e
EldonCard meghatározó készletet, amit az Amazontól rendelt,
mert olcsóbb, mint a helyi ellátó készletei. – Ami a fajt illeti, a
statisztikákra kell fanyalodnunk, de az sosem teljesen
megbízható. A fehérek között viszonylag sok az A, a latinoknál
gyakoribb a 0. Az ázsiaiak és az afroamerikaiak körében sok a B.

– És mi a helyzet a kevert fajú személyeknél?
Sara elgondolkodott, vajon Angie miatt tette-e fel Gary ezt a

kérdést. Neki is mediterrán vonásai voltak, olajbarna bőre,
mélybarna haja, és telt idomai. Az egyetlen alkalommal, amikor
egymás mellett álltak, a közmondásos esetlen, vörös hajú
mostohagyereknek érezte magát.

– A kevert faj bonyolultabb eset – felelte. – A szülők
vércsoportja nem mindig azonos a gyerekeikével, de az ő alléljaik
határozzák meg azokat. Egy AB-s és egy 0-s vércsoportú
szülőpárnak lehet egy A-s vagy egy B-s gyereke, de 0-s és AB-s
nem. Két 0-snak pedig csak 0-s gyereke lehet, semmi más.

– Hűha! – vakargatta Gary a körszakállát. – A suliban
leginkább csak a DNS-ről tanultunk a vérrel kapcsolatban. Hogy
hogyan kell begyűjteni és meghatározni. De ez egészen



elképesztő.
Sara nem tudta, őszinte-e ez a lelkesedés. A túlságosan

intellektuális, különc figuráknak sokkal könnyebb dolga van
manapság. Amikor annyi idős volt, mint most Gary, Sara úgy
kitűnt a többi fiatal közül, mint egy fekete bárány a nyájból.

– Az első meghatározást megcsinálom én, a másodikat maga.
Biztos vagyok benne, hogy ráérez, aztán már nyugodtan
megcsinálhatja a többit is.

– Klassz! – húzódott mosolyra Gary szája. – Köszönöm, dr.
Linton.

– Sara.
A doktornő felvágta az egyik EldonCard fém fóliáját.
– Ez a tesztlap – mutatta Garynek a fekete jelekkel ellátott

fehér lapot. A felső felén négy üres kör volt látható, mindegyik
közepén egy csepp reagens. A körök alatt felirat jelezte, hogy a
reagens anti-A, anti-B, anti-D, a negyedik pedig a kontroll.

– Anti-D? – csodálkozott Gary.
– A D-teszt az Rh-faktort vizsgálja. – Sara igyekezett rövidre

fogni a magyarázatot. – A rhesus hiánya vagy megléte miatt
tesszük a negatív vagy pozitív szót a vércsoport mellé. Tehát ha
azt látja, hogy a vér az „A” körben és a „D” körben csomósodik
össze, a vércsoport A-pozitív. Ha nincs csomósodás a „D” körben,
a vizsgált vér A-negatív.

– Rhesus?
Sara felvett egy gumikesztyűt.
– A rhesus majmokról nevezték el, mert eredetileg belőlük

nyerték az antiszérumot a vércsoport meghatározáshoz.
– Ó! Szegény majmok.



Sara leterített az asztalra egy tiszta papírtörlőt, és kiborította a
készlet tartalmát. Félretette az alkoholos törlőt és a tűt, hiszen
nem élő embertől készültek mintát venni. Külön tette a négy
műanyag pálcikát, és a kis üvegcse vizet, amelyet szintén a
készlethez adtak.

– Írja fel a kártyára, honnan való az első minta! – kérte Garyt.
A fiú elővett a zsebéből egy tollat, s felírta, hogy „bal oldali

lépcső, 2. becsapódás”, majd az épület címe, a dátum és az idő
következett. Írás közben folyton az asztalhoz ütődött a nyakában
lógó medál. Sara feltételezte, hogy a fiú még nem találkozott
Amandával, aki egyszer képes volt vonalzóval ellenőrizni Will
nyakán, hogy a haja a szabályoknak megfelelően egy
hüvelyknyivel a gallérja fölött ér-e véget.

Sara feltette a szemüvegét. A kártyát letette a papírtörlőre,
egy csepp vizet csöppentett a négy reagensre a négy körben.
Gary kinyitotta az egyik fiolát, amelyben egy bőrdarab volt,
talán valaki fejbőre. Sara egy üveg pipettával vért nyert ki
belőle, s rányomogatta az első körre. Az Eldon pálcával
összekeverte a vért a reagenssel a körön belül.

– Máris kezd csomósodni? – kérdezte Gary.
– A kontroll nem. Annak simának kell maradnia, akkor jó. –

Sara kent még egy kis vért az első, „A” jelű körbe, és egy tiszta
pálcával összekeverte. Majd elvégezte ugyanezt a „B” és a „D”
jelű körrel is, majd Garyhez fordult. – Ezután az oldalára kell
állítani a lapot, tartani tíz másodpercig, majd fejjel lefelé újabb tíz
másodpercig, és így tovább, amíg egy teljes fordulatot le nem ír a
lapka. Csak így keveredik el rendesen a vér a reagenssel.

– Úgy tűnik, a „B” fog összecsomósodni – mondta Gary, és



igaza is volt. A „B” körben foltszerű, piros csomók jelentek meg.
– A „D” körben nincs csomósodás, tehát ez a minta B-negatív,
igaz?

– Helyes – felelte Sara. – Jól csinálta.
– Tudjuk Mrs. Trent vércsoportját? – kérdezte a technikus.
Sara a név hallatán szinte ütést érzett a gyomrában.
– Polaski néven fut.
– Ó, bocsánat!
– Még nem kaptam meg a vércsoportját – válaszolta Sara,

majd rápillantott a telefonjára, tényleg nem érkezett-e
Amandától üzenet. Ismét elcsodálkozott a késlekedésen. Vajon
történt valami? Willnek szokása volt, hogy egyetért Amandával,
aztán meg megy a saját feje után. Sara ezt eddig vonzónak találta
benne.

Gary megszólalt.
– Ms. Polaski DNS-e megvan azokból az időkből, amikor

rendőrként dolgozott?
Sara mondhatta volna akár azt is, hogy vehetnének friss

mintát a saját rúzsáról is, de inkább ezt válaszolta:
– Nem valószínű, hacsak nem sérült meg egy tetthelyen, és

nem kellett az ő vérét kizárni. Az erkölcsrendészetnél dolgozott,
úgyhogy nemigen kerülhetett ilyesmire sor. – Sara erővel a
feladatra próbált koncentrálni Angie helyett. – A DNS az igazi, de
a vércsoport megállapítása is jelentős eredmény. A B-negatív a
fehéreknél csak két százalékban fordul elő, az afroamerikaiak
egy százalékánál, a többi etnikai csoportnál pedig a fél százalékot
sem éri el.

– Hű! Köszönöm. Őrült egy tudomány ez, dr. Linton! – Gary



elővette a tollát, és kérés nélkül kitöltötte a következő kártyán
az adatokat. Tisztán olvasható nagybetűi szépen belefértek a
megadott négyzetbe. „Bal oldali lépcső, A-jelű véres lábnyom”

– Szóval akkor a víz jön először, igaz? – kérdezte.
– Csak egy tűhegynyi – felelte Sara, majd csendben figyelt,

miközben Gary a következő készlettel dolgozott. A fiú gyorsan
tanult. Amint a vért összekeverte a reagenssel, ügyesebben a
körön belül maradt, mint Sara. Aztán kezdte forgatni a kártyát,
pontosan tíz másodpercig tartva egyik-egyik oldalán.

Ez a vérminta is B-negatív lett.
– Most határozza meg azt, amit Harding nyakáról vettünk!
Gary fogta a mintavevő pálcát, és pengével szeletekre vágta,

mert nagyon kevés volt a vér, majd a vízzel kioldotta a
vattapamacs darabkáiból. Elvégezte a megfelelő lépéseket a
lapkával, és ezúttal csak a „D” körben volt csomósodás.

– Valamit elrontottam? – kérdezte.
– Harding 0-pozitív, a fehérek leggyakoribb vércsoportja.

A legfontosabb tanulsága ennek az, hogy nem lehet övé a lépcsőn
talált vér. Sem a lábnyom, sem a fröcskölt vér. – Sara átnyújtott
a fiúnak egy újabb készletet. – Nézzük most meg a mintát abból
a szobából, ahol Harding meghalt!

Hangosan kopogtak az ajtón, mire mindketten összerezzentek.
– Jóságos isten! – mászott be nagy keservesen a kocsiba

Charlie, magasra tartva a fényképezőgépét, majd lecsusszant a
padlóra. – Már azt hittem, meggyulladok abban a szobában. –
Lehunyta a szemét, és néhány másodpercig csak szívta be a
hűvös levegőt.

Gary kibontotta a következő készletet, Sara pedig odanyújtott



Charlie-nak egy papír törülközőt, hogy megtörölhesse az arcát.
A férfi ruhája csuromvíz volt az izzadságtól. Be kell szerezniük
néhány ventilátort az épületbe, mielőtt folytatják a munkát.
Az augusztus már csak ilyen. Ma naplemente után is csak alig
párfokos lehűlés várható.

– Na jó – sóhajtott Charlie. – Aktiváltam a luminolt a többi
helyiségben is.

Sara bólintott. A luminolt az UV-lámpa fénye aktiválja,
amelynek hatására a vérben lévő enzimek kísérteties, kék
fénnyel világítanak. A reakció néhány másodpercig tart, és csak
egyszer történik meg, ezért fontos, hogy kéznél legyen egy
fényképezőgép megörökíteni a folyamatot.

– Talált valami jót? – kérdezte Charlie-t.
– De még mennyire! És szépen fel is vettem. – Charlie

bekapcsolta a fényképezőgép hátulján a kijelzőt, s keresgélni
kezdett a képek között. – Mellesleg találtam egy kis fröccsent
vért az egyszarvún, ami arra utal, hogy a golyó talán átment
előbb valakin.

– Sok vért, vagy keveset?
– Olyan tüsszentésnyit.
– Ez nem elég egy Eldon-teszthez, DNS-tesztre lesz

szükségünk. – Gary kedvéért Sara még hozzátette: – Egy
vérfoltról nem lehet tudni, hogy mikori. Akár három hónappal
ezelőtt is odatüsszenthette azt a vért egy drogos.

– Senki sem tudja, mi mindent láthatott az az egyszarvú –
elmélkedett Charlie, miközben pörgette a képkockákat, s
Rorschach-tesztekhez hasonló, kék mintázatok villantak fel
egymás után a képernyőn.



– Dr. Linton! – tartotta a magasba Gary az épp elvégzett teszt
kártyalapját. – Még egy B-negatív.

Charlie feléje fordult.
– Véletlenül nem vettél mintát a bal oldali lépcsőtől számított

második szobából?
– De igen, uram – felelte Gary, majd ellenőrizte a fioláit. –

Találtam egy kis vért a padlón a jobb hátsó sarokban. És
háromszor is ellenőriztem a címkét, mielőtt odamentem a
következőhöz, ahogy mondta.

– Jó fiú! – bólintott Charlie. – Határozd meg nekem azt is, légy
szíves!

Gary Sara bólintására várt, hogy folytassa a munkát. A nő
meglepetten kérdezte Charlie-t.

– Mi az? Talált valamit?
– Ó, nagyon is.
Sara nem szerette az ilyen feszültségfokozó stílust, de hagyta,

hadd élvezze ki Charlie a hatást. A bűnügyi szakértők munkája
rendszerint a bűnfelderítés legkevésbé látványos része. Nem úgy
néz ki, mint a tévében, ahol kifogástalanul öltözött, szép arcú
helyszínelők varázsolják elő a bizonyítékokat a semmiből, a
kezükben forgatnak megtalált pisztolyokat, hallgatnak ki
rosszfiúkat, majd vágják őket sittre. Charlie munkájának ötven
százaléka papírmunka volt, a másik felét pedig a fényképezőgépe
mögött vagy a mikroszkópja előtt töltötte. Talán talált valami
szokatlan mintázatban kifröccsent vért a plafonon vagy a
helyszínelők Szent Grálját, egy értékelhető ujjlenyomatot a friss
vérben.

– Itt van – jelentette a fotós diadalmas hangon, s úgy tartotta



a kamerát, hogy Sara is lássa.
A képernyőn az ismerős, világító kék jelek a sötét, összefirkált

háttér előtt röntgenképszerűen rajzolódtak ki. A szokásos
vérfoltok vagy a remélt ujjlenyomat helyett azonban egy szó volt
látható a falon vérrel írva: SEGÍTSÉG!

– Dr. Linton! – jelezte Gary, hogy befejezte az elemzést. – B-
negatív ez is, mint a másik kettő.

Charlie megerősítést szeretett volna kapni.
– Gary, biztos vagy benne, hogy ez a vér a második szobából

származik? Ugyanis ott találtam a feliratot.
– Igen, uram. Teljesen. Háromszor is ellenőriztem.
– Sara? – nézett Charlie kérdőn a nőre. – Megkapta már Angie

vércsoportját Amandától?
Sara képtelen volt válaszolni. Tekintete a képernyőn látható

szóra tapadt, s csak bámulta az ismerős írást, amely beleégett az
agyába.

A folyóírás egymástól távol álló betűi közül az „e” jellegzetes
csigavonalban kunkorodott.

Ekkor Amanda nyitott be a kisbusz hátsó ajtaján, majd
odanyújtotta a kezét Charlie-nak, hogy segítse fel. Gary felállt,
hogy átadja a székét. Amanda végignézett a tetoválásain meg a
nyakláncán, és elhúzta a száját.

– Fiatalember, várjon meg odakint!
Gary sietve engedelmeskedett, s halkan becsukta az ajtót

maga mögött.
Amanda elfoglalta a fiú üresen maradt székét.
– Will az irodaépületet kutatja át az utca túloldalán – fordult

Sarához vádlón, mintha a lánynak hatalmában lett volna



megállítani a nyomozót, csak nem tette. – A statikus azt mondta,
az a nyomorult romhalmaz akármikor összedőlhet, de Will nem
hallgatott rá. Nem küldhetek utána senkit, mert bíróság elé
kerülök, ha az épület tényleg összeomlik.

Sara odanyújtotta Amandának a fényképezőgépet.
– Ez meg mi? – pillantott a nő a képernyőre, majd jó sokáig

bámulta a feliratot. – Felismered a kézírást?
Sara bólintott. Az utóbbi egy évben elég mocskolódó üzenetet

kapott ahhoz, hogy jobban ismerje Angie kézírását a sajátjánál.
– Ez egyelőre maradjon közöttünk! – kérte Amanda. – Will

már amúgy is beindult.
– Igen, asszonyom – bólintott Charlie.
Sara képtelen volt válaszolni.
Amanda folytatta.
– A nyilvántartó végre megküldte Angie dossziéját. –

Leengedte a fényképezőgépet az ölébe, válla előregörnyedt.
Hirtelen fáradtnak tűnt, s idősebbnek a hatvannégy événél. –
Könyörgöm, mondják, hogy egyik vérminta sem B-negatív!



3. FEJEZET

Az irodaépület bejárata le volt láncolva, de a narkósok

felfeszítették a deszkákat az egyik ablakon. Az alagsorba vezető
ajtók és a liftaknák ajtaja megint más nehézségeket támasztott, a
vasat ugyanis hozzáhegesztették az ajtókerethez. Ez azonban
nem szegte kedvét a randalírozó fiataloknak. Az előcsarnok
törött üveggel és fémmel volt tele, a széttört asztalok és székek
maradványaival. A ház régi volt, így még téglából és fából épült
beton helyett. Kész csoda, hogy nem égett porig, amikor tüzet
gyújtottak az azbeszttel fedett padlón. A füst feketére színezte
még a hasonló burkolattal bíró mennyezetet is. A falakat
vizeletnyomok tarkították, s összetört vagy eltűnt minden érték,
ami mozdítható. Még a réz vezetékeket is kirángatták a falból.

Tízszintes, majdnem tökéletesen négyzet alapú épületről volt
szó. Will úgy látta, minden egyes szint húsz irodára oszlik, tíz az
egyik, tíz a másik oldalon, középen pedig egy hosszú,
munkaállomásokra osztott üres tér húzódott, hátul meg két
mosdó kapott helyet. Az alaprajz nem annyira labirintusra, mint
inkább Escher egy geometrikus ihletésű rajzára emlékeztetett.
Néhány szobában egymásra rakott ládákból és íróasztalokból
összetákolt lépcső vezetett a mennyezetbe vájt lyukakhoz.
Ezeken az ingatag lépcsőkön át bezárt ajtókhoz vagy kisebb
szobákba lehetett eljutni különböző emeleteken, amelyeket
Willnek mind át kellett kutatnia, miután végzett az előző
emelettel. Úgy érezte magát, mint egy labda, amely az épület



egyik végéből a másikba pattog, fel a nyikorgó, összetákolt
lépcsőkön, le néhány egymásra rakott íróasztalon. Kinyitott
minden szekrényt, felemelt minden ledőlt könyvespolcot, s
felrúgott minden iratkupacot, ami évtizedek óta rohadhatott ott.

Angie!
Meg kell találnia Angie-t.
Amanda majdnem egy órát elrabolt az életéből azzal, hogy

várakoztatta a kormányzói hivatal előtt, miközben ő maga
tájékoztatta a kormányzót arról a kevés eredményről, amelyre
Dale Harding meggyilkolása ügyében eddig jutottak. Will egész
idő alatt azzal nyugtatgatta magát, hogy Amandának igaza van.
Nem neki kell megkeresnie Angie-t, nem neki kell megtalálnia.
A sajtó nyomban rávetné magát a sztorira, és azzal nemcsak az ő
karrierjének lenne vége, hanem nagy valószínűséggel még
börtönbe is jutna. S eközben tönkretenné Amandát is, meg
Faith-t és Sarát. Helyrehozhatatlan lenne a kár.

Hacsak nem élve találja meg Angie-t. Hacsak a felesége nem
tudja elmondani, mi is történt Rippy klubjában.

Ez volt az a pont, amikor Will kisétált az állami törvényhozás
épületéből, és leintett egy taxit.

Azóta negyven perc telt el. Ha Sara jól tippelt, ha Angie-nek
alig néhány órája van hátra, talán máris elkésett.

Mégsem adhatja fel a keresést.
Az utolsó iroda ajtaját lökte be a második emeleten. Az ablakok

itt nem voltak bedeszkázva, napfény töltötte be a kis helyiséget.
Will eltolta az íróasztalt a faltól, mire kirontott mögüle egy
patkány. Will hátraugrott, s a lába alatt beszakadt a korhadt
padló. A férfi érezte, hogy a deszka felhasítja hátul a lábszárát.



Gyorsan kihúzta a lábát a lyukból, s imádkozott, ne kapjon
fertőzést holmi eldobott tűtől vagy törött üvegtől. A nadrágja
elszakadt, s vér csordogált a cipőjébe. Pillanatnyilag nem tudott
magán segíteni.

A folyosó végén lépcsősor kezdődött. A beton lépcső
gerincoszlopként futott felfelé az épület hátán. Minden második
fordulónál törött ablakokon át áradt be a vakító napfény. Will
megragadta a korlátot, s átlendült a következő pihenőre.
Csaknem térdre esett, mert a seb jobban fájt, mint gondolta.
A cipője már megtelt vérrel, zoknija cuppogó hangot adott,
miközben feljutott a következő emeletre.

– Helló! – üdvözölte az ott várakozó Collier sárga sisakkal a
fején, karba tett kézzel az ajtónak támaszkodva. – Itt a vége,
pajtás. El kell tűnnöd innen.

– Lépj odébb! – mordult rá Will.
– A főnököd alaposan dühbe gurult, amikor megmondtam neki,

hogy itt vagy. Szó szerint elzöldült – vigyorgott Collier. –
Gondolom, még jobban el fog, ha rájön, hogy én is bejöttem.

Collier nem mozdult, így Will egyszerűen félretolta az útból.
– Ugyan már, tesó! – tiltakozott a férfi. – Ez a hely nem

biztonságos – folytatta loholva a nagyobbakat lépő Will
nyomában. – Engem bíztak meg a kutatócsoport vezetésével. Ha
beesel egy lyukon és kitöröd a nyakad, én leszek érte a felelős.

– Már beestem egy lyukon – közölte Will, s ment tovább a
folyosón. Belépett az első irodába, ahol kopott szőnyeg, törött
székek és egy rozsdás fém íróasztal fogadta.

Collier megállt az ajtóban, s nézte, ahogy Will átkutatja a
szobát.



– Mi a helyzet, tesó?
Will észrevette egy matrac csücskét, amelynek felületét

újságpapír takarta, s úgy tűnt, mintha lenne alatta valami.
Lábával félrerúgta az újságokat, s visszatartotta még a lélegzetét
is, amíg kiderült, hogy az ott csak egy takaró, nem Angie.

– Ez kész őrület, ember – mondta Collier, aki még mindig
elállta az ajtót.

Will odafordult hozzá.
– Hol a társad?
– Ng az eltűnt személyek nyilvántartásába ássa éppen bele

magát tökig, meg várja, hogy a tegnapi esetünk sérültje
kikerüljön a műtőből. Napokig nem fogjuk látni.

– Miért nem mész segíteni neki?
– Mert neked segítek.
– Nem éppen ezt teszed – tornyosult fölébe Will. – Menj innen,

vagy én teszlek odébb.
– Azért vagy ilyen, ami az előbb a barátnőddel történt? Vagy a

szeretőddel, vagy nevezd, ahogy akarod – húzta cinkos mosolyra
Collier a száját. – Nézd, haver, meg kellett volna mondanod, hogy
veled van, úgyhogy kezeld most a helyzetet férfiként!

– Igazad van – vágta képen ököllel Will nagy hirtelen.
Nemcsak Sara miatt, hanem amiatt is, mert egy seggfej és az
útjában áll.

Collier védekező mozdulata elkésett, az ütés pedig
keményebbre sikerült, mint amilyennek Will szánta. Vagy csak
Collier volt túl gyenge fickó. Szeme fennakadt, szája kinyílt, s úgy
eldőlt, mint egy zsák.

Will öt másodpercig elégtételt érzett, aztán megjött az esze.



A kezére nézett, s megdöbbent saját erőszakos reakcióján. Ki-be
hajtogatta az ujjait, s látta, hogy kettőn is felrepedt a bőr.
Feltartott kezéről vércsíkok indultak a csuklója felé. Egy
pillanatig elgondolkozott, saját akaratából cselekedett-e, vagy
valami önkéntelen birtoklási ösztön vette rá. Ez nem ő. Ő nem
szokott csak úgy megütni embereket, még olyanokat sem, mint
Collier, aki rászolgált.

Ez Angie hatalma fölötte, ő hozza ki belőle mindig a
legrosszabbat.

Kirángatta az ingét a nadrágjából, letörölte vele kezéről a vért,
majd visszadugta a nadrágszíjába. Aztán lehajolt, vállánál fogva
megragadta Collier-t, a falnak támasztotta az ajtóban, majd
átment a folyosó túloldalára, és folytatta a keresést.

Még egy iroda, még egy íróasztal, még egy felborított
könyvespolc. Egy bevásárlókocsi egy öreg IBM villanyírógéppel.
Megfordulva egy fém szekrényt pillantott meg az ajtó mellett,
minden irodában volt ilyen. Két méter magas, egy méter széles,
45 centi mély. A többivel ellentétben ennek csukva volt az ajtaja.

Will beletörölte izzadt tenyerét a nadrágjába, s megfogta a
szekrény kilincsét. Megpróbálta elfordítani a zárat, de az már
alaposan berozsdásodott. Nekifeszült az ajtónak a vállával, s
gyakorlatilag felemelte a szekrényt a földről. Az ajtó hangos
kattanással engedett.

A szekrény üres volt.
Pedig könnyen lehet, hogy Angie egy szekrénybe bújt el,

mindig is szerette a sötét helyeket. Az olyan helyeket, ahonnan
kiláthatott, de őt nem láthatta senki. A gyerekotthon alagsora
volt a kedvenc helye. Valaki lecipelt oda egyszer egy gyékényt,



és ráterítette a hideg téglapadlóra. A kölykök ott szoktak
dohányozni meg sok mást is csinálni. Mrs. Flannigan, az otthon
vezetője nem tudott lemenni a lépcsőn a rossz térde meg a
túlsúlya miatt, és fogalma sem volt, mi folyik ott. Vagy nagyon is
volt, de megértette, hogy a fizikai vigasz minden, amit védencei
nyújtani tudnak egymásnak.

Will elővette a zsebkendőjét és letörölte a verejtéket a
nyakáról.

Sosem felejti el, milyen volt odalent az alagsorban Angie-vel.
Az volt számára az első alkalom. Reszketett az izgalomtól és a
félelemtől, hogy rosszul fog csinálni valamit, elsieti vagy másként
sül el fordítva a dolog, és Angie kineveti, amibe ő belepusztult
volna.

Angie három évvel volt idősebb nála, és addigra már sok
mindent csinált sok fiúval, más dolgokat pedig egyenesen
férfiakkal, bár nem mindig saját jószántából. Egyszóval ő tudta,
mit csinál, de Will nem.

Már a lány érintésébe is beleborzongott. Sutának érezte
magát, és elfelejtette még azt is, hogyan kell kigombolni a
nadrágját. Életének abban az időszakában csak azért ért hozzá
valaki, hogy megüsse vagy összevarrja a sebeit. Nem tudta hát
visszafogni magát, kitört belőle a zokogás. Amúgy istenigazából.
Nem úgy, mint amikor betört az orra, vagy amikor felvágta az
ereit egy borotvával.

Ez szívből jövő, levegő után kapkodó, megalázó zokogás volt.
Angie mégsem nevette ki, csak tartotta átölelve. Karjait köréje

fonta, lábát átvetette az övén. Will nem tudta, mit kezdjen a
kezével, mert még sosem ölelte így senki életében. Sosem volt



még fizikailag ilyen közel egy emberi lényhez. Órákig maradtak
lent az alagsorban. Angie ölelte, csókolta, és megmutatta, mit
tegyen. Megígérte neki, hogy sosem engedi el, de valójában
sosem volt a kettejük viszonya többé a régi. Angie sosem tudott
már úgy ránézni Willre, hogy ne lássa a gyengeségét.

A férfi legközelebb majdnem harminc év elteltével érezte
magát ilyen közel egy nőhöz.

Collier jelent meg dülöngélve a folyosó végén. Elhúzta a száját,
amint a füléhez nyúlt, arcán és nyakán csorgott le a vér.

– Trent! – kiáltott oda, de Will csak visszatette zsebébe a
zsebkendőjét, kinyitott egy újabb ajtót, és átkutatott egy újabb
szobát.

Angie, zakatolt az agyában. Hol bujkálsz?
Nem lett volna értelme a nevét kiáltani, mert tudta jól, hogy

Angie nem akarná, hogy megtalálják. Ő olyan volt, mint egy
vadállat: sosem mutatta ki a gyengeségét, visszahúzódva
nyalogatta a sebeit. Will biztos volt abban, hogy ha üt az utolsó
órája, elbújik valahol, és egyedül fog meghalni. Ahogy az az
asszony is tette, aki felnevelte.

Vagy legalábbis megpróbálta felnevelni.
Angie még gyerek volt, amikor Deidre Polaski beadta magának

az utolsó, de nem egészen halálos adag heroint. A túladagolás
ahhoz azonban elég volt, hogy az asszony az utolsó harmincnégy
évét vegetatív kómában töltse egy állami elfekvőben. Angie
egyszer azt mondta Willnek, hogy nem tudja, mi rosszabb:
Deidre stricijével vagy a gyermekotthonban élni.

– Trent! – támaszkodott Collier a falnak. Szájából véres nyál
szivárgott. – Jézusom, ember! Mi az istenért ütöttél meg egy



kőtörő kalapáccsal?
Will küzdött a bűntudatával, de nem kért bocsánatot. Kivágta a

következő ajtót. Összeszorult a gyomra, ahogy végignézett azon,
ami a mosdóból megmaradt. A padlón akkora lyuk tátongott,
hogy törött vécécsészék, mosdók és csövek zuhantak le rajta az
alatta lévő emeletre.

A lyukon túl itt is egy fémszekrény állt, ajtaja csukva. Benne
lehet Angie? Vajon odakúszott a falhoz lapulva, hogy bezárkózzon
és várja a halált?

– Oda nem mész át – szólalt meg Collier Will mögött állva,
tenyerét rászorítva vérző fülére. – Ez nem vicc, ember!
Lezuhansz, és kitöröd a nyakad.

Will előhúzta a zsebkendőjét, és odanyújtotta neki.
Collier sziszegve káromkodott, amint a sebére nyomta.
– Az a szekrény csak egy láb széles, haver. Milyen vékony az a

csaj?
– Beleférne.
– Ülve?
Will elképzelte Angie-t, ahogy ott ül a szekrényben, és csukott

szemmel hallgatja a beszélgetésüket.
Collier folytatta.
– Na jó. Ez a csaj sérült, igaz? Komolyan sérült. Választhatta

volna bármelyik szobát a többi közül, de ő ebbe jön be,
amelyiknek ez a hatalmas lyuk tátong a közepén. Egyáltalán
hogyan juthatott volna oda át?

Mondott valamit. Angie nem volt valami sportos, mindig is
utált izzadni.

Will megfordult, és bement a folyosó túloldalán lévő mosdóba.



Collier most is az ajtóból nézte karba tett kézzel, az ajtófélfának
dőlve.

– Mondták, hogy makacs egy alak vagy.
Will a lábával kinyitotta az egyik fülke ajtaját.
– Gondolom, a kis doktornőtől jól megkaptad a magadét.
– Fogd be! – förmedt rá Will, s fülébe csengett, amint Sara

ugyanezt mondta neki néhány órával ezelőtt. Sosem látta még
ennyire dühösnek.

Collier nem hagyta abba.
– Mi a titkod, ember? Nem akarlak megbántani, de mégsem

vagy egy Brad Pitt.
Will galléron ragadta, és eltolta az útból.
Angie nincs ezen a szinten, de van még hátra hat. Nekiindult a

lépcsőnek a harmadik emelet felé. De jól állt vajon neki a
dolognak? Nem a legfelső emeleten kellett volna kezdenie a
legalsó helyett? Van itt esetleg valami padlás? Vagy egy
cégvezetőknek fenntartott, elegáns felső szint körpanorámával?

Taktikai szempontból a legfelső szint mindig a legjobb.
Az irodaház Rippy klubjával szemben állt, az út túloldalán. Angie
talán mindvégig innen figyelte. Láthatta a járőrkocsi érkezését, a
tűzoltókat, a helyszínelőket, a nyomozókat, akik mind azt
próbálták kideríteni, mi a fene történt, miközben ő a
kilencedikről csak nevetett rajtuk.

Vagy egyszerűen csak elvérzett.
Will sietve hagyta maga mögött az emeleteket, s már szédült,

mire meglátta a felfestett nagy nyolcast a következő pihenőn.
Megállt, és a térdére támaszkodva előrehajolt, hogy kapjon
levegőt. A forróságtól csöpögött róla a víz, a tüdeje levegőért



kiáltott. Fájtak a lábában az inak, a vér már túlcsordult a cipőjén,
s újra felszakadtak az ütéstől szerzett sebek a kezén.

Lehet, hogy tévedés ez az egész?
Angie még egy jó napon sem mászta volna meg ezt a lépcsőt,

nemhogy egy életveszélyes sérüléssel. Mindig is utálta a
testmozgást.

Will leült a lépcsőre. Végighúzta a kezét az arcán, majd lerázta
róla a verejtéket.

Biztos, hogy Angie egyáltalán itt van? Hol a kocsija? Nem azt
kellene-e inkább kiderítenie, hogy hol lakik, nem pedig ebben az
átkozott épületben kockáztatni az életét?

És mi van Sarával?
– Szent isten! – szuszogott Collier akár egy mozdony, megállva

néhány lépcsőfordulóval lejjebb. – Azt hiszem, össze kell majd
varrni a fülemet.

Will a falnak támasztotta a fejét. Vajon elvesztette Sarát?
Sikerült Angie-nek ezzel a végső, végzetes tettével elérnie, amit
az előző évben nem tudott?

Betty volt az egyetlen reménye. Kapcsolatuk elején Sara
rendre elvállalta, hogy vigyáz Bettyre, amikor Will sokáig
dolgozott. A férfi először azt hitte, az ügyei érdeklik, aztán rájött,
hogy Sara a kutyát használta ürügyül, hogy átcsalogassa őt
magához. Sokáig tartott, míg Will el tudta fogadni, hogy egy Sara
kaliberű nő vele akarja tölteni az idejét, a társa akar lenni.

Sara nem ment volna bele, hogy elhozza az orvostól Bettyt, ha
most azonnal szakítani akar.

Vagy mégis?
– Trent! – recsegte Collier, mint egy törött hanglemez.



Csoszogva követte Willt az utolsó előtti lépcsőfordulóig. – Mi
értelme van ennek, cimbora? Azt hiszed, a csaj egy írógép alatt
bújt el?

Will lenézett rá.
– Miért vagy itt?
– Odakint még jó ötletnek tűnt. A te mentséged micsoda? –

kérdezte Collier őszintének tűnő érdeklődéssel. – Pajtás, te is
tudod, hogy nincs itt.

Will az égre emelte a tekintetét, azaz a mennyezetre, amelyről
graffiti bámult vissza rá.

Miért is van itt?
Talán inkább az a jó kérdés, hogy hol máshol lehetne. Nincs

semmi nyom, amin elinduljon, semmi más ötlet. Fogalma sincs,
hol lakik Angie, hol dolgozik, és miért volt Rippy épületében. És
hogyan keveredett bele egy nemierőszak-ügybe, amit Willnek
nem sikerült rábizonyítania a gyűlölt gazemberre.

Nos, az utolsó kérdésre talán tudja a választ: Angie mindig is
beleártotta magát az ő dolgába. Lopakodva követte, akár a
zsákmányát egy macska, majd otthagyta a szerencsétlen döglött
teremtést trófeaként Will küszöbén, hogy neki kelljen kitalálnia,
mit kezdjen a tetemmel.

Annyi jeltelen sír volt Will múltjában, hogy már a számát sem
tudta.

– Utánanéztem a feleségednek – szólalt meg Collier vállával a
falnak támaszkodva, szokása szerint karba tett kézzel. A jó hír az
volt, hogy kezdett beszáradni a vér a fülén, a rossz meg az, hogy
a seb körül a bőréhez ragadt Will zsebkendője.

– És? – kérdezte Will, bár sejtette, mit talált. Angie



összefeküdt mindenkivel, gyakran és válogatás nélkül. A lehető
legrosszabb fajta zsaru volt, az ember nem bízhatta rá magát.
Magának való volt, és kívánta a halált.

Collier rá nem jellemző módon diplomatikus igyekezett lenni.
– Nem kispályás.
Will ezzel egyet tudott érteni.
– Ismertem ilyen csajokat, igen szórakoztatók – óvatoskodott

tovább Collier megtartva a tisztes távolságot, nehogy kapjon még
egyet. – És mindig találnak valakit, akire számíthatnak.

Will ugyanezt mondta Sarának, de Collier szájából rosszul
hangzott.

– Te tényleg azt hiszed, hogy átfutott az utcán, és elbújt ebben
a romhalmazban? – Collier lecsúszott a földre a fal mellett, még
mindig alig kapott levegőt. – Nézd, én sosem találkoztam vele, de
sok hasonló ribit ismerek. – Felnézett Willre, talán hogy lássa,
Will nem készül-e nekirontani. – Ne vedd zokon, tesó, de az
ilyeneknek mindig van vészforgatókönyve. Tudod, hogy értem?

Will tudta. Angie-nek mindig volt a tarsolyában egy fickó,
akihez futhatott, ha baj volt, és nem mindig ő volt az. Élete
különböző szakaszaiban más-más férfiakra osztotta ezt a
szerepet. Ha nem Will volt a soros, nyugodtan dolgozott,
újracsempézte a fürdőszobáját, rendbe hozta az autóját, s közben
meggyőzte magát, hogy nem arra vár egész idő alatt, hogy Angie
visszatérjen az életébe. Azaz nem attól rettegett… vagy nem arra
vágyott.

Collier folytatta.
– Nekem az a sejtésem, hogy miután ez a sok szarság lezajlott

tegnap éjjel, és ő megsebesült, előhúzta a telefonját, amit



ugyebár nem találunk, és felhívott egy fickót, aki rohanvást jött
neki segíteni.

– Mi van, ha Harding volt az a fickó?
– Gondolod, hogy csak egy volt neki?
Will vett egy nagy levegőt, s bent tartotta, ameddig csak

lehetett.
– Most már megyünk? – kérdezte Collier.
Will felegyenesedett, bár csillagokat látott, úgy kivette az

erejét a hőség. Egy pillanatig igyekezett visszanyerni az
egyensúlyát, s kipislogta a verejtéket a szeméből. Aztán
megfordult, s indult tovább felfelé.

– Jézus isten! – motyogta Collier. Cipőtalpa smirgliként
súrlódott minden egyes lépcsőn, ahogy vonszolta magát utána. –
Ha rám hallgatsz, szeded a lábad lefelé, és megmondod a
Piroskának, hogy veszettül sajnálod.

Collier-nek igaza volt, tartozott Sarának egy bocsánatkéréssel.
Sőt, sokkal többel annál. Mégis mennie kellett tovább, mert
megfordulni és belegondolni, hogy mit tesz és miért, sokkal
nehezebb lett volna.

– Milyen jól néz ki a csajod, pajtás! – folytatta Collier.
– Fogd be!
– Csak úgy mondom, puszta megfigyelés.
Felnézve Will már látta a kilences számot a következő

lépcsőfordulónál. Ment tovább, s minden egyes lépésnél egyre
nagyobbnak érezte a meleget. Tenyerét a falnak támasztotta, és
újra átfutotta magában a listát: nem tudja, hol lakik Angie, nem
tudja, hol dolgozik, nem tudja, kik a barátai. Már ha vannak. Már
ha kellenek neki barátok. Életének több mint a felében Angie



körül forgott az egész léte, és most nem tud róla gyakorlatilag
semmit.

– Első osztályú borda vár otthon – vigyorgott Collier –, nem
kell a McDonald’s-ba menned egy finom falatért. – Felnevetett.
– Persze a bordának nem kell tudnia, ha mégis. Mert hát
mindannyian megkívánunk egy zsíros sajtburgert egyszer-
egyszer, nem igaz?

Will befordult a kilencesnél, és felnézett a következő
lépcsőfordulóra. Hirtelen megállt a szívverése.

Egy női lábat látott, meztelent, piszkosat.
Véres vágásnyomok piroslottak a talpon.
– Angie? – suttogta, mintha attól félne, hogy ha hangosabban

szól, eltűnik a látomás.
– Mit mondasz? – kérdezte Collier.
Will botladozva feltornázta magát a lépcsőn. Már a saját súlyát

is alig bírta el, térden érkezett meg a pihenőre.
Angie arccal lefelé feküdt a földön. Hosszú, barna haja kócosan

szétterült, lába terpeszben, egyik karja maga alatt, a másik a feje
fölött. Fehér ruhát viselt, amelyet Will korábban már látott.
Átlátszó pamutruha volt, ezért hordott alá fekete melltartót.
A ruha felhúzódott a lábán, felfedve a hozzáillő fekete bugyit.

Vércsíkok indultak a mozdulatlan test alól, s glóriaként
keretezték a fejet.

Will a bokájára tette a kezét, s hidegnek érezte a bőrt. Pulzust
nem tapintott.

Lehorgasztotta a fejét, s összeszorította a szemét, hogy ki ne
buggyanjon a könnye.

Collier utolérte.



– Bejelentem – mondta.
– Ne! – Willnek szüksége volt még egy kis időre, nem tudta

volna elviselni, hogy hallja a szavakat. Képtelen volt levenni a
kezét Angie lábáról. Soványabbnak látszott, mint amikor utoljára
látta. Nem szombaton, akkor csak egy pillantás volt az egész,
hanem tizenhat hónappal ezelőtt. Akkor voltak utoljára együtt.
Deidre meghalt végre, magányosan az elfekvőben, mert Angie
már nem látogatta. Will épp egy ügyön dolgozott, amikor ez
történt, és visszaautózott Atlantába, hogy Angie mellett legyen.
Sara is a képben volt már akkor, de csak mint egy homályos folt
a szélén, amiből vagy lesz valami, vagy nem.

Will elhitette magával, hogy tartozik Angie-nek azzal, hogy ad
neki még egy esélyt, de a nő nyomban látta, amint a szemébe
nézett, hogy a köztük lévő kapocs, a közösen átélt szörnyűségek
ragasztóanyaga nincs többé.

Will megköszörülte a torkát.
– Látni akarom az arcát.
Collier kinyitotta a száját, de nem mondta ki, amit akart,

nevezetesen hogy érintetlenül kellene hagyniuk a testet, hogy
hívniuk kellene a helyszínelőket, Amandát, és mindenki mást,
akinek a dolga ízekre szedni Angie Polaski élettelen testét, mint a
keselyűknek.

Ehelyett odalépett Angie fejéhez, és kesztyűt sem húzva a nő
keskeny válla alá nyúlt.

– Háromra? – kérdezte.
Will rákényszerítette magát, hogy megmozduljon, hogy

feltérdeljen, hogy megragadja Angie bokáját. Sima volt a bőre,
mindennap borotválta a lábát. És utálta, ha hozzáértek. Friss



tejjel itta a kávét, és odavolt a parfümmintákért a magazinokban.
Szeretett táncolni, imádta a konfliktusokat, a káoszt, és mindent,
amit Will ki nem állhatott. Viszont vigyázott Willre, és szerette
mint fivért, mint szeretőt, mint esküdt ellenséget. És gyűlölte
azért, mert elhagyta őt. Már nem kellett neki, de elengedni sem
tudta.

És már soha többé nem fogja úgy ölelni, mint akkor tette az
árvaház alagsorában.

Collier visszaszámolt.
– Három.
Szótlanul felemelték és a hátára fordították a testet. Nem volt

merev, a feje fölött lévő karja lehanyatlott, s eltakarta a szemét,
mintha gazdája nem tudott volna szembenézni a ténnyel, hogy
nincs többé.

A feldagadt ajkak be voltak repedve, vér borította az állat,
fehér por tapadt a hajra és az arcra.

Will remegő kézzel emelte el a kart az arcról. Tele volt vérrel.
Nemcsak a szájából és az orrából szivárgott, de a nyakán is, és a
piszkos ujjai közül, végig a karján.

Will szíve kalapálni kezdett. Szédült, amint ujja a hűvös bőrhöz
ért. Az arca! Látnia kell az arcát!

A kar megmozdult.
– Ezt te csináltad? – kérdezte Collier.
A nő karja minden segítség nélkül eltávolodott az arcától, s

lehanyatlott.
Szája kinyílt, majd fátyolos szeme is.
Ránézett Willre, ő meg vissza.
Nem Angie volt az.



4. FEJEZET

Faith a kocsijában ült a kétlakásos ház előtt, ahol Dale Harding

valaha élt, s élvezte, hogy kis ideig nem kell kint lennie a
könyörtelen napon. A „tökén csorgott az izzadság”, idézte
magában fia Facebookra kitett megjegyzését, amelyet jövendő
munkaadói minden bizonnyal megtalálnak majd.

Lakhatna talán a nagyanyjánál. Faith egy napszemüveges
mosolygó arcot kapott válaszul, amikor átküldte Evelynnek
Jeremy vízipipás fotóját. Ez a válasz radikálisan eltért anyja
eddigi nevelési elveitől, amelyeket akár egy fasiszta újságból is
tanulhatott volna. Persze Jeremy most nem lenne itt, ha anyja
arra irányuló kísérlete, hogy gyermeke külön bejáratú
Mussolinijává képezze magát, sikerrel járt volna.

Ivott egy nagy korty vizet, s nézte a szépen karbantartott
földszintes háznak a Harding tulajdonában lévő felét, mely egy
nagy, bekerített lakóparkban helyezkedett el.

Volt benne valami furcsa, márpedig Faith utálta, ha nem állt
össze a kép.

Miután sorra falakba ütközött, miközben ki akarta deríteni
Angie Polaski címét vagy más elérhetőségét, a délelőtt hátralévő
részét és a fél délutánt Dale Harding lakóhelyének
kinyomozására fordította. Kétszer futott zsákutcába, azaz
Atlanta zűrösebb keleti részébe, ahol különböző szomszédoktól
és háziuraktól megtudta, hogy Dale Harding egy seggfej, aki
pénzzel tartozik nekik. Senkit sem lepett meg vagy szomorított



el korai halálának híre. Csak azt sajnálták néhányan, hogy nem
láthatták kimúlni.

Ahogy Amanda előre megjósolta, italboltokkal,
sztriptízbárokkal, pénzkölcsönzőkkel és mindenféle gyanús
lebujjal volt tele a környék, ahol az ember összefuthatott egy
olyan gennyes alakkal, mint Dale Harding, és az itt dolgozók egy
része fel is ismerte a halottról készült fotót, bár az utóbbi hat
hónapban nem látta senki sem. Faith ugyanazt hallotta
mindenütt: Dale ott tanyázott a bárpult mellett mindennap,
egészen hat hónappal ezelőttig; egydollárosokat dugdosott a
lányok tangájába mindennap, egészen hat hónappal ezelőttig;
szálanként vette a bagót és vedelte az olcsó whiskyt mindennap,
egészen hat hónappal ezelőttig.

Azt azonban senki sem tudta megmondani, mi történt hat
hónappal ezelőtt.

Faith már épp majdnem feladta, amikor belefutott egy
sztriptíztáncosnőbe, aki elmondta, Harding száz dollárt ajánlott a
fiának, ha segít neki elvinni néhány csomagot. Faith sosem találta
volna meg az észak-atlantai nyugodt kis ikerházat, ha Harding
nem verte volna át a kölyköt.

Mindez tökéletesen stimmelt a nyomortanyák háziuraitól a
sztriptíztáncosnőkig és a becsapott kamaszig. Ez a ház viszont,
ahol Harding végül tanyát vert, egyáltalán nem illett a képbe.

A férfi sosem élt ilyen elegáns helyen. Az internet szerint a
Mesa Arms egy aktív nyugdíjas közösség a fiatalon
visszavonultak számára. Faith áttanulmányozta a hirdetőtáblán
látható modern alaprajzokat. Mindent dőlt betűvel írtak, s a
szavak után felkiáltójel állt, mintha annyira izgalmas lenne olyan



közösségben élni, ahová tizennyolc év alatti gyerekek még
látogatóba sem jöhetnek három napnál hosszabb időre.

Gyógyfürdő stílusú fürdőszobák!
Földszinti fő hálószobák!
Keményfa padló!
Központi porszívó!
A baby boom időszakában születettek álma lehetett ez a hely,

már ha álmodhattak félmillió dolláros jövedelemről. Zöld gyep,
lágyan kanyargó járdák, bájos, hangulatos földszintes házak,
enyhén lejtő terep, legyezőszerűen elhelyezkedő, fákkal
szegélyezett zsákutcák. Volt klubház, edzőterem, medence és
teniszpálya is, amelyet két sportos idősebb úr használt éppen,
pedig lehetett legalább 38 fok.

Faith Will zakója ujjával törölte szárazra a tarkóját. A hőmérőn
akár ez a szó is állhatott volna: pokol.

Kiitta a vizét, majd a hátsó ülésre dobta az üveget. Vajon
Harding talált magának egy gazdag támogatót? Elég
valószínűtlen, hacsak a hölgy nem nagyon, de nagyon igénytelen.
Persze van ilyen. Az utcai ablakon például selyemcukor-
rózsaszín függönyök lógnak, az előkertben három kerti törpe és
egy kerámia nyúl áll, és mindegyiken méretben nem ráillő,
rózsaszín kabátka. Ez nem Hardingra vall.

Tekintve, hogy Harding gyakorlatilag haldoklott, Faith
különösnek találta, hogy ezt a helyet választotta élete utolsó
napjai eltöltésére. Az pedig még különösebb volt, hogy a Mesa
befogadta. A havi 1200 dolláros közös költség jóval meghaladta
egy olyan ember lehetőségeit, aki alig tudta kiváltani a nyugdíját.

Ezenkívül Harding jól tudta, hogy nem él sokáig, és nem fogja



tudni kihasználni a hely nyújtotta előnyöket. Persze talán csak
okosabb volt, mint Faith gondolta volna róla, és úgy döntött, jobb
a Mesában meghalni, mint egy állami elfekvő mosdójában.

Vajon csak balszerencse volt, vagy a sors iróniája, hogy mégis
egy elhagyatott éjszakai klubban végezte ajtógombbal a
nyakában?

Igaz, nem akármilyen éjszakai klubban, hanem Marcus Rippy
klubjában.

Faith különösnek találta Harding jó szerencséjének az
időzítését, és jobban belegondolt a dátumokba. Marcus Rippyt
hét hónapja vádolták meg nemi erőszakkal, Harding csillaga
pedig nagyjából egy hónappal később kezdett ívelni felfelé. Aztán
ott volt Angie Polaski. Vajon azért küldték a klubhoz, hogy
kiiktassa Hardingot, vagy Hardingot küldték oda azért, hogy
kiiktassa őt?

Faith előtt még nem állt össze a kép, de tudta, hogy valahol itt
van a kutya elásva.

A hátsó ülésen tapogatózott az üveg víz után, amelyet az
édesanyja határozott kérésére tett be ma reggel. Fél héttől
melegedett a kocsiban. A víz úgy csúszott le a torkán, mintha
meleg sütőolaj lett volna, de hőségriadó lévén nem engedhette
meg magának, hogy kiszáradjon.

Nem pusztán sztriptízbárokban és italboltokban vesztegette az
idejét, hanem tett egy jó órás sétát a Mesa Arms útjain is.
Kopogott ajtókon, bár nem engedte be senki, kukucskált be
ablakokon, amelyeken át jól felszerelt, de máskülönben üres
otthonokat látott. A gondnok ajtaján a tábla azt jelezte, hogy az
illető kettőre visszajön, de két óra már rég elmúlt, és nem volt



sehol. A hőálló teniszezők tíz perce tűntek fel. Faith elindult a
pályák felé, de szédülés tört rá, így visszasietett a kocsijába.
Megmérte a vércukrát a Mini légkondija hűvösében, mert
megijesztette Sara előadása a rosszul kezelt cukorbetegségről.

Szegény Sara!
– Na jó – dünnyögte magában, felkészítve magát lelkileg a

hőségbe való kilépésre. Leállította a motort, de mielőtt
kinyithatta volna a kocsi ajtaját, megszólalt a telefonja. Újra
beindította hát, hogy legalább hűvösben tudjon beszélni. –
Mitchell.

Amanda volt a vonal túlsó végén.
– Will talált egy Jane Doe-t az irodaépületben az út túloldalán.

Drogos, hajléktalan, masszívan túladagolva. Úgy tűnik,
szándékosan. Az orra és a nyaka sérült. A Gradyben van, két
órán belül műtik. Tedd, amit kell Harding lakásánál, aztán menj,
és vigyázz rá! Esküdni mernék, hogy látott valamit.

Faith magában átismételt mindent, amit hallott, hogy értékelni
tudja az új információkat.

– Tudjuk, miért akarta megölni magát?
– Egy narkósról van szó – felelte Amanda, mintha ez mindent

megmagyarázna. – Megkaptam az üzeneted Harding címével, a
házkutatási parancsot épp most faxoljuk át a gondnoknak.

– Nincs itt senki. Már felhívtam a sürgős esetekre megadott
számon, bekopogtam néhány ajtón, de alig vannak itthon. Ami
furcsa, mert ez valamiféle nyugdíjas közösség. Egészen kellemes
hely, sokkal jobb, mint amit Harding szerintem megengedhetett
magának.

– Egy látszatcég tulajdona. Megpróbáljuk kinyomozni az igazi



tulajt, de annyit már tudunk, hogy Kilpatricknek sok drága
ingatlan van a tulajdonában, amelyeket jóval a piaci áron alul ad
bérbe.

– Okos – ismerte el Faith Marcus Rippy mindenesének
ravaszságát. A fickó tudta, hogyan kell kibújni egy jogilag
kötelező üzleti megállapodás hatálya alól. – Nem rossz hely a
vagyon elrejtésére. Harding az öregek Shangri-Lájában lakott
jelképes összegért, és Kilpatrick elintézte, ne legyen rajta a
hivatalos bérlistán sem.

– A kocsiját is újonnan vette hat hónappal ezelőtt, és
készpénzzel fizetett.

– Sok új dologra használta a pénzét hat hónappal ezelőtt.
– Mondd, hogy nyomra akadtál!
– Még nem – helyesbített Faith, nehogy hamis reményeket

keltsen. – Azaz nem tudom, mire is akadtam, csak úgy érzem, a
kép valahogy nem áll össze.

Amanda felsóhajtott, de becsületére legyen mondva, sosem
hibáztatta őket azért, mert hallgattak az ösztöneikre.

– Collier felvette a kapcsolatot a kórházakkal. Minden leszúrt
áldozatról tudni lehet, hogy kicsoda. Kettő családon belüli
erőszak, egy kocsmai verekedés, egy magának okozta a bajt,
állítólag az oldalába állt a kés főzés közben.

Faith nem lepődött meg a sok késeléses esettől, ahhoz túl
régen dolgozott már ebben a szakmában.

– Egy órán belül meg fogom kapni Harding bankkivonatait és
híváslistáját. Azonnal végignézem, amint megkaptam az e-mailt.
Közben azt hiszem, megszólítom a teniszezőket. Eddig őket
láttam itt egyedül.



– Angie vére mindenütt ott van a tetthelyen.
Faith beharapta a szája szélét. Ez percről percre rosszabb.
– Hogyan fogadta Will a hírt?
– Még nem hallotta, és nem is fogja. Tartsd! – Kattant a

telefon, amint Amanda fogadott egy másik hívást.
Faith a kormány bevonatának varrását piszkálta. Willre

gondolt, a lesújtott arckifejezésére, amikor Charlie közölte, hogy
a pisztoly Angie nevére van bejegyezve. Csak Sara arca volt az
övénél is gyászosabb. Amanda mindannyiukat elküldte, hogy
adjon a két embernek egy kis időt együtt, de hosszú volt a sor az
ajtóban, ahol mások is épp kijelentkeztek, így a várakozó Faith
hallotta beszélgetésük lényegét.

Sara jobb ember, mint ő, gondolta Faith. Ha ő tudta volna meg,
hogy a szeretője exe turkál a holmija közt, sőt lop tőle, ő bizony
felgyújtotta volna a gazember házát.

– Faith? – jelentkezett ismét Amanda a vonalban. – Hallottál
Will felől?

– Ó igen. Hosszasan elbeszélgettünk az érzéseiről, miközben
befonta a hajamat.

– Nincs kedvem viccelni – intette le Amanda rá nem jellemző
együttérzéssel a hangjában. Will bizarr, sőt hátborzongató
viszonya Angie-vel elhalványult a mellett a rendellenes,
kabarészámba menő kapcsolat mellett, amely Amandához fűzte.
Főnöke hasonlított leginkább egy anyához az életében, már ha az
embernek folyton rettegnie kell attól, hogy az anyja álmában
megfojtja.

– Will elment, miután megtalálta Jane Doe-t. Teljesen eltűnt –
folytatta Amanda. – Fogalmam sincs, hol lehet. Otthon nincs, és



nem veszi fel a telefonját.
Faith tudta, hogy társa nem kocsival ment a helyszínre.
– Talán Sara vette fel.
– Ő már elment, mire Jane Doe előkerült.
– Jól sejtem, hogy ez kész áldás?
– Nos, igen. Biztos vagyok benne, hogy Will épp azon ügyködik,

hogyan kutyulja ezt az egészet még jobban össze.
Sajnos erről Faith is meg volt győződve.
– Gondolod, hogy Angie halott?
– Csak remélhetjük – jött a kemény válasz. – Odaküldtem

Collier-t, hogy segítsen neked átkutatni Harding lakását.
– Nem kell a segítsége.
– Nem érdekel. Tartsd még! – Amanda fojtott hangon adott ki

pattogó utasításokat egy láthatatlan beosztottjának, majd Faith-
hez szólt megint. – Sikerült kikényszerítenem egy találkozót Kip
Kilpatrick csapatával négy órára. Állítsd munkába Collier-t
Hardingnál, aztán siess a kórházhoz! Nem akarom, hogy túl sok
időt tölts a fickóval.

Faith-nek felállt a szőr a hátán.
– Mit jelentsen ez?
– Azt, hogy az eseted.
Faith túlságosan meglepődött ahhoz, hogy nevessen.
– Hatvanezer dolláros kamiont vezet, és az anyja

lakókocsijában él?
Amanda elkuncogta magát, majd bontotta a vonalat.
Faith a kezében tartott telefonra bámult. Nem sok jóval

kecsegtet, ha valakinek a keresztanyja a főnöke. Sőt, egyenesen
ellenjavallt.



Beállította telefonján az ébresztőt, hogy egy óra múlva jelezzen.
Tapasztalatai szerint a Grady sebészei mindig hamarabb
végeznek, mint ahogy mondják, és ő ott akar állni Jane Doe ágya
mellett, amikor felébred. Az embernek egyetlen esélye van
meglepni egy tanút, s az ügy fontosságára való tekintettel Faith
nem akarta ezt elszalasztani.

Rátette kezét a kocsikulcsra, de nem fordította el. A légkondi
hűvöse túl sokat ért ahhoz, hogy egyetlen másodpercet is
elmulasszon belőle. A teniszpálya felé nézett, amely egy
nyugdíjas lakóparkhoz nem egészen illő módon dombon
helyezkedett el, és jó néhány lépcsőn lehetett megközelíteni.
Harding házának ajtaja jóval közelebb volt hozzá. Egy hamisnak
tűnő szikla hevert a könnyen karbantartható előkertjében,
valószínűleg az alatt lapult a tartalék kulcs. A házkutatási
parancs nagy valószínűséggel már ott csücsül a gondnok
irodájának fax-masinájában, úgyhogy bátran nekifoghatna a
munkának.

Épp szállt kifelé a kocsiból, amikor Collier állt meg mellette egy
fekete Dodge Chargerrel. A csukott ablakon át is hallani lehetett
az Aerosmith zenéjét. Fűszoknyás, félmeztelen hawaii lányt
ábrázoló figura állt a műszerfalon. A férfi csikorogva fékezett,
hátramenetbe tette a kocsit, és beparkolt Faith Minije mellé.

Az autójából kiszállva alaposan végigmérte a nyomozónőt,
akárcsak aznap reggel. Elégedettnek tűnt a látvánnyal még úgy
is, hogy Faith GBI egyenruhát viselt: sötétzöld blúzt, drapp
nadrágot, és egy szoros pisztolytáskát, mert az egyenruha
önmagában nem keltett túl jó benyomást a csípőjéhez tapadó
Glock nélkül.



– Az meg mi? – mutatott Faith a férfi jobb fülét takaró
sebtapaszokra. A fül barázdáiba beleszáradt a vér.

– Megvágtam magam borotválkozás közben.
– Machetével?
– Eltört az epilálóm – beszélt mellé Collier benézve Faith

autójába, ahol hátul a gyerekülés és a szétszórt csipsz ragadta
meg a tekintetét.

Faith nem kertelt.
– Van egy egyévesem és egy húszéves fiam.
– Ó, értem. Az atlantai rendőrségnél dolgozott tizenöt évig,

mielőtt átnyergelt. Sosem ment férjhez, a Műszakin végzett, és
az anyukája is rendőr volt, az apja pedig biztosítási ügynök.
Nyugodjék békében! Kétutcányira lakik az édesanyjától a
nagymamájától örökölt házban, ezért élhet állami fizetésből egy
jó környéken. – Collier feltolta a szemüvegét. – Ugyan már,
Mitchell! Tudja, hogy a zsaruk olyan pletykásak, mint a
kamaszlányok. Már mindent tudok magáról.

Faith elindult a ház felé a járdán.
– Én kilenc tesó közül vagyok a második legidősebb.
– Jézus! – dünnyögte magában Faith a férfi szegény

anyukájára gondolva.
– Apám nyugalmazott zsaru, két fivérem az atlantai

rendőrségnél szolgál, másik kettő Fulton megyében, egy pedig
McDonough-ban. Egyik húgom tűzoltó, de róla nem beszélünk.

Faith felemelte a hamis követ, amelyről kiderült, hogy valódi.
– Ugyan már, Mitchell! – loholt utána Collier, akár egy

kiskutya. – Tudom, hogy maga is utánam nézett. Mit mondott az
édesanyja?



Faith okosan találgatni kezdett.
– Hogy maga öntelt, fontoskodó, és hajlamos a tévedésre.
A férfi elvigyorodott.
– Tudtam, hogy emlékszik rám.
Faithnek eszébe jutott valami, és megpróbálta, bejön-e a

megérzése.
– Hová vitte Willt?
Collier arcáról lefagyott a mosoly.
– Ezt miért kérdi?
– Mert Will eltűnt, miután megtalálta a Jane Doe-t az

irodaépületben. Hova vitte onnan?
– Kitűnő detektívmunka, partner. Csakhogy nem ő találta

meg. Azaz ő, de én is ott voltam. Úgyhogy mondhatnánk, ketten
találtuk.

– Nem vagyok a maga társa – szögezte le Faith, majd letérdelt,
hogy szemügyre vegye a sziklákat. Mindegyik műanyagnak tűnt.
– Kapok választ?

– Hazavittem – felelte Collier zsebre dugva a kezét. – Ne
kérdezze, miért, mert nem tudom megmondani. A húgom szerint
nekem kellene tűzoltónak lennem, mert csak én vagyok olyan
hülye, hogy berohanjak egy égő házba ahelyett, hogy elrohannék
onnan.

– Tudja, miért akarta a Jane Doe megölni magát?
A férfi vállat vont.
– Narkós.
Faith felemelt egy gyanúsan fénytelen követ, és az bizonyult

hamisnak. Eltolta az alján a műanyag fedőt várva, hogy benne
legyen a kulcs, de nem volt.



– Mondta a mamája, hogy a középiskolában balesetet
szenvedtem birkózás közben? – kérdezte Collier karba tett
kézzel az ajtófélfának támaszkodva. – Megsérült a herém.

Faith visszadobta a földre a „követ”.
– Kész tragédia, de tényleg – túrt Collier a hajába a távolba

nézve. – Sosem lehet gyerekem. – Rákacsintott Faith-re, nyilván
a színjáték részeként. – De azért próbálkoztam.

– Helló! – kiáltott oda egy hippikülsejű, strandpapucsos, sárga
ingruhát viselő nő feléjük közeledve a járdán. Hosszú, őszes haja
a vállát verte. Egyik kezében egy halom papírt tartott, csuklóján
pedig jókora kulcscsomó fityegett egy rugószerű, műanyag
kulcstartón. – Maga az a rendőr hölgy, aki telefonált?

– Igen, asszonyom – húzta elő Faith az igazolványát a
zsebéből. – Faith Mitchell különleges ügynök. Ő pedig…

– Ó, nem kell az nekem, kedvesem. Mindkettejük ingén ott
van hátul a „rendőrség” felirat.

Faith eltette az igazolványát, és megspórolta magának a
figyelmeztetést, hogy manapság bármire ráírhatja bárki, hogy
„rendőrség”.

– Nem mondhatom, hogy meglepett, hogy történt valami a jó
öreg Dale-lel. Nemigen barátkozott – jegyezte meg a nő.
Csattogó papuccsal odalépett a bejárathoz, s ököllel dörömbölt
Harding ajtaján. A kulcsok csörögtek a csuklója körül.

– Halló! – kiabált be. – Halló!
– Valaki más is élt itt vele? – kérdezte Faith.
– Nem. Bocs, megszokásból kopogtam. Sokszor ellenőrzöm a

lakókat, hogy jól vannak-e, és sosem lépek be egy házba kopogás
nélkül. Különben Violet Nelson vagyok – nyújtott kezet. –



A gondnok. Sajnálom, hogy ilyen soká távol voltam, de
elakadtam a könyvtárban.

– Volt része a bérleti szerződés megkötésében Hardinggal?
– Ez a tulajdonos feladata, és a papírok szerint a tulaj egy

delaware-i illetőségű társaság. Gondolom, az adók miatt. – A nő a
kulcscsomójáról lógó, csinos, színkódolt biléták között kutatott. –
Ah, kellene a szemüvegem. Van valamelyiküknek?

Faith Collier-re nézett, mert ő korban sokkal közelebb állt
ahhoz, hogy szüksége legyen rá.

A férfi szokásos, kacsintós mosolyával válaszolt.
– Fiatalabb vagyok, mint amilyennek látszom.
– Nemsokára magukat is eléri – nevetett Violet, pedig nem

volt vicces. – Mindkettejüket. – Folytatta a keresgélést a
legalább ötven kulcs között. Faith nem ajánlotta fel a segítségét,
mert Violet hajlamosnak látszott az üres csevegésre, ami még jól
jöhet. – Kinyitom az ajtót, és addig maradnak, amíg csak
akarnak. Csak dobják be a kulcsot a levélrésen az irodámba, ha
mennek!

Faith ismét összenézett Collier-val, mert az ilyen viselkedés
nem volt megszokott a gondnokok részéről. Bár azok zöme,
akikkel nekik eddig dolguk akadt, általában egy kuckóban ült
golyóálló üveg mögött.

– Bekopogtam néhány szomszédhoz – mondta –, de nem úgy
tűnik, hogy itthon lenne bárki is.

– Hétvégén nagyobb itt az élet – felelte Violet bedugva a
kulcsot a zárba. – Manapság senki sem megy igazából nyugdíjba,
valami részmunkája mindenkinek van. A szerencsésebbek meg
önkéntes munkát végeznek. Jöjjön el négy órakor, koktélidőben



a legtöbbünket a klubházban fogja találni.
Faith bele is halt volna, ha délután négykor alkoholt kell innia.
– Ismerte Dale Hardingot? – kérdezte.
– Eléggé – felelte Violet, bár érződött, hogy az ismeretség nem

volt ínyére. – Púp volt a hátamon, hogy őszinte legyek.
Faith úgy tett a kezével, mint aki elfordít egy kulcsot, jelezve,

hogy a nőnek is ezt kellene tennie.
– Elég annyit mondani, hogy nem volt a legtisztább ember.
– Nők? Alkohol? – találgatott Collier.
– Szemét – válaszolta Violet. – Szó szerint. Kidobni való dolgok

nagy halomban. Gyűjtögetőnek nem nevezném, talán csak lusta
volt elmenni még a szemetesig is. A szomszéd, Barbara szagokra
panaszkodott. Romlott ételt emlegetett, annak a szaga szivárgott
át a falon a ház túloldalára. Magam is éreztem, undorító volt.
Vagy tíz levelet is írtam a delaware-i társaságnak, de nem jártam
sikerrel. Hónapok óta tárgyalunk a lakástulajdonosok
szövetségének ügyvédeivel, hogy mit lehetne tenni.

– Ez rémes – jegyezte meg Faith, s arra gondolt, hogy a
hétköznapi emberekben fel sem ötlik, hogy a romlott étel szaga
feltűnően hasonlít a bomló holttest szagához. – Volt még más is?

– Folyton piszkálták egymást – felelte Violet kipróbálva egy
másik kulcsot. – Mármint Barb meg Dale. Nos, inkább Dale és
mindenki más, de különösen Barb. Sehogy sem tudtak kijönni. –
Újabb kulcsot próbált a zárba sikertelenül. – Néhányszor közbe
kellett lépnem, hogy lecsillapítsam őket. Nem szokásom rosszat
mondani halottra, de Dale… – Kereste a megfelelő szót a férfi
jellemzésére.

– Seggfej volt? – vetette fel Faith, mert ebben a szóban benne



lehetett minden.
– Igen, seggfej – értett egyet Violet. – Ha most ez a Kisvárosi

gyilkosságok lenne, és maga megkérdezné, voltak-e Dale-nek
ellenségei, a válasz az lenne, hogy szinte törte magát, hogy
mindenkit az ellenségévé tegyen. Azok a rémes függönyök épp
jók is példának – mutatott az ablakra a nő. – A szabályok
világosan kimondják, hogy minden ablakon fehér függönynek kell
lennie. Amikor írtam neki egy levelet a rózsaszín függönyei
miatt, visszaírt egy sosem volt ügyvédi iroda hamis papírján
mondván, pikkelek rá, mert homoszexuális. – Violet forgatta a
szemét. – Mintha egy meleg fickó az ő korában rózsaszín
műanyag függönyök mögött akarna élni.

Faith nézte, ahogy tovább próbálgatja a kulcsokat, egyiket a
másik után, míg a komplett kulcscsomó végére ér.

– Na és mi van Barbbal, a szomszéddal? Azt mondta,
elmérgesedett a viszonyuk?

– Dale gúnyolta, kötekedett vele. Minden ok nélkül. Csak
piszkálta és piszkálta.

– Például?
Violet az előkertre mutatott.
– Ezek Barb kerti törpéi, a nyulat pedig az unokájától kapta.

Mindannyian tudtuk. Minden évszakban összeillő kabátkákba
öltöztette őket. Valentin-napon pirosba, a fegyverszünet napján
kockásba. Mindenkinek lehet bogara – vont vállat. – Egy nap
aztán jön hozzám, és mondja, hogy furcsa dolog történt. Az összes
törpe meg a nyúl eltűnt az előkertjéből. Ráfogtuk a gyerekekre.
Néhány idejáró unoka kész fiatalkorú bűnöző. Kiütközik rajtuk a
vér, ahogy mondani szokták. Aztán két nappal később Dale



kirakta a törpéket meg a nyulat a saját kertjébe rózsaszín
kabátban. Ráadásul nem is passzolt a méret. – Újabb kulcs
következett. – Eredetileg négy törpe volt, de egyet átfestett,
hogy feketének nézzen ki, amit határozottan tiltanak a
szabályok. – Halkabbra fogva a hangját magyarázatba kezdett. –
Ha nem lenne a szabályzat, már tele lenne az egész hely lámpást
tartó néger kerti zsokékkal.

Ennyi Shangri-Láról.
– Voltak Hardingnak rendszeres látogatói?
– Én egyet sem láttam.
– Volt valami napirendje? – kérdezte Collier.
– Többször volt itthon, mint nem, ami fölöttébb bosszantó volt.

Így volt ideje belekötni az emberekbe. Hiába volt lusta, képes
volt átmenni a második utcába leordítani egy unoka fejét, aki
hangosan élvezte a medencét.

– Mikor költözött be?
Violet egy újabb kulccsal próbálkozott.
– Talán hat hónapja. Valahol megvannak a papírok. Adják meg

az e-mail címüket, és beszkennelem maguknak. Rég esedékes
lenne a bérleti díj. – Végre meglett a jó kulcs, de Collier nem
engedte, hogy Violet benyisson, Faith pedig elővette a pisztolyát,
mielőtt a gondnoknak leesett, mi is történik.

Zaj hallatszott odabentről.
Fészkelődés zaja, mint mikor valaki megpróbál elbújni és

csendben maradni.
Faith a műanyag kősziklára nézett, amelyben nem volt

pótkulcs. Miért van az embernek hamis kődarab a kertjében, ha
nincs benne kulcs?



Talán azért nem volt, mert valaki már kivette belőle.
Collier a szája elé tette az ujját, mielőtt Violet megkérdezte

volna, mit csinálnak. Intett neki, hogy lépjen hátra, majd még
tovább, amíg a nő az ő kocsija takarásába nem ért.

Ismét hallani lehetett a zajt, ezúttal még hangosabban.
Collier elővette a telefonját, és suttogva erősítést kért, majd

intett Faith-nek, hogy menjen előre.
Ami egyet jelentett azzal, hogy az ötvenévnyi feminizmus

eredményeképpen őt lőhetik le előbb.
Faith megütögette mutatóujjával a Glock oldalát a ravasz

fölött, ahol az ujját kellett tartania, amíg lőni nem akar, ahogy a
kiképzés során beleverték. A golyóálló mellényre gondolt a
kocsijában, a gyerekülésre a kicsi lányának, a vizes palackra,
melyet gondos édesanyja adott aznap reggel. Meg a gyönyörű fia
fotójára a telefonján.

Aztán felemelte a lábát, és berúgta az ajtót.
– Rendőrség! – kiáltotta teli torokból.
Körbefordult és felmérte a helyiséget. A konyha volt az első.

Asztal, székek, szemét, zűrzavar, káosz. Minden érzéke
kikapcsolt, egyet kivéve. A látása az ajtókra és az ablakokra
szegeződött, fegyvert tartó kezet keresve. Collier az
előszobaszekrényt ellenőrizte, de üres volt. Faith hátának
vetette a hátát, és csendben megütögette a lábát. Egyszerre
mozdultak megroggyantott térddel, mindkettejük feje ide-oda
forgott, mint egy periszkóp.

Faith-nek eszébe jutott a Mesa Arms weblapja. Harding egy
Tahoe típusú házban lakott, ahol egyben volt a konyha a
nappalival, volt két háló és egy fürdőszoba.



Egy ajtó – Külön mosdó a vendégeknek!
Még egy ajtó – Jól felszerelt mosókonyha választható tároló

szekrényekkel!
Egy sarok.
Faith a falhoz lapult, hogy a saroktól ne lehessen látni, ha netán

valaki a folyosón áll fegyverrel a kezében. Ha ő nem látja az
illetőt, az sem láthatja őt. Maga elé tartotta a pisztolyát, és széles
terpeszbe helyezkedett. Ujja öntudatlanul a ravaszra csusszant,
erővel kellett visszatennie a cső oldalára, hogy legyen egy extra
másodperce, mielőtt lőne, hátha egy gyerek vagy egy süket öreg
van a folyosó végén.

Most vagy soha!
Lassan, centiről centire oldalra fordult a felsőtestével, és

kikémlelt a sarok mögül.
A folyosó üres volt.
Faith elindult, s eljutott egy újabb ajtóig.
Központi fürdőszoba zuhannyal és kényelmes vécével!
További csukott ajtók.
Világos hálószobák önnek és vendégeinek!
A hálószobák a folyosó egymással szembeni oldaláról nyíltak, s

elfoglalták a ház hátsó felét.
Faith átengedte a jobb oldalit Collier-nek. Ismét beállt féloldalt

a fal mellé, s fedezte a férfit meg a másik csukott ajtót, amíg az
benyitott a szobába. Collier szinte fájdalmas lassúsággal
fordította el az ajtógombot. Az ajtó kinyílt, ő pedig a falig belökte,
hátha áll mögötte valaki. Rózsaszín függönyök takarták a hátsó
kertre nyíló, beugró ablakot. A padlón felfújható matrac feküdt, a
szekrényajtó helyén csak egy félrehúzott függöny.



Tiszta.
A folyosón most Collier vette fel a megfelelő pozíciót, és

odabiccentett a bal oldali háló előtt álló Faithnek, aki olyan erővel
rúgta be az ajtót, hogy a kilincs beleállt a gipszkarton falba. Itt is
ablakok, rózsaszín függönyök, még egy matrac a földön – ez
rugós –, és piszkos ágynemű. Éjjeliszekrényként egy
kartondoboz szolgált. A falból vezetékek lógtak, az egyiken
lámpaégő. A gardróbszekrényen ajtó, azon pedig lezárt retesz.

Faith rávette magát, hogy vegyen levegőt, mert már olyan rég
tartotta vissza, hogy majdnem elájult. A tüdeje csak félig tudott
megtelni, a szíve zakatolt, és még a kezéről is folyt az izzadság,
amint lazított a szorításán a Glock körül, hogy a visszarúgó
fegyver ne törje el a csuklóját, ha mégis el kell sütnie.

Collier hátával a falhoz támaszkodva állt, s a szekrényre
célzott. Faith előrelépett, s erőszakkal elnyomta a fejében
lejátszódó film képeit: a szekrényajtó kinyílik, egy pisztolycső
jelenik meg a nyílásban, s az ő mellkasa darabokra szakad.

Óriási elszántsággal lehámozta merev ujjait a Glockról, szúrt a
válla, amint leeresztette a karját. A tojás alakú ajtógomb felé
nyúlt, hideg volt a fém. Csuklója pattogott, amint elfordította.

Zárva volt.
A száján át mélyen beszívta a levegőt.
Tágas gardróbszoba!
A pántok kívül voltak, tehát nem lehetett berúgni az ajtót.
Visszapillantott Collier-re, aki még mindig feszült volt, de nem

feléje nézett, hanem a folyosóra. Mellkasa megemelkedett
minden felületes lélegzetvételnél. Glockja a mennyezetre
irányult.



A padlás felé.
Választható tárolóhely értékes holmijainak!
A folyosón egy zsinór lógott, amelynél fogva le lehetett húzni az

összecsukható padláslépcsőt.
Faith megrázta a fejét.
Nincs az a pénz, hogy felmenjen arra a padlásra, miközben

egyetlen ember fedezi.
És megint jött a zaj.
Valami kaparászásféle, és ezúttal még hangosabb, mintha

valaki óvatosan, csoszogva átvágna a padláson.
Collier még mindig roggyant térdekkel belépett a folyosóra,

Faith ugyanúgy utána, aztán megálltak az ajtónál. Collier
ránézett, s ő bólintott, bár minden porcikája azt súgta, ennek
nem lesz jó vége. Collier felnyúlt, megragadta a zsinórt, és
meghúzta. A rugók olyan hangosan nyikordultak meg, hogy Faith
szíve majd szétrobbant a feszültségtől. Collier az egyik kezével
lehúzta a lépcsőt, másikban a Glock továbbra is a padlás felé
mutatott.

Mindketten teljes csendben álltak várva, hogy a másik tegye
meg az első lépést. Nem a félelemről volt szó, mert mindketten
egyformán meg voltak rémülve. Inkább a bizalomról, hogy
rábízhatja-e magát bármelyikük is a másikra, hogy fedezi a
hátát, amíg ő bedugja a fejét egy lyukba, ahol esetleg tüzet
nyitnak rá.

Faith elmormogott egy halk káromkodást, majd elővette a
telefonját. Még mindig jobb, ha a kezét lövik meg, mintha az
arcát. Elindította a videofelvételt, és bekapcsolta a világítást,
hogy a helyszínelők lássák, hogyan került a két halott zsaru a



folyosóra.
Utasította az agyát, hogy lazítsa el a lábizmait és fel tudjon

menni a lépcsőn. Lába alig pár centire volt a földtől, mikor Collier
kikapta kezéből a telefont. Olyan pillantást vetett rá, mintha
Faith megőrült volna, s megindult előtte felfelé. A rugó felnyögött
a súlya alatt, amint fellépett a második lépcsőre.

Faith fejében megint peregni kezdett a film, ezúttal Collier-ről:
egy pisztoly csöve jelenik meg a padlásfeljáróban, és a férfi
mellkasa szakad darabokra.

Collier megállt a második létrafokon. Mindkét keze
mellmagasságban volt. Egyikben a Glock, másikban a telefon.
Hallgatózott, s megpróbálta felmérni melyik irányból hallották a
zajt az előbb, mert csak egy esélye volt, hogy bevilágítson a sötét
padlásra a telefon fényével. Faith nem tudott neki segíteni az
irány meghatározásában, mert egyedül a vére zúgását hallotta a
fülében. A száján át kapkodta a levegőt, nyelve kiszáradt. Szinte
érezte saját félelme savanyú szagát, mely a rothadó hús, az
izzadság és a sav keveréke volt.

Collier visszanézett, hogy beleegyezését kérje a
továbbhaladáshoz. Faith bólintott, s mindketten belebámultak a
padlás sötétjébe. Collier kinyújtotta a nyakát, felemelte a kezét, s
digitális periszkópként körbeforgatta a telefont. Mindketten a
képernyőt bámulták, amelyen hirtelen mozgást lehetett látni.

Faith gyomra összeszorult, Collier pedig nagy sóhajjal
elkáromkodta magát.

Egy macska nagyságú patkány bámult rájuk a telefonból,
gombszeme pirosan világított a fényben. A fenekén ült, s mozgott
az állkapcsa, amint rágott. A kezében is tartott valamit, ami még



félelmetesebb volt, mert Faith belegondolni sem akart, hogy egy
patkánynak keze lehet, amivel fogni tud.

Collier körbeforgatta a telefont bevilágítandó az egész padlást,
csak azután tette vissza a helyére a Glockját. Szabad kezével
ráközelített a patkányra, majd a mögötte lévő tárgyakra is. Két
irattartó doboz hevert az ikerház választófalánál. Külön
gerendákon nyugodtak, mert a padló nem terjedt odáig.
A lépcsőhöz közelebb egy nyitott csomag rothadó darált hús volt
látható, amelyből fehér nyüvek áradtak kifelé, mint a tenger
hullámai. Legyek zümmögtek fölötte. Miközben figyelték, a
patkány kezével távolabb húzta a tálcát a lépcsőtől. Faith szinte a
koponyája belsejében vélte hallani a súrlódó hangot.

A patkány óvatosan méregette őket, s közben vékony,
szögletes ujjaival kitépett egy maroknyit a csomagból. Magához
szorította a rothadó húst, néhányat ugrott hátrafelé, majd
lehajtotta a fejét, és továbbra is az embereket figyelve enni
kezdett.

– Oké – lépett le Collier a létráról. Odanyújtotta Faith-nek a
telefont. – Mindjárt elhányom magam.

Faith azt hitte, tréfál, mert nem nézett ki rosszul, de a férfi két
másodperc múlva már a fürdőben adta ki magából a gyomra
tartalmát.

Faith utánakiáltott.
– Mondja le az erősítést!
Collier egyetértése jeléül ismét rókázni kezdett.
Faith végigfuttatta kezét a szekrényajtó poros nyitógombján.

Kulcs nem volt a zárban. A nadrágszárán lévő zsebből kihalászott
egy tollat, és megpiszkálta vele a dobozt, amelyet Harding



éjjeliszekrénynek használt. Amögött sem volt a kulcs, ahogy az
ablakpárkányon és az előszobába vezető ajtó kerete fölött sem.

Collier úgy tűnt, végzett a fürdőszobában, aztán mégis
böffentett egy hangosat. Faith megborzongott. Nem annyira a
hangtól, hanem a gondolatra, hogy a padlás nyílása még mindig
nyitva van. El tudta képzelni, ahogy a patkány lebiceg a lépcsőn
apró, hüvelykujj nélküli kezével a vékony korlátba kapaszkodva.
Hátát a falnak vetve surrant el a lehúzott lépcső mellett, és csak
a nappali biztonságában játszotta vissza a telefonján a videót.

A patkánynak szürkéskék bundája, kerek füle és vastag,
piszkosfehér farka volt, akár egy tampon madzagja. Csámcsogva
bámult rá a képernyőről. A felvételnek nem volt hangja, Faith
mégis meg mert volna esküdni, hogy hallja a csámcsogást.
A darált húsos tálca mögött vércsík kígyózott, amint a patkány
elhúzta a létrától valami, talán egy hatalmas fészek felé.

Faith teljes testében beleborzongott a gondolatba.
Ismét lejátszotta a felvételt. Eszébe jutott egy könyvecske,

amit a kislánya kapott valakitől karácsonyra. Emma láthatóan
megrémült, amint egy óriási szemű légy ábrája ugrott elő a
közepéből, mégis újra meg újra kinyitotta, és sikoltozott hozzá.
Faith ugyanígy érezte magát újból megnézve a videót.
Utálkozott, de képtelen volt nem odanézni.

A fürdőben lehúzták a vécét. Collier a kézfejével törölgetve a
száját csatlakozott hozzá a nappaliban.

– Szóval – mondta lepöckölve egy kis odafröccsent hányást az
ingéről – egy patkány volt a betörő, aki miatt riadót fújtunk.

Faith felemelte a tekintetét a telefonról. Azok a szavak jöttek a
szájára, amelyekkel aznap Dale Hardingot illette mindenki.



– Micsoda egy seggfej!
– Van azokon az irattartó dobozokon valami címke? – kérdezte

Collier.
Faith odatartotta a telefont, hogy a férfi láthassa a maga

szemével.
– Aha – mondta Collier, aztán feltartotta az ujját, mintha időre

lenne szüksége, hogy eldöntse. – Oké, elmúlt.
– Biztos? – kérdezte Faith, látva a férfi halottsápadt arcát.
– Nem – jött a válasz, majd Collier odament a mosogatóhoz, és

elfordította a csapot. Odébb kellett tolnia a mosatlan edényeket,
hogy alá tudja tartani a fejét. Gurgulázott a vízzel, majd
beleköpött a mosogatóba, ami undorító volt, de Faith meg volt
győződve arról, hogy Harding sokkal rosszabb dolgokat is
művelhetett ott.

– Nyomozók!
Faith egészen megfeledkezett Violetről.
– Szent ég! Micsoda ammónia- és szemétszag van itt! –

hüledezett a nő, pedig kívül volt az ajtón. Befogta az orrát. –
Minden rendben?

– Van odafent egy patkány – felelte Collier. – Óriási, vagy
talán vemhes.

– Szürke, fehér fülekkel?
Faith megmutatta a videót a telefonján.
– Még ilyet! – kiáltott fel Violet a fejét ingatva. – Barb unokája

hozta magával a múlt hétvégén. Égre-földre esküdött, hogy ő
visszatette a ketrec tetejét. Mindenütt keresték azt az ostoba
jószágot.

– Szerintem ez nem házi kedvenc – mondta Collier



elhessegetve egy legyet. – Úgy értem, ahhoz túl hatalmas, szinte
természetellenesen nagy.

– Megmutathatom a plakátot róla, amit Barb tett ki a
hirdetőtáblára.

Collier nem mondott semmit, csak a fejét ingatta.
Faithnek eszébe jutott a darált húsos tálca a padláson.
– A patkány Barb házából tűnt el? – kérdezte.
– Nem. A gyerek kitette a ketrecet Barb fedett verandájára

úgy egy félórára levegőzni. Mire visszament érte, fel volt nyitva
a tető, és a patkány nem volt sehol. – Violet vágott egy grimaszt,
amint körülnézett a szobában. – Gondolom, a ketrecnél jobban
érezte magát ebben a mocsokban.

– Barb sokat van itthon? – kérdezte Faith.
– Most, hogy mondja, általában igen. Odalesz, hogy

elmulasztotta ezt az akciót. Amolyan minden lében kanál.
Faith imádta a minden lében kanalakat. Átadta Violetnek a

névjegyét.
– Megkérné, hogy hívjon fel engem? Szeretnék egy általános

képet kapni Hardingról.
– Nem hiszem, hogy sokat tudna mondani azon kívül, hogy

kötekedő alak volt.
– Meg lenne lepődve, mi mindenre emlékeznek emberek.
Violet bedugta a kártyát a melltartója pántja alá.
– Ahogy már mondtam, csak csúsztassák be a kulcsot a

levélnyíláson az irodámba, ha végeztek – mondta a nő, azzal
elcsattogott a strandpapucsában.

– Egy házi kedvenc – dünnyögte Collier elhessegetve egy
újabb legyet.



– Ez megmagyarázza, miért nem félt tőlünk.
– Mégis holtan akarom látni, mégpedig azonnal. Lángok között.
– Keresse inkább a kulcsot! – intette Faith. – Be kell jutnunk

abba a szekrénybe.
– Hívnunk kell előbb a kártevőirtókat – tiltakozott Collier. – Ez

a fickó patkányt tartott a padláson. Ki tudja, abban a
szekrényben mi lehet.

Faith nem akart várni a kártevőirtókra. Tekintetét
végighordozta a mocskos nappalin és az ugyanolyan konyhán, s
azon gondolkodott, hogy egy Hardinghoz hasonló ember hová
dugna el egy kulcsot. Semmi megérzése nem támadt, csak undor
fogta el. Mocsok. Ez volt a legjobb szó arra, amiben Harding élt.
A nyitott konyha-étkező-nappali tele volt műanyag tányérral, a
nedvesnek látszó barna bársony kanapén és az összekarcolt
dohányzóasztalon egymás hegyén-hátán hevertek a KFC
dobozai. Penészes, lerágott csirkecsontok, vastag hártyával
fedett kólás poharak, megbarnult műanyag evőeszközök
tarkították a képet sült krumpli maradványaival.

Aztán meg ott volt az a szag, mely hirtelen hatalmas erővel
csapta meg Faith orrát. Nemcsak ammónia, hanem a rothadás
szaga. Sara sejtése Harding utolsó napjairól helytálló lehetett.
Faith észre sem vette a bűzt, amikor beléptek a lakásba.
Az adrenalin képes elnyomni mindent, ami abban a pillanatban
jelentéktelen, és neki akkor csak az volt a fontos, hogy ne ölesse
meg magát. Most, hogy rettegése alábbhagyott, kezdtek
visszatérni az érzékei, s a szaglását menten megtámadta az
elviselhetetlen bűz.

No és a legyek! Legalább két tucat keringett a szemét fölött.



– Ebben a hőségben 8–20 óra alatt kelnek ki a nyüvek, és 3–5
nap míg bebábozódnak – jegyezte meg.

Collier felkuncogott.
– Báb… Bocs, a „bebábozódni” olyan viccesen hangzik.
– Csak azt akartam ezzel mondani, hogy a húst ezen a

hétvégén tették a padlásra, talán pont a patkánynak. Hogy ott
tartsák.

Faith kinyitotta az egyik ablakot, hogy legalább részben
kimenjen a szag, aztán kitárta a szúnyoghálót is, hogy
megszabaduljon a legyektől.

Collier hangosan böfögött, majd megkérdezte:
– Nincs magánál mentolos cukor?
– Nincs.
Faith elfordult a férfitól. A kocsijában lévő mentolos cukorra

gondolt, meg hogy milyen szép lenne kimenni innen és öt percig
odakint szívni a friss levegőt most, hogy visszatért a szaglása.
Az avas bűz kezdte kaparni a torkát. Nagyban mert volna
fogadni, hogy a padláson lévő, rothadó hús szaga semmi ahhoz
képest, ami a Harding által a padlón szétszórt, nedvesnek látszó
újságok és magazinok kupacai alatt fogadná őket. Violetnek igaza
volt: ez a szemét a puszta lustaság terméke. Ha Harding épp
akkor fejezte be az útközben evett sajtos makarónit, amikor a
lakásba lépett, egyszerűen csak eldobta a dobozt, ahol éppen állt,
és ment tovább.

– Furcsa, nem? – kérdezte Collier. – Mármint ahogy elmegy az
ember szaglása az ijedségtől.

– Hogy nem érzi ezt? – sóhajtott Faith kinyitva még egy
ablakot. Nem akart semmiféle közösséget vállalni ezzel a



vadszamárral. – Hol a tévé?
Collier végighúzta a kezét egy alacsony tévéasztalon. Ujja

nyomán úgy vált szét a porréteg, mint a Vörös-tenger.
– Valaha itt volt, de már nincs. Nagy lehetett.
– És nincs számítógép sem. – Faith kinyitotta a kanapé mellett

álló asztal egyik fiókját. A tollával piszkálta odébb az ételkiszállító
cégek reklámjait. – Sem iPad, sem laptop. – Kinyitott egy újabb
fiókot, de ott is csak szemetet talált. A szekrény kulcsa nem volt
sehol.

– Ez a Harding amolyan papírmunkát kedvelő fickónak tűnik
nekem – jegyezte meg Collier.

Faith köhögni kezdett egy újabb bűzfuvallat nyomán, mire
kinyitott még egy ablakot.

– A hálóban töltőkábelek voltak az ágy mellett.
– Talán a telefonjaihoz – vélte Collier, s ismét karba tette a

kezét. Terpeszben állt, talán mert járőrként megszokta, hogy
hétkilónyi felszerelést cipel a dereka körül. – Szóval magának mi
köze Trenthez? A munkatársa, vagy van valami más is?

Faith az ablakon át nézte, ahogy beáll egy rendőrautó a Minije
mögé. Biztos úton voltak már, amikor Collier lemondta az
erősítést, és úgy döntöttek, idenéznek, ha már elindultak. A két
férfi fiatalnak és lelkesnek tűnt. Kinyújtott nyakkal bámultak a
házra, majd a vezető leengedte az ablakot.

Faith intett nekik, hogy mehetnek nyugodtan, és kiszólt az
ablakon.

– Minden rendben.
A sofőr azért üresbe tette a kocsit.
– Csináljunk limonádét a citromból! – vetette fel Collier. –



Felküldjük az egyik egyenruhást a dobozokért, de nem szólunk a
patkányról. Aztán meglátjuk, mi történik.

– Két hét táppénz veszettség elleni oltás miatt. Az fog történni
– válaszolta Faith. Épp ezt akarhatta Dale Harding, amikor
felpakolta azokat a dobozokat a padlásra egy csomag darált
hússal meg egy fura ízlésű gyerkőc ellopott patkányával együtt.
Csak hogy vécépapírt csináljon az életéből. Harding tudta, hogy
hetek választják el a haláltól, akár valaki más keze által, akár a
saját rossz döntései eredményeként. Azt is tudta, hogy valakinek
ki kell majd üríteni ezt a házat, és legalább hadd kelljen
megküzdenie egy patkánnyal közben.

Faith kiment a bejáraton, s a napsütéstől majd szétrobbant a
szeme. Nem tudta eldönteni, könny vagy vér szivárog belőle. De
nem is érdekelte. Harding zsaru volt, jól tudta, mit kockáztat az,
aki pisztolyt ránt, és beront egy házba. Így aztán felültette őket.

Beárnyékolta a szemét a kezével. Az egyenruhások a kocsijuk
mellett álltak lehajtott fejjel, ahogy a telefonjukat bámulták.

Faith a vezetőhöz fordult.
– Adja ide a kerékvasát!
– A kerékvasamat? – ismételte a fiatalember.
Faith behajolt a kocsiba, és meghúzta a csomagtartót nyitó

kallantyút. A kerékvas a hátsó falhoz szíjazott javítókészletben
kapott helyet. Az asszony méregette a hosszú, nehéz fémrúd
súlyát a kezében. Egykezes típus volt, L alakú, egy lyukkal a
végében, amivel meg lehetett lazítani a kerékcsavarokat.

Tökéletes.
Collier az ablakból nézte, ahogy visszajön a házba. Odabent

Faith felkapott egy széket az olcsó étkezőgarnitúrából, és maga



után vonszolta a folyosón. Collier utána.
– Mit csinál?
– Túljárok annak a seggfejnek az eszén.
Azzal felállt a székre, és a mennyezetnek lendítette a vasrudat.

A lyukas vége belenyomódott a gipszkartonba. Továbbnyomta a
nyelét, megdöntötte, és meghúzta lefelé. A mennyezet egy
darabja a padlóra zuhant. Faith újból meglendítette a vasat, s a
Mesa Arms honlapjára gondolt, ahol azt hirdették, hogy az
energiatakarékosság kedvéért habszivaccsal szigetelik a padlást,
amely szükség esetén lehetővé teszi a mennyezet megnyitását
anélkül, hogy rózsaszín szigetelőanyag borulna az ember
nyakába.

Ledobta a vasat, és örömmel nyugtázta, hogy a sejtése bevált:
a két irattartó doboz karnyújtásnyira volt előttük. Már csak a
legyekkel kellett megküzdeni értük.

– Hé, hölgyem! – kiáltott oda az egyik egyenruhás. – Hiszen itt
a lépcső.

– Van ott egy patkány – világosította fel Collier. – Godzilla
kistestvére.

– Rodan?
– Chibi, ember! Rodan csak póttesó volt, Chibi volt az igazi.
– Goro – szólt közbe Faith, aki három évig nézte

szombatonként a Godzillát, mikor Jeremynek épp ez a korszaka
volt. – Segítsen ezekkel a dobozokkal, Collier!

– A hölgynek igaza van – mondta a fiúknak Collier. –
Határozottan olyan, mint Gorosaurus. – Azzal vicsorogni kezdett,
és karmokat formált a kezéből. – Mint aki vérre szomjazik.

Faith hagyta, hogy az első lepiszkált doboz épp Collier fejére



essen, de a férfinak bosszantó módon sikerült elkapnia. Letette a
földre, és várta a másodikat.

Megszólalt az egyenruhás.
– Kellünk még valamire?
Collier megrázta a fejét.
– Megvagyunk, tesó.
– A szekrény! – emlékeztette Faith.
– Ó, igaz is – kapott észbe Collier, majd intett a fiúknak, hogy

kövessék a másik szobába. Faith óvatosan lelépett a székről a
nehéz második dobozzal a kezében, majd letette az első mellé a
földre. A másik szobából átszűrődött, ahogy a férfiak arról
tanácskoznak, hogyan lehetne kihúzni a tüskéket az
ajtópántokból, mintha még sosem láttak volna kalapácsot és
lapos fejű csavarhúzót.

Faith leporolta a karját, s végigszántott az ujjaival a haján, hogy
kigereblyézze belőle a szemetet. A rothadó hús szaga annyira
áthatott mindent, hogy már a háló ablakait is ki kellett tárnia a
szúnyoghálóval együtt, mert annyi volt odabent a légy. Talán
nem volt a legjobb ötlet felszakítani a mennyezetet, de dühében
általában megfeledkezett a józan észről, és most határozottan
dühös volt Dale Hardingra.

A GBI-nál jó néhány piszkos zsaru ügyében nyomozott, és
mindegyikben az volt a közös, hogy jó embernek gondolták
magukat. Mindegy volt, mit követtek el, hogy loptak,
erőszakoltak, gyilkoltak, zsaroltak vagy nőket futtattak.
Mindannyian úgy vélték, az elkövetett bűnök jó célt szolgáltak.
A családjukról gondoskodtak, egyenruhás fivérüket védték,
tévedtek, sosem tesznek többé ilyet. Kifejezetten bosszantó volt,



ahogy mindannyian bizonygatták, hogy alapvetően jó emberek.
Harding viszont nemcsak hogy elfogadta a rosszaságát, hanem

egyenesen ráerőltette másokra is.
Faith-nek pedig most nyakig kell merülnie a mocskába.
A széket az ajtóhoz vonszolta, és odarugdosta a dobozokat is,

majd leült. Megpróbált nem gondolni arra, miért érződik
nedvesnek az első doboz teteje, mégsem tudta figyelmen kívül
hagyni azt a jól ismert tényt, hogy a patkányok vizeletcsíkokat
hagynak maguk után, amerre csak járnak.

Megborzongott, aztán beletúrt a szépen felcímkézett
dossziékba.

Dale Harding magánnyomozó volt, és az első doboz az efféle
munka anyagait tartalmazta: házastársukat megcsaló emberek
fotóit olcsó motelokban, parkoló autókban, sikátorokban,
benzinkutaknál, vagy a gyerekek kerti játszóházában.

Harding precíz nyilvántartást vezetett. A kiadásairól szóló
jelentésekhez csatolta a benzin- és éttermi számlákat, a
fényképelőhívás költségeit. A napi jelentésekből kiderült a
célpont mozgása a nap folyamán. Apró nyomtatott betűkkel írt, a
helyesírása pedig olyan volt, ami elvárható egy fickótól, aki a
középiskolából egyenest a rendőr akadémiára ment. Nem mintha
Faith nem ugyanígy tett volna, de legalább tudta, mit hogyan kell
írni.

Collier megállt az ajtóban.
– A szekrény tiszta.
– Idehívhatta volna a bombaszakértőket, mielőtt kinyitja.
Collier ezúttal visszavett a beképzelt magabiztosságából,

amikor mindketten rádöbbentek, hogy Hardingot ismerve ez



nem volt igazán vicces.
– Valamikor volt valami abban a szekrényben – folytatta. –

A szőnyegen van egy lenyomat. Kerek, mint egy húszliteres
vödör feneke.

Faith felállt, hogy lássa maga is. A két egyenruhás ismét a
telefonját bújta lehajtott fejjel, csak a hüvelykujjuk járt, mint a
villám. Akár meg is ölhetné Collier-t a feszítővassal, azt sem
vennék észre.

A járható gardróbszekrény ajtaja a falhoz volt támasztva. Faith
a telefonja lámpájával megvizsgálta a százhúszszor kettőszáztíz
centi alapterületű szekrény belsejét. Úgy volt, ahogy Collier
mondta: a hátsó sarokban kerek lenyomat mélyedt a barna
padlószőnyegbe. Átnézte a szekrény többi részét is, és
megállapította, hogy nincs benne akasztórúd, s csak drótok
lógnak ott, ahol a világításnak kellett volna lennie. A fehér fal alul
le volt kopva, s a zárt helyiségben csatornaszag terjengett.

– Gyakran látunk ilyet – szólalt meg Collier. – Drogfutárok
jönnek fel Mexikóból heroinlabdacsokkal a gyomrukban, amit
aztán kiszarnak egy vödörbe, fogják a pénzt, és indulnak vissza
Mexikóban még többet nyelni.

– Gondolja, hogy egy ilyen helyen, ahol még a fekete kerti
szobrok is be vannak tiltva, nem hívták volna rögtön a 911-et, ha
mexikóiakat láttak volna ki-be járni Harding házába? – kérdezte
Faith, majd az egyenruhásokhoz fordult. – Fordítsák meg az
ajtót!

– Mennünk kell, szólt a diszpécser – felelte az egyik, majd fel
sem nézve a telefonjukról kisétáltak a szobából.

Collier elégedettnek látszott a fiúkkal.



– Jó srácok, nem?
Faith megragadta az ajtó szélét, kiderült, hogy tömör fa.

A sarkára állítva meg tudta fordítani. Az utolsó pillanatban
csúszott csak ki a kezéből, s a tetejével nekivágódott a falnak rést
ütve rajta. Faith odalépett, hogy megnézze magának.
Karcolásnyomok voltak alul a fán. Ellenőrizte a pántokat, hogy
biztos lehessen benne, belül vannak a nyomok.

– A patkány? – találgatott Collier.
Faith lefényképezte a karcolásokat.
– Helyszínelőkre van szükségünk.
– Az enyémekre vagy a magáéra?
– Az enyémekre. – Faith átküldte a fotót Charlie Reidnek, aki

valószínűleg hálás lesz a témaváltásért, miután hét órája mással
sem foglalkozik, mint Rippy éjszakai klubjával. Megküldte neki a
címet is, és megkérte, hogy legelőször a gardróbszekrényt
dolgozzák fel. Nem kellett tudósnak lenni annak a
megállapításához, hogy egy húszliteres vödör és a karcolások az
ajtó belsején esetleg arra utalnak, hogy valakit fogva tartottak
odabent.

Vagy megint csak Harding vesztegeti az idejüket.
– A szekrényajtó zárva volt, amikor megérkeztünk –

emlékeztette Collier. – Minek kellett bezárni, ha nem volt benne
semmi?

– Miért csinált Harding bármit is? – Faith visszament a másik
hálószobába, leült egy székre, és elkezdte visszarakosgatni a
megcsalások fényképeit az első dobozba. Collier most is megállt
az ajtóban. – Ebben nincs semmi – tájékoztatta Faith –,
legalábbis semmi olyasmi, amit egy patkány mögé kellene



rejteni.
– Engem nem érdekel, mit mond Violet. Az az állat igenis

vemhesnek látszott – dünnyögte Collier leülve a matracra, amely
nagyot szusszant alatta, amitől a férfi vicces arcot vágott. Faith
felemelte a második doboz tetejét. Ebben nem voltak dossziék,
csak néhány papírlap, rajtuk meg egy csomó meztelen fotó.

Collier elvette a képeket, a papírokat meg odaadta Faith-nek,
aki gyorsan átlapozta őket. Kórházi felvételi papírok,
letartóztatási parancsok, rehabilitációs intézeti dokumentumok,
rendőrségi bűnlajstromok. És mindez egyetlen személyről:
Delilah Jean Palmer, huszonkét éves, jelenlegi címe Cheshire
Motor Inn, a prostituáltak jól ismert tanyája. Családtagok nem
voltak feltüntetve, Palmer születésétől állami gondozásban élt.

Valamint a BackDoorMan.com aktuális modellje volt.
Legfrissebb hivatalos fotója ugyanazt a nőt mutatta, mint akinek
a pikáns fényképeit Sara Harding tárcájában találta. Minden
képen más volt a haja. Néhol platinaszőke, másutt az eredeti
barna, megint másutt lila vagy rózsaszín.

– Ő az – hajolt oda Collier vállát Faith karjához nyomva.
Előhúzta a tárca méretű fotók nagyításait, hogy megmutassa:
Delilah Palmer a konyhapultra hajolva, arccal a kamera felé
fordulva, nyitott szájjal, mint aki mindjárt a csúcsra ér.

– Úgy sejtem, nem eredeti szőke. Látja, Mitchell, gyorsan
tanulok. Jól tenné, ha nem engedne el maga mellől.

Faith tudta, hogy a GBI komputerrészlege már utánanézett a
BackDoorMan.com-nak, mégis azt javasolta Collier-nek, hogy
nézzen a honlap után.

– Jó ötlet – felelte amaz, és már vette is elő a telefonját. Kis



szerencsével a következő órát pornónézegetéssel fogja tölteni, ő
pedig nyugodtan dolgozhat, gondolta Faith.

Mint alapjában véve minden romantikus kapcsolatában,
amelyben valaha is része volt.

Visszatért hát a dokumentumokra, hogy alaposabban
átvizsgálja őket. Rádöbbent, hogy Delilah Palmer fiatalkorú
bűnlajstromát tartja a kezében, ami furcsa volt, mivel a
fiatalkorúakra vonatkozó iratokat rendszerint titkosként
kezelték. Palmert először tízévesen tartóztatták le kábítószer-
terjesztésért a kelet-atlantai John Wesley Dobbs általános
iskolában. Faith nem kevés időt töltött ott, amikor a vizsgákkal
kapcsolatban elterjedt csalásokat vizsgálta ki.
A vizsgaeredményeket meghamisítva elérték, hogy bukdácsoló
diákjaik 99,5 százaléka ingyenes vagy támogatott étkezésben
részesüljön.

Faith elnézte Palmer első hivatalos fotóját tizenkét évvel
ezelőttről. A kislánynak olyan kicsi volt a keze, hogy nem tudta
egyenesen megtartani a táblát maga előtt, és a feje nem ért fel az
első vonalig mögötte a falon. Hegek és piszokfoltok tarkították az
arcát, rövid, barna haja mosatlan volt, szeme alatt pedig sötét
karikák díszlettek a kialvatlanságtól, az éhezéstől vagy a
szeretethiánytól.

Delilah kilóghatott a sorból a Dobbsban, és nem csak azért,
mert ilyen fiatalon drogot árult. Amikor a múlt hónapban Faith
elkészítette a jelentését a csalási ügy tárgyalásához,
magyarázkodnia kellett a kerületi ügyésznek, hogy nem
tévedett, mikor a 2012-re vonatkozó táblázatban az írta, hogy a
fehér tanulók száma nem éri el az 5 százalékot. Ugyanis összesen



öt fehér tanulójuk volt. Ha fordított lett volna az arány, a város
biztos nem hagyta volna a nagyfokú korrupciót olyan sokáig
észrevétlenül.

Faith továbblapozott Delilah következő letartóztatásáig.
Megint narkót árult tizenkét évesen, majd tizenöt évesen újra.
Tizenhat éves korára kimaradt az iskolából, és máris heroint
terjesztett. Ez történik mindig, ha valaki már nem engedheti meg
magának az Oxyt. Egyetlen 80 milligrammos tabletta ára
hatvantól száz dollárig terjedhet a piac függvényében.
Ugyanennyiért annyi heroint kap az ember, amennyitől napokig
fel lesz dobva.

Előrelapozott a vádiratig. Feltételes szabadláb, elterelő kezelés,
ismét feltételes, aztán elvonó.

Bűnözői előtörténete ellenére Delilah Palmer sosem töltött a
fogdában egy éjszakánál többet.

Tizenhatodik életéve vége felé tartóztatták le először
prostitúcióért. Később négyszer azért, mert férfiakat szólított le,
kétszer pedig azért, mert füvet, illetve heroint árult. Minden
alkalommal egy éjszakára volt a Fulton megyei fogház
szállóvendége.

Faith végigfutotta a rendőrök nevét, akik letartóztatták.
Néhány ismerőst talált, legtöbben a hatos körzetbe tartoztak. Ez
nem is volt csoda, mert a bűnözők a hétköznapi emberekhez
hasonlóan ragaszkodnak a saját környezetükhöz.

Dale Harding is a hatos körzetben dolgozott, és szemmel
láthatóan a lány élete nagyobb részében szemmel tartotta
Delilah Palmert. A sorok között olvasva Faith gyanította, hogy
igénybe vette minden kapcsolatát, hogy a lány megússza a



komolyabb börtönt.
– Megosztja velem, amit talált, vagy találgassak? – kérdezte

Collier.
– Magának hányásszaga van.
– Épp most hánytam. Nem hallatszott ki a fürdőszobából? Azt

hittem, visszhangzik.
Faith átnyújtotta neki Delilah Palmer bűnlajstromát.
– Két hálószoba, két ágy. Valaki lakott itt Hardinggal.
– Gondolja, hogy ez a Palmer lány? – ráncolta a homlokát

Collier. – Nem nagy szám, de azért jobbat is kaphatott volna
Hardingnál.

Faith a bezárt gardróbra gondolt, a vödör nyomára, a
csatornaszagra. Talán Harding saját kezébe vette az elvonókúrát.
Hideg pulykasült egy szekrényben sokkal olcsóbb, mint tizenöt
rongy egy intézeti elvonóért. És ez talán még jobban
megmagyarázza a mocskot. Ez a hely mindenesetre tényleg úgy
néz ki, mintha egy narkós lakott volna itt.

– Észrevette azt ott? – intett fejével Collier egy földön heverő,
kivehető fogszabályozó felé. – A húgaim is ilyet viseltek, miután
megszabadultak a ráépített fogszabályozótól. Ha nem is
ugyanilyet, de mind kicsi volt, akárcsak ez. Úgy értem, ez egy
kislányhoz van méretezve.

Faith nem értette, miért kell a férfinak ennyi szóval közölni a
mondandóját.

– Mi újság a weblappal?
– Semmit sem dobott ki – nevetett. – Ezt viccnek szántam.

Úgy látszik, én nem vagyok az a „Hátsó Ajtós Férfi”.
Faith egyre idegesítőbbnek találta a figurát.



– Tudja, Mitchell, már amikor először találkoztunk, úgy
képzeltem, hogy a hálószobában fogunk kikötni pornót
nézegetve.

Faith felállni készült.
– Maradjon! – kapott ki egy halom fényképet a dobozból

Collier. – Ezt nézze! Delilah modell is volt egy időben.
A BackDoorMan.com-nak modellkedett. Tizenhat éves kora
körül kezdődhetett. A korábbi képeken nem szerepel a weboldal
vagy bármi más azonosító, de tizenkét-tizenhárom évesnek
becsülöm rajtuk.

Faith egymás mellé helyezte ezeket a képeket és Delilah
rendőrségi fotóit, s úgy találta, Collier nem tévedett sokat.
Az első, tízéves korában történt letartóztatás alkalmával készült
fényképekhez lehetett viszonyítani. A törvénysértő fotó
szívszaggató volt. Delilah csipkebugyit és melltartót viselt,
amelyet hátul nyilván összetűztek, hogy le ne csússzon a
bokájáig. Még dereka sem volt, sem csípője vagy más idomai,
csak úgynevezett „babahája”, ami nemsokára elfogyott róla a
herointól. Faith nézte a kislány tompa, élettelen tekintetét. Egész
valójából sugárzott az elhanyagoltság.

Miért érdekelte ez az elhagyott kislány ennyire Hardingot,
akiről tudni lehetett, hogy fütyült mindenre és mindenkire?

– Most mi következik, kolléga? – kérdezte Collier.
– Mindjárt visszajövök – állt fel Faith. Átment a konyhába, de

Collier is követte. Olyan volt, akár egy gyerek, aki folyton láb
alatt van. Faith visszakívánta Will csendes önállóságát. – Távol
maradhatunk egymástól hosszabb időre is, mint két másodperc,
kolléga.



– Akkor honnan tudhatnám, mire készül?
Faith kinyitotta a fagyasztó ajtaját. A polcokat jégkrém és

alkohol töltötte meg, de leghátul volt ott egy nejlonba csomagolt
iratkupac is. A jég összeragasztotta egy halrudas dobozzal. Faith
a hűtő oldalához csapta a dobozt, hogy a zacskó elszabaduljon.

A végstádiumú betegségben szenvedőknek azt szokták
ajánlani, hogy értékes dokumentumaikat, például az orvosi
kezeléssel kapcsolatos nyilatkozataikat a fagyasztóba tegyék,
ahol a mentősök könnyen megtalálják. Bármilyen rémes fickó is
volt Harding, ezt a tanácsot legalább megfogadta. És az utasítása
kifejezetten arra irányult, hogy minden lehetséges eszközzel
tartsák életben.

– Jézusom! – hüledezett Collier, aki természetesen
beleolvasott az iratokba Faith válla fölött. – Halálra volt ítélve,
mégis azt kívánta a mentősöktől, hogy tartsák életben, ameddig
csak lehet?

– Ezt két éve írta. Talán megfeledkezett róla – felelte Faith.
A második oldalon találta meg az információt az értesítendő
személyekről.

Legközelebbi hozzátartozó: Delilah Palmer.
A kapcsolat természete: a nevezett lánya.
– Delilah a gyereke volt – mondta Collier, mintha

megfeledkezett volna arról, hogy Faith-nek is van szeme. –
Pedig a lány a fiatalkori bűnlajstroma szerint árva volt.

Delilah neve mellett három telefonszám is szerepelt, közülük
kettő át volt húzva. Mindhármat más-más árnyalatú tintával
írták. Faith Harding vonalas telefonjáról felhívta a látszólag
érvényeset. A telefontársaság előre felvett üzenete szólalt meg



közölve, hogy a vonal már nem él.
A biztonság kedvéért kipróbálta a másik két számot is,

ugyanilyen eredménnyel.
Collier elővette a mobilját.
– Most én jövök, hogy bemutassak egy kis varázslatot.
– Csak tessék!
Collier már indult is Faith után, aki a hálószoba felé vette az

irányt, de a nő kinyújtotta a karját, hogy megállítsa.
– Nem kell mindent együtt csinálnunk.
– Mi lesz, ha visszajön a patkány? A gyerekeivel.
– Sikoltson jó hangosat!
Azzal Faith ment tovább a folyosón, s maga is felpillantott a

padlásfeljáróra, mert a patkány valóban odafent volt valahol, s
talán épp életet adott a hármas ikreinek. Amilyen napja van, ez
sem lenne csoda, gondolta Faith. És hála neki, a mennyezeten
már több lyuk is van, melyen át az állat közlekedhet, ha úgy
dönt, hogy kibővíti a territóriumát.

Leült a székre, és újra szemügyre vette Delilah fotóit.
Félretéve a tényt, hogy milyen visszataszító egy apától

meztelen fotókat őrizni a saját tizenkét éves lányáról, ahogy egy
bottestű falovacska fölé hajol, volt valami különös magában a
lányban is. Faith nem tudta megfogalmazni, miben különböznek
ezek a fényképek a több száz hasonló fotótól, melyet rendőri
pályafutása során látott, de volt valami, annyi szent.

Akit kihasználnak, egyformán nyomorultul érzi magát. Delilah
szeme is üveges volt, minden bizonnyal a herointól, melyet vagy
adtak neki, vagy megvontak tőle azért, hogy hajlandó legyen
pózolni a kamerának. Combján piros folt jelezte, hogy valaki



durván bánt vele. A sminkként felvitt halvány púder épp csak
elfedte a zúzódást a nyakán. Rúzs volt még a fogán is. Ezen jelek
egyike sem volt új vagy különösebben meglepő.

Faith-nek mégis ugyanaz az érzése támadt, mint amely egész
nap kísértette: itt valami határozottan nem áll össze.

Márpedig ő gyűlölte, ha nem állt össze a kép.
– Furák ezek a képek, nem igaz? – kérdezte Collier az ajtóból.
– Úgy érti, más apák iskolai képeket őriznek a gyerekeikről,

míg Harding meztelen fotókat?
– Nem. Úgy értettem, hogy miért nem videókat őrzött.

A pornó az internet egyetlen értelme. Teljesen tönkretette a
meztelen fényképek iparágát. Még a Playboy is feladta.

– Maga most azt kérdezi, miért meztelen képeket nézegetett
Harding a saját lányáról meztelen videók helyett?

– Tulajdonképpen igen. A francba! – kapott Collier a torkához.
– Azt hiszem, lenyeltem egy legyet.

– Próbálja talán csukva tartani a száját!
– Ha-ha. – A férfi visszaült a matracra, mely ismét a korábbi

szellentő hangot adta ki magából, ahogy Collier is megint sandán
pillantott Faith-re utána. – Megkértem a csajomat a
nyilvántartóban, hogy nézzen utána sürgősséggel a kis Delilah-
nak. Meglátjuk, mivel foglalkozik mostanában. Most, hogy
Harding meghalt, hamarosan börtönben fog kikötni, és már nem
lesz, aki kihozza onnan.

– Lehet, hogy az a lány tud valamit – mondta Faith. – Rá kell
jönnünk, miben sántikált Harding élete utolsó egy-két hetében.
Akkor tudni fogjuk, miért kötött ki Rippy klubjában. Vajon
pedofil volt, vagy csak rossz apa?



– Szerintem mindkettő.
– Egy vagyont költhetett erre a csajra – jegyezte meg Faith.

Egy rendőr valutája az a tudás, hogy kit lehet felhívni, ha kell, és
ha az illető szintén felhívja őt, minden kérdés nélkül meg kell
tennie viszonzásképpen, amit csak kér. – Ez nem olyan, mint
megkérni egy egyenruhást, hogy veszítsen el egy gyorshajtásról
szóló cédulát. Az ilyen szívességekhez magasabb rangú figurák,
hadnagyok, pártfogótisztek vagy akár bírók kellenek. Kizárt,
hogy ezeknek mind tudott volna ellenszolgáltatást nyújtani.
Harding fehérgalléros bűnöző volt, nem volt bátorsága máshoz.
Talán már senki sem vette fel neki a telefont a testületnél.

– Ismeri a történetet az apáról, aki nem járt többé munkába,
mert nem volt képes egyedül hagyni a kislányát.

Faith megrázta a fejét, és azt kívánta, bárcsak Collier fogná be
végre. Willnek is tiszteletlen volt a humora, de sosem tréfált
volna azzal, hogy valaki molesztálja a saját lányát.

Csodával határos módon a férfi végre vette a lapot.
– Hardingnak nincs számítógépe vagy nyomtatója – mondta

elkomolyodva.
Faith ránézett a fotópapírra.
– Ezt nem laborban másolták. Valaki maga csinálta.
– Gondolja, hogy valaki kinyomtatta neki?
– Minek? Zsarolási céllal? – gondolkodott hangosan Faith.

Harding hirtelen jött szerencséjére gondolt hat hónappal ezelőtt.
Beköltözött a Mesa Armsba, vett egy új autót… – Inkább
fordítva lehetett volna, hiszen Hardingnak állt a zászló. Kedvem
volna felhívni a lottóigazgatóságot, hogy keressenek rá a nevére.

Collier telefonja rezegni kezdett, s a férfi ujja átsiklott a



képernyőn.
– Csatolmány – mondta, és várt, míg az adat letöltődik. – Ó,

anyám! Ez egyre jobb lesz. – Magasra tartotta a telefont, melyen
egy hivatalos házassági anyakönyvi kivonat volt látható.

Faith ráhunyorgott a szövegre, de kétszer is el kellett olvasnia,
hogy felfogja az értelmét.

Öt és fél hónappal ezelőtt Vernon Dale Harding feleségül vette
Delilah Jean Palmert. A férfinak ez volt az ötödik házassága, a
lánynak az első.

Faith a szája elé kapta a kezét.
– A francba! – dörmögte Collier. – A fickó elvette a saját

lányát.
– Ez nem lehet igaz.
– Itt van, láthatja.
– Két évvel ezelőtt a lányaként tüntette fel. Maga is látta a

nyomtatványban.
Collier nem látszott olyan zavartnak, mint ahogy Faith érezte

magát.
– Az újraélesztési nyomtatvány nem hivatalos, legalábbis amíg

valaki meg nem találja és be nem viszi a kórházba.
Faith zavartan ingatta a fejét. Legszívesebben újra megnézte

volna azt a papírt, de tudta jól, hogy nem tévedett, mikor
elolvasta.

– De hogyan történhetett ez meg egyáltalán? Az ember nem
veheti el a rokonát. Ki kell tölteni a házassági engedélyhez
szükséges okmányokat, azokat ellenőrzik…

– A lány mindig is árvaként szerepelt a rendszerben. Talán
Hardingnak sosem volt fölötte felügyeleti joga. Ellenőrizhettek,



amit csak akartak, a rokonságra így sosem derülhetett fény.
Faith kezéből kiestek a pornográf fotók. Lenézett a

szétszóródott képekre, és megpróbált nem gondolni arra, miért
tartotta meg őket Harding ennyi éven át.

– Szentséges ég! Ennek a szegény lánynak egy pillanatig sem
volt esélye.

– Nem hált vele – állította le Collier Faith sopánkodását. –
Legalábbis mostanában nem. A fürdőben nincsen Viagra, és
tekintve a fickó állapotát, ez a mackó másképp nemigen juthatott
volna be a málnásba – nevetett fel.

– Meg kell találnunk a lányt – jelentette ki Faith, és már írta is
az üzenetet Amandának, hogy adjon ki általános körözést. – Ő
Harding törvényes felesége, Hardingot pedig holtan, vagyis
meggyilkolva találták egy vérrel teli szobában. Ha én öltem volna
meg, most épp azokat keresném, akikben Harding megbízhatott.
Akár a felesége, akár a lánya, bizonyára tud valamit. Már csak
abból kifolyólag is, hogy vele élt.

– Észrevette, hogy nincs itt? – váltott modort Collier. Kezdett
belemelegedni. – Eltűnt a tévé, és eltűnt a komputer. A nő talán
megtudta, hogy Harding meghalt, és rájött, hogy céltábla van
rajzolva a hátára, ezért gyorsan eladta, amije volt, és elhúzta a
csíkot.

– Violet, a gondnok sosem találkozott Delilah-val. És ott van az
a kísérteties szekrény dolog. Miért tartana valaki egy lányt
elrejtve minden szomszéd szeme elől, ha nincs kifejezett oka rá?

– Az a nő egy szajha – érvelt Collier –, ismeri az utcát. Talán
Hardingnak dolgozott, és Harding épp miatta halt meg. El tudom
képzelni a helyzetet: a lány felbosszantott egy fickót, akit nem



kellett volna, Harding közbelépett, hogy megvédje, és
ajtógombot kapott a nyakába a fáradozása fejében.

– Akárhogy is, a lány veszélyben van – szögezte le Faith. –
Megadta már a nyilvántartó az utolsó lakcímét?

Collier ismét a telefonjához fordult.
– Egy szálloda. A csajom már felhívta az igazgatót, és átküldte

neki Delilah utolsó foglalásának a fotóját. A fickó azt állítja, nem
tud semmit semmiről.

Ciripelni kezdett Faith telefonja, ő pedig elolvasta az üzenetet.
– Amanda kiadta a körözést Delilah-ra. Maga meg használja a

titkos csatornáit a rendőrségnél, hogy megszerezzen minden
információt a lányról! Kopogjon minden ajtón minden épületben
vagy házban, ahol valaha élt! Ellenőrizze a fiatalkorú
bűnelkövetők közt, menjen el az iskolájába, vagy tegyen bármit,
amiből kiderül, kik voltak a barátai!

Collier furcsa arcot vágott.
– Még valami, főnökasszony?
– Ja, igen. Lebukott strichelésért, úgyhogy kell legyen egy

stricije valahol. Találja meg, és beszéljen vele! Vigye be, ha kell! –
Megszólalt az ébresztő Faith telefonján, mire elkezdte
visszarakni a fotókat és a dossziékat a dobozokba. – Meg kell
találnunk Delilah-t, mielőtt más találja meg.

– Maga mit fog csinálni, amíg én a cipőtalpam koptatom? –
firtatta Collier.

– A kórházba kell mennem, hogy beszéljek Jane Doe-val, akit
Will talált. Talán látott valamit tegnap éjjel.

– Ó, tulajdonképpen ketten találtunk rá, Will meg én.
Faith felemelte a dobozokat, nehezebbek voltak, mint várta.



– Szükségem lenne Harding banki információira és
híváslistájára, mielőtt a kórházhoz érek. Átrágom magam ezeken
a dossziékon, és ellenőrzöm őket…

– Várjon! – szólt közbe Collier, követve őt a folyosón. Már
megint. – A maga Jane Doe-ja… engem már ismer. Nagyobb
valószínűséggel beszélne egy ismerős, kedves arcnak.

Faith megtorpant, mire Collier hátulról beleütközött.
– Charlie Reid, a helyszínelőnk bármelyik pillanatban itt lehet.

Várja meg, aztán induljon keresni Delilah-t! – utasította Faith.
Ha elérhető, beszélnünk kell vele. Ha oka volt annak, hogy
megölték Angie-t és Hardingot, ő talán tudja ezt az okot, és az ok
talán megölheti őt is.

– Komolyan gondolja, hogy veszélyben van?
– Maga nem?
– Nem túl feminista maga? – vigyorgott Collier Faith

meglepett arca láttán. – Talán épp Delilah nyírta ki mindkettőt.
Erre nem gondolt még? Nők is képesek gyilkolni, partner.

– Ha még egyszer partnernek nevez, megtudja, mire képesek
a nők.

Collier ez egyszer komolyan vette a figyelmeztetést.
– Ráállítom Ng-t, és csatlakozom hozzá, mihelyt a maguk

embere ideér. Felhívjam később?
– Ha megtalálja Delilah-t, vagy más értékes információhoz jut,

akkor igen.
– És mi van, ha csak egy kis pornót szeretnék nézegetni

magával?
Faith vállával kinyitotta a bejárati ajtót. Fejét leszegte, hogy ki

ne süljön a retinája a naptól. A kocsijához érve a térdén



egyensúlyozta a dobozokat, és addig babrált a kulccsal, amíg
majdnem leejtett mindent. Végül sikerült kinyitnia a kilincset a
kisujjával, a cipőorrával meg kitárnia az ajtót. A dobozokat
bedobta az utasülésre, majd beült a volán mögé. Mindeközben
Collier a nyitott ajtóban állt, és esze ágában sem volt felajánlani a
segítségét. A sarkában járt, amikor nem kellett, de a kisujját sem
mozdította, amikor szüksége lett volna rá.

– A fene egye meg! – motyogta.
Amandának igaza volt, a fickó tényleg az esete.



5. FEJEZET

Will a csillogó, Tower Place 100 nevű irodaépület

előcsarnokában állt. A huszonnyolc emeletes felhőkarcoló a
Tower Place komplexum része volt a Piedmont és a Peachtree
Road sarkán, és csak részben adott magyarázatot a tömérdek
Jaguarra és Maseratira, amelyektől egész nap mozdulni sem
lehetett a Buckheaden.

Nem tervezte, hogy idejön, csak követte a morzsákat,
amelyeket Angie szórt el maga után. Először hazament átöltözni,
és kivett néhány dokumentumot a széfből, aztán elment Angie
bankjába, ahonnan egy UPS Store nevű, kisvállalkozásokat segítő
és többek között postafiókokat fenntartó cég üzletébe vezettek a
nyomok, ahol Angie postafiókja is volt, majd onnan került ide, az
irodaépületbe, ahol kirítt a tömegből, mert nem a szokásos
öltönyben és nyakkendőben indult útnak, hanem valami
kényelmesebb öltözékben. Még egy laza milliárdosnak sem
adhatta ki magát, mert a farmere Lucky volt Armani helyett.
Hosszú ujjú pólóját Sara egy olyan boltban vette, amelyről ő még
sohasem hallott, öreg futócipőjén pedig még ott volt a
fürdőszobafestésnél ráfröccsent kék festékfolt.

Világosabbra festette a falakat, mert egyik reggel rájött, hogy a
csokoládébarna árnyalatai túl férfiasak lehetnek Sarának.

Sara.
Will mellkasa emelkedett és süllyedt, ahogy mélyeket lélegzett,

hogy visszanyerje a nyugalmát. Már az csillapította némileg az



idegességét, hogy kimondta magában a barátnője nevét. Adott
magának egy percet, hogy átérezze, milyen jó is volt felébredni
az éjszaka közepén, és ott találni Sara meleg testét az övé köré
fonódva. Úgy illettek egymáshoz, mint egy bonyolult kirakós
utolsó darabjai. Még sosem találkozott Sarához fogható nővel.
Néha csak úgy felébresztette őt, mert szeretkezni szeretett volna
vele. Mert akarta őt. Angie sosem kívánta ennyire.

Akkor meg miért is van most itt?
Lenézett a kezében tartott vastag, szürke borítékra, amelynek

sarkában ott virított Kip Kilpatrick cégének tarka logója. Angie
neve alatt egy postafiók száma állt, a postafiók pedig a belvárosi
UPS üzletben volt található. Tulajdonképpen két boríték volt a
levélszekrényben, de ezt a tarka logósat pillantotta meg Will
először, és szinte megállt tőle a szívverése is.

Mozdulatlanul állt az üzletben, s csak bámulta a borítékot
anélkül, hogy megérintette volna. Igyekezett legyűrni a
döbbenetét. Íme, itt egy konkrét kapcsolat Angie és Kip
Kilpatrick, azaz értelemszerűen Marcus Rippy között. Azonnal fel
kellett volna hívnia Amandát, odarendelni egy helyszínelő
csoportot levenni az ujjlenyomatokat, és végignézni a biztonsági
kamerák felvételeit. Mégsem tette egyiket sem, mert Amanda
többek között tudni akarta volna, hogyan jutott a postafiók
nyomára.

Angie bankja adta meg Willnek a felesége bankkivonatainak a
másolatát, ahol fel volt tüntetve a postacíme. Felajánlotta az
ügyintézőnek, hogy bemutatja a házassági bizonyítványukat
bizonyítandó, hogy még mindig törvényes házasok, de a nőnek
nem volt rá szüksége. Mindössze az ő jogosítványát akarta látni.



Will neve még mindig ott szerepelt Angie folyószámláján, ahogy
az elmúlt húsz évben.

Will nem beszélt Sarának a számláról.
Angie legfrissebb bankkivonata szokatlanul magas pozitív

egyenleget mutatott. Felesége mindig fizetéstől fizetésig élt,
kettejük közül ő, Will volt a takarékos, aki rettegett attól, hogy
elfogy a pénze, és megint az utcára kerül. Angie rögtön elköltötte
a pénzét, mihelyt hozzájutott. Mindig azt mondta Willnek, hogy
úgyis fiatalon fog meghalni, legalább addig hadd élvezze az életet.

Vajon tényleg meghalt fiatalon? Vagy egy negyvenhárom éves
nő már középkorúnak számít?

A két-három órás haladék, amíg volt remény arra, hogy élve
megtalálják Angie-t már rég lejárt. Sara jó orvos, tud olvasni a
jelekből egy bűnügyi helyszínen, és tudja, mennyi vérre van
szüksége egy embernek az élethez. Will mégsem tudta elfogadni,
hogy Angie nincs többé. Nem szokott foglalkozni az égi jelekkel,
de biztos volt abban, hogy ha valami valóban rossz történt volna
Angie-vel, azt érezné a zsigereiben.

Félbehajtotta a borítékot, és bedugta a hátsó zsebébe,
miközben elindult a felvonók felé. Kettőt is elengedett, mielőtt
rájött, hogy egy sem lesz kevésbé zsúfolt egyhamar. Az órájára
nézett: fél négyre járt az idő. Az irodai dolgozók ilyenkor már alig
várják, hogy hazamehessenek. A liftben, amelyikbe végre
bepréselődött, alkohol és dohányfüst szaga terjengett, s olyan
szorosan álltak az emberek, mint heringek a dobozban. Will
ránézett a nyomógombokra: majdnem minden emeleten meg
fognak állni.

Mindössze egyszer járt Kip Kilpatrick irodájában egy rövid és



eseménytelen beszélgetés erejéig Marcus Rippyvel. Még mindig
emlékezett az iroda fényűző berendezésére, mert direkt úgy
tervezték, hogy lenyűgöző legyen.

A 110 Sports Management az épület legfelső két emeletét
foglalta el, így legalább egy mutatós, szinte lebegni látszó
üveglépcső kötötte össze a két szintet. A Fathead által készített,
életnagyságú falmatricák borították mindenütt a falakat,
amelyek kosárlabda játékosokat ábrázoltak, amint labdát
pattogtatnak, kosárra dobnak, vagy meccsdöntő touchdownt
ünnepelnek. Ismerős számú, bekeretezett mezek sorakoztak a
tárgyaló felé vezető falon, mint másutt a korábbi cégvezetők
fotói, ami helyénvaló is volt, mert a sport milliárd dolláros üzlet.
Az istenekhez méltó atlétai teljesítmény még nem elég a számlák
kifizetéséhez. Saját márkájú divatcikkekre volt szükség, egyfajta
életmód megtestesülése volt hivatott bizonyítani, hogy valaki
elért a csúcsra.

A milliárd dolláros üzletkötések mögött azonban ügyvédek
csapata állt, valamint menedzserek, ügynökök és üzletkötők,
akik mind tartották a zsebüket. Ez önmagában még nem lett
volna baj, de adódtak belőle problémák. A Coca-Cola is milliárdos
üzlet, de mindig voltak palackozók, akik még többet tudtak
kihozni belőle. Ha egy kólás doboz felrobban, az ember csak
kivesz egy másikat a hűtőből, de ha egy sportolót elkapnak, mert
száz mérföld per órás sebességgel száguld az I-75-ösön,
miközben kokaint szippant és egy prosti fekszik az ölében, ennek
az egész üzletnek vége, mihelyt a TMZ lehozza az ügyet.

Serena Williamsből vagy Payton Manningből csak egy van.
Ahogy Marcus Rippyből is.



Will elhessegette a képet, amely felötlött benne, ahogy Marcus
Rippyre gondolt. Nem a háromszázezer dolláros kocsija mellett
álló sztár fotói jelentek meg a lelki szemei előtt, nem is a
magángépe fedélzetén látta, vagy kezével a fajtiszta alaszkai
huskyja busa fején. Az a fényképe jutott eszébe, amelyen a
családja körében játssza a boldog apát és gondos férjet, miközben
Keisha Miscavage, a nő, akit Rippy brutálisan megerőszakolt,
állandó védelem alatt él, mert halálos fenyegetéseket kap a
sportoló rajongóitól.

A kosaras egyetlen szóval leállíthatná azokat az embereket.
Egyetlen sor egy interjúban, vagy egy bejegyzés a Twitteren
lehetővé tenné Keisha Miscavage számára, hogy hazamenjen és
helyrehozza az életét.

De talán Rippyt egyenesen szórakoztatja a tudat, hogy a lány
még mindig rendőri felügyelet alatt áll.

A lift csengetett, ahogy felért a negyedikre. Az ajtó kinyílt, egy
maroknyi ember kiszállt. Will hátával a falnak lapulva állt, és
már nyúlt a nyakához, amikor eszébe jutott, hogy nincs rajta
nyakkendő.

Miután Collier hazavitte, feltételezte, hogy egyfajta
szabadságon van, már ha ki nem rúgták egészen. Eszébe jutott,
hogy állástalan férfiaknak nem kell öltönyben, nyakkendőben
járniuk, ami a munkanélküliség határozott előnye. Most már
bánta a ruhaválasztását, de amikor néhány órával ezelőtt
elindult otthonról, arra készült, hogy Angie nyomait követi, nem
pedig arra, hogy összeakasztja a bajszát Kip Kilpatrickkel.

A lift megállt a tizenegyediken. Az utasok fele kiszállt, be nem
szállt senki. Will továbbra is nekivetette a hátát a falnak. Két



emelettel feljebb ismét megálltak. Egyvalaki beszállt, és felment
egy emeletet. A tizennegyedik emelet után Will végre magára
maradt. Nézte a felvillanó kijelzőt, amit a lift fülpattogtató
sebességgel haladt a legfelső szint felé.

Valahányszor változott a szám a kijelzőn, egyetlen név villant
fel az agyában: Angie.

Vajon csak hitegeti magát, és Angie mégis halott?
Will számtalanszor közölt már halálhírt hozzátartozókkal.

Minden alkalommal meg kellett acéloznia magát, mielőtt
becsengetett, igyekezett vigaszt nyújtani, ha kellett, s elviselte a
vádaskodásokat, amikor elmondta egy anyának, apának, férjnek,
feleségnek, gyermeknek, hogy a szerette nem jön többé haza.

Milyen lehet a másik oldalon? Vajon őt is felkeresik majd egy
óra, egy nap vagy egy hét múlva, ha a halálhír bebizonyosodik?
Elmondják-e neki, hogy egy járőrkocsi megállt Angie Monte
Carlója mellett, és a kormánykerékre rogyva ott találták az
élettelen testét?

Willnek kell majd azonosítania. Látnia kell majd az arcát,
mielőtt elhiszi, hogy meghalt. Vajon hogyan fog kinézni annyi idő
után ebben a kegyetlen melegben? Püffedten, felismerhetetlenül.
Látott ő már ilyen holttesteket. DNS-re lesz szükség, de az ő
agya még akkor is vitatni fogja, hogy az a felpüffedt, színtelen arc
a felesége arca-e, vagy Angie-nek sikerült kicseleznie a halált,
ahogy kicselezett mindenki mást is.

Angie igazi túlélő, és lehet, hogy még mindig odakint van
valahol. Collier-nek igaza volt, Angie-nek mindig volt tartalékban
egy fickó, aki ezúttal talán épp egy orvos, és ő ezekben a
percekben talán lábadozik valahol, csak túl gyenge ahhoz, hogy



felvegye a telefont, és tudassa Will-lel, hogy él.
Nem mintha felhívná, amíg Sarával van.
Will a szemére szorította az ujjait.
A lift megállt a huszonnyolcadikon. Kinyílt az ajtó, s a kilépőt

fehér márvány csillogása fogadta, amerre csak nézett. Mesés,
sudár szőkeség pillantott fel a számítógépéről a recepciós pultnál.
Will felismerte az előző alkalomról, de biztos volt abban, hogy a
lány őt nem ismeri fel.

Tévedett.
– Trent ügynök! – halványult el a recepciós mosolya. –

Foglaljon helyet! Mr. Kilpatrick értekezletet tart. Öt-tíz perc
múlva fogadni fogja.

Kip Kilpatrick okos fickó volt, de nem látott a jövőbe. Will
utoljára azt hallotta róla, hogy Amanda találkozik Marcus Rippy
ügynökével és egy személyben ügyvédjével másnap kora reggel.
Fél órával ezelőttig még saját maga sem tudta, hogy ide fog jönni.
Vagy talán Kilpatrick nem is annyira számított az ő
felbukkanására, mint inkább várta. Marcus Rippy Kilpatrick
legfontosabb kliense volt, az egyetlen doboz kólája. A ravasz
ügynök egy nemierőszak-ügyet már megtorpedózott, egy
holttestet kimagyarázni ehhez képest gyerekjáték.

– Oda! – mutatott a lány az ülősarokra.
Will engedelmesen átvágott az előcsarnokon, amelyben elfért

volna az egész háza. Az irodákhoz opálüveges ajtó vezetett, egy
másik pedig a mosdókhoz, de ezektől eltekintve az előcsarnok
teljesen el volt szigetelve a dolgozószobáktól.

A csekély dekorációból senki sem gondolta volna, hogy az
ország egyik vezető sportügynöksége előtt foglalt helyet. Will



feltételezte, hogy ez is szándékos, hiszen egyetlen jövendő kliens
sem szeretne ellenfelei mosolygó fotói alatt várakozni. Ha pedig
épp leáldozóban lett volna a csillaga, nem esett volna jól látni,
hogy már más ifjoncok képe díszíti a falat az övé helyett.

Will lerogyott egy kényelmetlen fotelbe az egyik földtől a
plafonig tartó ablak mellett. A helyiségben a króm és a sötétkék
bőr uralkodott, az ablakon túl pedig egészen a belvárosig el
lehetett látni. A világosszürke falakon a 110% felirat ismétlődött
fényes, átlátszó festékkel, mintha a tapéta mintája volna. Volt
még egy felirat, amely legutóbb még nem volt a falon: hatalmas
arany betűk domborodtak ki egy nikkelbevonatú fémlapból,
amely magasabb volt Willnél.

Gondosan tanulmányozta a betűket. Háromsoros szöveg volt,
minden sor legalább negyvenöt centi magas. Szeme előtt
összefolytak a betűk. Egy „M” kereszteződött egy „A”-val, egy
„E” összeolvadt egy „Y”-nal.

Willnek mindig gondot okozott az olvasás. Nem volt
írástudatlan, tudott olvasni, de időbe telt, mire kisilabizált egy
szöveget, és nem ártott, ha nyomtatva volt, vagy igen tiszta
kézírással írták. A probléma gyerekkora óta kísértette, és alig
tudta elvégezni miatta a középiskolát. A legtöbb tanára azt
feltételezte, csak lusta, vagy buta, esetleg mindkettő. Már
főiskolára járt, amikor az egyik tanára szóba hozta a dyslexiát.
Senkivel sem osztotta meg ezt a diagnózist, mert az emberek azt
feltételezik, hogy a lassú olvasás egyenlő a lassú gondolkodással.

Sara volt az első, aki nem kezelte ezt a tulajdonságát
fogyatékosságként.

I-gaz-ga-tó-ság – betűzte ki Will magában a szót a táblán



háromszor is egymás után.
Valaki lehúzta a mosdóban a vécét, majd folyó víz csobogása

hallatszott, utána meg a kézszárító zaja. Kinyílt a mosdó ajtaja, s
kilépett rajta egy idősebb, jól öltözött afroamerikai nő. Botra
támaszkodva vette útját az ülőgarnitúra felé.

A recepciós rámosolygott.
– Laslo egy perc múlva idejön önért, Mrs. Lidsay.
Will felállt, mert egy olyan nő nevelte, aki akár a nagyanyja

lehetett volna, és ez a Mrs. Flannigan olyan modorra tanította a
pártfogoltjait, amely még az úgynevezett „nagy generáció”
sajátja volt.

Mrs. Lindsay szemmel láthatóan méltányolta a gesztust.
Kedvesen elmosolyodott, és leült a Will-lel szembeni kanapéra.

– Még mindig pokoli meleg van odakint? – kérdezte.
Will visszaült a helyére.
– Igen, asszonyom.
– Az Úr könyörüljön rajtunk – mosolygott ismét a néni, majd

felkapott egy újságot az asztalról. A Sports Illustrated volt az, a
címlapján Marcus Rippyvel, aki egy kosárlabdát tartott a
kezében. Will kibámult az ablakon, mert a férfi arcának látványa
gyilkos indulatokat ébresztett benne.

Mrs. Lindsay kitépett a lapból egy előfizetési szelvényt, és
legyezni kezdte magát vele.

Will keresztbe tette a lábát, s hátradőlt a mély fotelben.
A vádlija lüktetett, és csupa vér volt a nadrágja szára. Úgy
érezte, mintha napok teltek volna el azóta, hogy beszakadt a lába
a korhadt padlóba abban az elátkozott irodaépületben. Otthon
bekötötte ugyan vérző vádliját, de ez láthatóan nem oldotta meg



a gondot.
Az órájára pillantott, és nem törődött a kézfejét díszítő,

beszáradt vérfolttal. Ránézett a telefonjára, amely tele volt
Amandától érkezett fenyegető üzenetekkel. A helyiségben az
egyetlen zajt Mrs. Lindsay okozta, amikor lapozott a
magazinban, meg a recepciós, ha hosszú körmével időnként
kopogott a billentyűzeten. Kop-kop-kop. Nem volt valami profi
gépíró.

Will kitartóan ismételgette a liftben mondogatott mantrát:
Angie, Angie, Angie.
Felesége folyton el-eltűnt. Néha hónapokra, néha egy egész

évre. Aztán egy nap, amikor Will épp a mosogató fölé hajolva
vacsorázott, vagy a kanapéról nézte a tévét, egyszerűen
megjelent, és úgy tett, mintha néhány perce találkoztak volna
utoljára.

Mindig ezekkel a szavakkal kezdte:
– Én vagyok az, bébi. Hiányoztam?
Most is ezt csinálta. Eltűnt, és egyszer csak vissza fog jönni,

mert végül eddig is mindig visszajött.
Will egymás mellé tette a lábát, előrehajolt, s összekulcsolta a

kezét a térdei közt. Forgatni kezdte ujján az olcsó jegygyűrűt.
Huszonöt dollárért vette egy zálogházban, mert törvényesen
házas férfinak akart látszani a banki ügyintéző előtt.
Megspórolhatta volna ezt a pénzt, mert a bankos még az
igazolványára is épphogy rápillantott, amikor engedte hozzáférni
Angie pénzügyeinek teljes dokumentációjához.

Piszkálta kezén a gyűrűt, amelyről kezdett leperegni az arany
bevonat. Még így is szebb volt, mint amit Angie húzott az ujjára



annak idején.
Maga mellé ejtette a kezét. Legszívesebben fel-alá járkált

volna, de ösztönösen érezte, hogy a recepciós nem díjazná. Ahogy
Mrs. Lindsay sem. Nincs rosszabb, mint nézni, ahogy valaki
járkál, ráadásul elárulja az idegességét, márpedig nem szerette
volna, ha Kip Kilpatrick megtudná.

De van oka idegesnek lenni? Hisz most nála az adu. Legalábbis
ő így gondolta, bár Kilpatrick egyszer már alaposan kifogott rajta.

Felvett egy magazint az asztalról, s megismerte rajta a Robb
Report logóját. A címlapján egy Bentley Bentayga terepjáró
díszelgett. Odalapozott a cikkhez. A számokkal sosem volt
gondja. Megtalálta a kocsi jellemzőit, és ujjával követve olvasni
kezdte a szöveget. Nem volt nehéz olvasmány, mert kocsiimádó
lévén más ismertetőkből és magazinokból ismerte a szavakat.
Twin-Turbo 6,0 liter W12,600 hp, és 664 lb-ft torziós nyomaték.
Csúcssebesség 187 mérföld/300 km óránként. A belsejéről
készült képek kézzel varrt bőrüléseket és a krómkijelzők körül
finom fonott mintázatot mutattak.

Will egy harminchét éves Porsche 911-et vezetett, de a kocsi
nem volt egy oldtimer. Első járműve egy Kawasaki terepmotor
volt, épp megfelelő, ha az ember izzadtan vagy esőtől pacallá
ázva akart megjelenni a munkahelyén. Egy nap felfedezett egy
elhagyott, kiégett karosszériát egy mezőn, a házához közel.
Megfizetett néhány hajléktalant, hogy segítsék hazacipelni a
garázsába a Porsche maradványait. Hat hónap elteltével már
gurult, de a pénzhiány és a bonyolult műszaki megoldások oda
vezettek, hogy tíz évébe került teljesen felújítani.

Sara karácsonykor elvitte egy tesztvezetésre, ahol egy



vadonatúj 911-es volánjához ülhetett. Az autókereskedés
meglátogatása meglepetés volt a számára, ő pedig szinte
csalónak érezte magát a bemutatóteremben. Sara bezzeg
elemében volt, neki nem volt újdonság a pénz. A lakása is egy
legfelső emeleti loft volt, amely több mint egymillió dollárba
került. BMW X5-öse minden extrával fel volt szerelve, s olyan
magabiztosság lengte körül, amely azokat az embereket jellemzi,
akik tudják, hogy bármit megvehetnek, amit csak akarnak. Mint
előző nap is, azokban az eladó házakban, amikor körülnézett a
hatalmas nyílt tereken, s magában már azt latolgatta, mit
változtatna meg, hogy jobban megfeleljen a lakás az ízlésének.
Egy pillanatra sem vette észre Will kezének remegését, ahogy a
brosúrát fogta és a nullákat számolta a tizedesvessző előtt.

Will társadalombiztosítási számát ellopta az egyik nevelőszülője
hatéves korában. Még csak nem is jött rá, amíg húszéves nem
lett, és bankszámlát nem akart nyitni. Így aztán nem kaphatott
hitelt, és készpénzzel kellett fizetnie mindent egészen
huszonnyolc éves koráig, s az egyetlen hitelkártya, amit
használhatott, még így is csak a bankautomatához szólt. A házát
is készpénzért vette egy árverésen, amelyet a bíróság lépcsőjén
tartottak, miután az eredeti tulaj nem fizetett adót. Az első
három évben pisztollyal az ágya mellett aludt, mert időnként
drogosok jelentek meg arra várva, hogy kokainhoz jussanak attól
a bandától, amely korábban ott tanyázott.

Sosem volt jogosult hitelkártyát kapni. Amiatt pedig, hogy
mindig készpénzzel fizetett, a bankok nem álltak szóba vele. Ha
Sara arra gondol, hogy vegyenek közösen egy házat, fel kell
készülnie arra, hogy egymillió dolláros luxuslakását egy cipős



dobozra kell cserélnie. Miután egész nap nem vette fel
Amandának a telefont, és nem válaszolt az üzeneteire, talán már
munkája sincs.

– Maga is játékos?
Will felnézett a magazinból: Mrs. Lindsay beszélt hozzá.
– Nem, asszonyom – felelte, és mivel tudomása szerint

egyelőre ez volt a helyzet, így folytatta: – A Georgiai
Nyomozóiroda különleges ügynöke vagyok.

– Hát ez érdekes! – mondta a hölgy a gyöngysort babrálva a
nyakán. – A GBI az állami rendőrség?

– Nem, asszonyom. Mi egy államszerte működő ügynökség
vagyunk, amely segíti a helyieket a bűnügyi nyomozás, az
igazságügyi orvosszakértői és laboratóriumi munkák, és a
számítógépes bűnügyi informatika terén.

– Olyasmi, mint az FBI, csak állami szinten?
Az idős hölgy hamarabb felfogta a lényeget, mint általában

szokták.
– Igen, asszonyom. Pontosan.
– Mindenféle ügyben?
– Igen, asszonyom. Mindenfélében.
– Milyen érdekes! – mondta Mrs. Lindsay, majd kutatni

kezdett a táskájában. – Hivatalosan van itt? Remélem, senki
sincs bajban.

Will megrázta a fejét.
– Nem, hölgyem. Csak rutinkérdéseket jöttem feltenni.
– Mi a teljes neve?
– Will Trent.
– Will Trent. Egy férfi két keresztnévvel – jegyezte meg az



idős hölgy, kivéve egy noteszt a táskából. Műanyag borítóján
ólomüveg templomi ablakhoz hasonló minta díszlett. Kipiszkálta
a tollat a spirál belsejéből.

Will előrehajolt, hogy ki tudja halászni a tárcáját a hátsó
zsebéből. Elővett egy névjegykártyát, és átnyújtotta.

– Ez vagyok én.
A hölgy gondosan tanulmányozta a kártyát.
– Will Trent különleges ügynök, Georgiai Nyomozó Iroda –

olvasta fel hangosan, majd rámosolygott Willre, betette a
névjegyet a noteszába, azt pedig vissza a táskába. – Szeretek
emlékezni azokra, akikkel találkozom. Mióta nős?

Will lenézett a zálogházi gyűrűre az ujján. Vajon most özvegy?
Minek nevezik az olyan férfit, akinek meghalt a felesége, de ő
már rég nem tekinti magát a házastársának?

– Bocsánat! – mentegetőzött Mrs. Lindsay. – Túl kíváncsi
vagyok. A lányom is mindig ezt mondja.

– Semmi baj, asszonyom. Bizonyos szempontból magam is az
vagyok.

– Remélem is, hisz megköveteli a munkája – nevetett a hölgy,
és Will vele nevetett. – Én ötvenegy évig voltam egy csodálatos
ember felesége – árulta el.

– Kislányként ment férjhez?
A kérdésre újabb nevetés volt a válasz.
– Maga nagyon kedves, Trent különleges ügynök, de nem.

A férjem három éve ment el.
Willnek gombóc nőtt a torkában.
– És van egy lánya?
– Igen. – A hölgy mindössze ennyit válaszolt. Szorosan



markolta a táskáját az ölében, de tovább mosolygott Willre.
Az visszamosolygott.
Aztán észrevette, hogy a hölgy alsó ajka remegni kezd, s

könnybe lábad a szeme.
Will a recepciósra pillantott, aki még mindig a számítógépén

kopogott, aztán halkan megkérdezte:
– Minden rendben?
– Ó, igen – mosolyodott el szélesebben az idős nő, de ajka nem

hagyta abba a remegést. – Minden a legnagyobb rendben.
Will észrevette, hogy a recepciós abbahagyta a munkát, és

telefonálni kezdett. Mrs. Linsay ajka remegett tovább, nyilván
nagyon felizgatta valami.

Will megpróbálta fenntartani a társalgást, hogy elterelje a
figyelmét.

– Errefelé lakik?
– Az utca végén.
– Szóval Buckheadben – mondta Will. – A főnököm is arrafelé

lakik, a Peachtree Battle melletti városi házakban.
– Az kellemes környék. Én egy öregebb házban élek, a

templomokkal szembeni kanyarban.
– Aha, a Jesus Junctionnél – bólogatott Will.
– Az Úr mindenütt ott van.
Will nem volt vallásos, de udvariasságból egyetértett.
– Jó, hogy van valaki, aki vigyáz az emberre.
– Mennyire igaza van! Rajtam igazi áldás ül.
Will úgy érezte, mintha egy plazmagömb fogságában apró

elektromos szikrák cikáznának közte és Mrs. Lidsay között.
Legalább tíz másodpercig csak nézték egymást, ám ekkor kinyílt



a recepciós pultja mögötti ajtó.
– Miss Lindsay? – Egy golyófejű gengszter jelent meg szűk,

fekete ingben és még szűkebb fekete nadrágban. Erős bostoni
akcentusa volt, és vastag nyaka. – Hadd vigyük vissza, drága!

Mrs. Lindsay megragadta a botját, és felállt. Will szintén.
– Örültem a találkozásnak.
– Én is – búcsúzott a hölgy kezet nyújtva. Will megrázta a

kezét, nyirkos volt a tenyere. Ajkát beharapta, hogy
abbamaradjon a reszketés. Botjára támaszkodva feltápászkodott,
majd belépett a nyitott ajtón. Nem nézett vissza.

A gengszter villámló pillantást vetett Willre, mielőtt becsukta
maga mögött az ajtót. Will úgy sejtette, ez lehetett az a bizonyos
Laslo, aki minden bizonnyal Kip Kilpatricknek dolgozik. Minden
ügynök vagy menedzser mögött áll egy ellenszenves tetű, aki
szívesen vállalja helyette a piszkos munkát. Laslo olyan
benyomást tett Willre, mint akinek a keze már előre be van
szennyezve.

Megszólalt a recepciós.
– Mr. Kilpatrick most már öt-tíz percen belül itt lesz.
– Több – jegyezte meg Will, majd a nő zavart tekintete láttán

magyarázatba kezdett. – Öt-tíz perccel ezelőtt is ezt mondta,
úgyhogy…

A nő szó nélkül tovább folytatta a gépelést.
Will zsebre vágta a kezét, s lenézett a kanapéra. Olyan érzése

támadt, mintha Mrs. Lindsay hagyott volna ott neki valamit.
Esetleg egy morzsát.

De nem volt ott semmi.
A mosdó felé indult, majd megfordult, és visszasétált a sportital



reklámjáig. Igaza lett a járkálást illetően: a recepciós többször is
bosszús pillantást vetett rá a klaviatúrán való kopogás közben.
Vajon a Facebook-oldalát frissíti? Mi lehet egy olyan recepciós
dolga, akinek nem kell telefonokat felvennie? Will ezen törte a
fejét járkálás közben, mert a többi gondja, amin törhette volna,
túlságosan elviselhetetlennek tűnt. Hatodszorra fordult, amikor
nagy hanggal kinyílt a liftajtó.

Amanda lépett ki rajta.
Arcán előbb meglepetés, majd harag suhant át, mielőtt

felöltötte volna megszokott közömbös maszkját.
– Korán jött – mondta, mintha nem rázta volna ki a hideg Willt

látványától épp ebben az előcsarnokban. Odafordult a
recepcióshoz.

– Meg tudná kérdezni, mennyi idő múlva várható Mr.
Kilpatrick?

A lány felvette a telefont, s hosszú körmei szinte átszúrták a
gombokat.

– Köszönöm – mondta Amanda udvarias hangon, ám a
cipősarkai elárulták, amint idegesen kopogtak a
márványkövezeten. Belehuppant Will megüresedett fotelébe,
lába nem ért le a földig. Billegve igyekezett megtalálni az
egyensúlyát. Will még sosem látta Amandát egészen beülni egy
székbe vagy fotelbe, ez a példány pedig kifejezetten egy kosaras
hosszú lábához volt méretezve. Nem véletlen, hogy annyira
kényelmes volt Willnek.

– Sajnálom, hogy korán jöttem – kezdte.
Amanda felvette az asztalról a Robb Report füzetét.
– Azt hiszem, el tudnám képzelni most magát a tökei nélkül.



A recepciós nagy zajjal letette a telefont.
– Mr. Kilpatrick azt mondta, öt-tíz percen belül itt lesz –

közölte, majd Will kedvéért hozzátette: – Újabb öt-tíz percen
belül.

– Köszönöm.
Amanda belelapozott a magazinba, mintha hirtelen feltámadt

volna az érdeklődése a luxusórák iránt.
Will úgy gondolta, ennél jobban már nem tudná felbosszantani

Amandát, ezért folytatta a járkálást a mosdó ajtaja és a felirat
között. Az Angie postafiókjában másodiknak talált borítékra
gondolt. Fehér, jellegtelen boríték volt, de még megdöbbentőbb,
mint a másik. Nem volt rajta bélyeg, mert Angie egyenest neki
szánta. Will a kocsijában hagyta bezárva. A Kilpatrick-boríték
bizonyíték, a másik viszont nem tartozik senkire.

– Talált valamit? – kérdezte Amandát, majd miután a főnöke
üres tekintettel nézett rá, megmagyarázta, mire gondol. –
A tetthelyen.

Amanda a recepcióshoz fordult.
– Elnézést! – mondta, s várt, hogy a lány felnézzen a

billentyűzetről. – Amikor utoljára itt voltam, kaptam egy isteni
mentateát. Volna szíves készíteni nekem egyet? Mézzel.

A recepciós magára erőltetett egy mosolyt, lecsapta a két kezét
az asztalra, és hátragurult a székével, hogy fel tudjon állni.
Kinyitotta az irodákhoz vezető ajtót, és hangosan becsapta maga
után.

Amanda odaszólt Willnek.
– Üljön le!
A férfi engedelmesen helyet foglalt a kanapén.



– Amíg a lány visszajön, adjon magyarázatot, miért ne rúgjam
ki most azonnal!

Willnek semmi jó indok nem jutott eszébe, úgy döntött hát,
hogy nyílt lapokkal játszik. Előhúzta a 110-es borítékot a hátsó
zsebéből, s odadobta az üveg dohányzóasztalra.

Amanda nem nyúlt hozzá. Elolvasta a feladót, ami épp az az
iroda volt, ahol ültek. Akárcsak körülöttük a tapétán, a 110%
felirat ismétlődött rajta színtelen nyomattal. Ahelyett, hogy a
boríték tartalmára kérdezett volna, Amanda arra volt kíváncsi,
Will hogyan szerezte meg Angie postafiókcímét.

– Elmentem a bankba. Rajta van a nevem a bankszámláján.
A postafiók pedig egy UPS üzletben van a…

– Spring Streeten – vetett megsemmisítő pillantást
beosztottjára Amanda. – A telefonja a cégé, Will. A vécéig is
követhetném, ha akarnám. – Intett a férfinak, hogy folytassa. –
Szóval odament, és?

Will még emésztgette az információt a követhetőségéről.
– Megmutattam az ügyintézőnek a bankkivonatot a

nevünkkel, meg a jogosítványomat, ő pedig kinyitotta a
postafiókot.

Nem tett említést a százdollárosról, amely gazdát cserélt, meg
a burkolt fenyegetésekről, miszerint a GBI csalásokkal foglalkozó
részlege esetleg utánanézhet az illető üzlet dolgainak, de Amanda
tekintetéből azt olvasta ki, hogy tud róla.

Amanda nézegette a borítékot, de még mindig nem emelte fel.
– Kit ütött meg?
Will pillantása sérült kézfejére esett.
– Olyasvalakit, aki valószínűleg nem érdemelte meg.



– Problémát okozhat az illető?
Will nem gondolta Collier-t bosszúálló típusnak.
– Nem.
– Le kell vennie azt a jegygyűrűt, mielőtt összefut Sarával. És a

maga helyében én nem mondanám el neki, hogy még mindig
szerepel Angie bankszámláján, mert még belegondol, hogy a
postafiókot két órán belül megtalálta, miközben az eltelt másfél
évben képtelen volt egyetlen valamirevaló nyomot találni Angie-
hez.

Ez nem kérdés volt, így Will nem is válaszolt.
– Miért szerepel még mindig azon a számlán?
– Mert Angie-nek néha pénzre van szüksége – felelte Will

kibámulva az ablakon. Az volt az igazság, hogy maga sem tudta,
miért nem nyomozott eddig Angie után a bankszámla
segítségével. – Néha küld egy sms-t, ha segítség kell.

– Ami azt jelenti, hogy magának megvan a telefonszáma?
– Utoljára tizenhárom hónapja kért pár száz dollárt. – Igazából

ötszázat, de minden részletet azért nem akart a főnökével
megosztani. – A Charlie által talált telefonszám ugyanaz, mint
amiről üzent. De már kikapcsolták – tette hozzá. – És ugyanez a
mobilszám szerepel a bankszámlán is.

Amanda végre felvette a borítékot az asztalról. Egy ötezer
dolláros csekket húzott ki belőle, melyet Kip Kilpatrick
személyes számlájáról vehetne fel a címzett. Azt bizonyította,
hogy Angie Kilpatricknek dolgozott. Amanda az ölébe ejtette a
kezét.

– Ezért nem kellett kölcsönt kérnie. Már ha az utalásokat
maga kölcsönnek nevezi. Gondolom, sosem adta meg.



Will most sem válaszolt a fel nem tett kérdésre.
– Az utóbbi három hónapban Angie kéthetente tett be ötezer

dollárt a bankba, ami ugyanannyi, mint ami ezen a csekken áll.
Kip Kilpatricknek dolgozott.

– Mit gondol, miért fizetett ki Kilpatrick havonta tízezret a
saját számlájáról?

Will vállat vont, bár számos törvénytelen dolog az eszébe
jutott. Angie-nek időnként drogproblémái voltak gyerekkora óta.
Képes volt bármi rosszat elkövetni, vagy félrenézni, amíg mások
tesznek hasonlót az érdekében. Legális vállalkozásai is voltak, így
Will a legkisebb elképzelhető bűnök mentén igyekezett haladni.

– Magánnyomozóként volt bejegyezve. Talán Kilpatrick mások
után nyomoztatott vele, háttér-információkat szereztetett
potenciális ügyfelekről. Részmunkaidőben biztonsági őr is volt
még rendőrkorában. Ez is elképzelhető – latolgatta, majd újból
feltette a kérdést: – Mit találtak a tetthelyen?

Amanda másodszorra sem válaszolt.
– Mondja, miért nem hívott fel fél órával ezelőtt, amikor ezt a

borítékot megtalálta?
Will lenézett a kezére. Most is a jegygyűrűt csavargatta az

ujján. Nem is értette, miért nem vette még le. Nem jelentett
többet, mint az, amelyet Angie húzott az ujjára az
anyakönyvvezetőnél.

– A szobában talált vér B-negatív, ami nagyon ritka. Angie is
B-negatív. Mindössze ennyit találtunk magának – árulta el
Amanda.

– Minden vér B-negatív volt?
– A tesztek többsége. A zöme.



Will Sara szavait hallotta visszhangozni a fülében.
A vérveszteség az igazi veszély.
– Jane Doe-t még műtik – folytatta Amanda –, és van egy

szálunk, amely egy bizonyos Delilah Palmer nevű lányhoz vezet.
Hallott már róla?

Will megrázta a fejét.
– Fehér, huszonkét éves. A bűnlajstromában prostitúció és

kábítószer szerepel. Nyolcszor. Harding volt az őrangyala. Jó
régóta űzte az ipart.

– Angie zsarukorában az erkölcsrendészetnél dolgozott.
– Tényleg? – játszotta a meglepettet Amanda, nem sok

sikerrel. – Kiadtuk a riadót. Ez a Delilah Palmer valószínűleg
tudja, miért ölték meg Dale-t és Angie-t, amitől vagy ő lesz az
első számú gyanúsított, vagy a következő áldozat.

Will tovább csavargatta a gyűrűt. Kényszerítette magát, hogy
ne nézzen az órájára, és ne kezdjen el számolgatni, hány óra is
telt el az óta, hogy Sara azt mondta, Angie-nek már nincs sok
ideje hátra.

Vissza fog jönni. Angie mindig visszajött. Igen, így fog túljutni
ezen. Ezt az alkalmat is úgy fogja kezelni, mint az összes többit,
amikor Angie eltűnt. Aztán eltelik majd egy év, majd megint egy,
és ő megtalálja a módját, hogy elfelejtse, hogy ő épp Amandát
nézte, aki úgy tett, mintha egy magazint olvasgatna, miközben
Angie meghalt valahol egyedül. Ahogy mindig is gondolta, hogy
meg fog. És ahogy Will kívánta, mert ez megkönnyítette volna a
helyzetet Sarával.

Kinézett az ablakon, és nyelni próbált, mert érezte az ismerős
szorítást a mellkasában. Az utolsó szava Angie-hez az volt, hogy



nem szereti többé.
És utána visszament Sarához.
Amanda letette a lapot. Felállt, megkerülte a dohányzóasztalt,

és leült a kanapé szélére. Lesimította a szoknyáját, s a falat
bámulta maga előtt. Válla Will vállához ért, és a férfinak minden
erejére szüksége volt, hogy ne hajtsa rá a fejét.

– Tudja, az anyám felakasztotta magát a hátsó kertünkben,
amikor gyerek voltam – szólalt meg az asszony.

Will felnézett. Amanda szárazon közölte ezt a tényt, de igazság
szerint Will még sosem hallott róla.

– Valahányszor mosogattam, az ablakon át láttam azt a fát, és
azt gondoltam: te vagy az utolsó, aki miatt így érzem magam az
életemben.

Will nem kérdezett rá, hogyan értette.
– Aztán jött Kenny. Faith biztos mesélt magának a

nagybátyjáról.
A férfi bólintott. Kenny Mitchell nyugalmazott pilóta volt, aki

tesztrepüléseket végzett a NASA-nak.
– Kenny jéghideg, vén róka volt, ahogy mondani szoktuk –

mosolyodott el Amanda ritkán látott, titkos mosolyával. – Sosem
értettem, miért engem választott, mikor olyan egyszerű, buta
kislány voltam. Igen naiv. Kétségbeesetten igyekeztem apám
kedvére tenni, és a légynek sem tudtam volna ártani.

Will képtelen volt ilyennek látni Amandát.
– Kenny olyan volt, akár a drog. Először felrázta az embert,

aztán tönkretette. Úgy, ahogy a maga Jane Doe-ját a
felszippantott öt gramm kokain. – Amanda hangsúlyából érezni
lehetett, hogy nem túloz. – Lealacsonyodtam érte, és olyan



dolgokat tettem a kedvéért, amelyekről sosem gondoltam, hogy
képes lennék valaha.

Will a csukott irodaajtóra pillantott. Mennyi ideig tarthat, míg
felforr a víz a teához?

Amanda folytatta.
– A legnehezebb az volt, hogy legbelül tisztában voltam ezzel.

Tudtam, hogy sosem fog feleségül venni, tudtam, hogy sosem
lesz a gyerekeim apja. – Elgondolkodva hallgatott egy pillanatra.
– Most ötven méterről ki tudok szúrni egy hazug tettest, de
Kennynek mindent elhittem. Annyi évet áldoztam rá az
életemből, hogy nem ismerhettem be a tévedésem. Rettegtem
attól, hogy ostobának néznek.

Will hátradőlt a kanapén. Ha Amanda azt hiszi, nála is ez a
helyzet Angie-vel, hát téved. Ő kezdettől tudta, hogy Angie nem
hozzá való. Ami meg azt illeti, hogy hülyének néznék… nos,
mindenki tudta, hogy a felesége csalja.

Mármint csalta.
– Csaknem nyolc éve voltunk együtt, amikor találkoztam

Rogerrel – mesélt tovább Amanda, s ellágyult a hangja, amint
kiejtette a férfi nevét. – Megkímélem magát a részletektől, elég
legyen annyi, hogy megakadt rajta a szemem. Mindent meg
akart adni nekem, amit nem kaptam meg Kennytől, mégis nemet
mondtam, mert nem tudtam, mit adhatnék én egy olyan
férfinak, aki mindenét nekem akarja adni. – Az asszony
hangjából elszállt a gyengédség. – Kenny bizonytalanságának a
rabja voltam, s el sem tudtam képzelni, hogy meglehetnék
nélküle. Azt hittem, begyógyíthatom a lelkét, és sokáig tartott,
amíg ráébredtem, hogy az én lelkemet kell begyógyítani.



Will megdörzsölte az állát. Ez az utóbbi már jobban illett rá.
Amanda feléje fordult, keze a kanapé háttámláján nyugodott.
– Kiskoromban volt egy cicám, Gombszem. Folyton a körmét

élesítette a kanapén, ezért az apám vett nekem egy vízipisztolyt,
és megmondta, hogy spricceljem le, valahányszor odamegy.
Emlékszem, amikor először lespricceltem, hozzám szaladt
ijedtében. Én meg simogattam, amíg megnyugodott. Így voltam
Kennyvel is. És maga is így volt Angie-vel – jelentette ki Amanda
teljes meggyőződéssel. – Ez az anyátlan gyermekek átka.
Azoknál keresünk vigasztalást, akik ártottak nekünk.

Szavai felrázták Willt.
– Azt hiszem, azért nem ellenőrizte soha Angie bankszámláját,

mert attól tartott, hogy már megszüntette. És ezzel elvágta az
utolsó szálat is, ami még összekötötte magával.

Will lenézett a kezére. A Collier miatt felszakadt bőrre és a
hamis házasságát jelképező hamis gyűrűre.

– Igazam van?
Will vállat vont, de tudta jól, hogy igen.
Angie hagyott neki egy levelet, az volt másik borítékban. Ezen

Will neve állt nyomtatott betűkkel, nyilván azért, hogy könnyen
el tudja olvasni. A levél maga már egészen más volt. Angie
szándékosan macskakaparás-szerű folyóírásával írta, mert
tudta, hogy azt Will nem lesz képes elolvasni, és keresnie kell
valakit, aki felolvassa neki.

Sara?
A férfi megköszörülte a torkát.
– Végül miért hagyta el Kennyt?
– Gondolja, hogy valaha is feladtam? – nevetett fel mélyről



Amanda. – Ó, nem. Kenny hagyott el, mégpedig egy férfiért.
Will megdöbbent.
– Tudtam, hogy meleg, annyira azért nem voltam naiv – vont

vállat Amanda. – A hetvenes években jártunk, és mindenki azt
hitte, a melegek képesek megváltozni.

Will igyekezett túltenni magát a döbbenetén.
– Akkor már túl késő volt, hogy összejöjjön Rogerrel?
– Körülbelül egy fél évszázadot késtem. Neki otthonülő feleség

kellett, nekem pedig karrier. – Az asszony az órájára nézett,
aztán meg az irodaajtóra. – De legalább megtudtam, mi az az
orgazmus.

Will a tenyerébe temette az arcát, legszívesebben elsüllyedt
volna.

– Ugyan, hagyja abba! – állt fel Amanda jelezvén, hogy a
magánbeszélgetésnek vége. – Régebben ismerem magát, Wilbur,
mint be merném vallani, de a magánéletében mindig is
sültbolond volt. Sarával el ne rontsa! Ő túl jó magához, úgyhogy
jobb lesz, ha kitalálja, hogyan tudja megtartani, mielőtt erre ő
maga is rájön.

Azzal megragadta Will kezét, és lehúzta róla a gyűrűt.
A férfi nézte, ahogy odamasírozik a pulthoz, és bedobja a

szemetesbe. Olyan hangot adott, mint egy menet végén a gong.
– És egy hangot se Faith-nek! Neki fogalma sincs arról, hogy

homokos a nagybátyja.
Kinyílt az ajtó, és odaszólt nekik a recepciós.
– Mr. Kilpatrick most tudja önöket fogadni.
– Köszönjük – felelte Amanda. Megvárta, míg Will feláll, és

csatlakozik hozzá.



A férfi a térdére tett kézzel nyomta fel magát a kanapéról.
Kóválygott a feje mindattól, amit az imént hallott, de összeszedte
magát. Ez az egész nem számít, mert Angie nem halt meg.
Valahol odakint jár, és egy nap nyílni fog a bejárati ajtó, ő pedig
meghallja az ismerős szavakat:

Én vagyok az, bébi. Hiányoztam?
Hangos csatakiáltás zökkentette vissza a jelenbe. Két fiatal,

öltönyös srác csapott egymás tenyerébe ünnepelve valami céges
sikert. Az előcsarnok csendjének lőttek. Telefonok csörögtek,
titkárnők dünnyögtek a fejükön lévő mini mikrofonokba.
A lebegni látszó üveglépcső magazinok középső oldaláról kilépett
alakokkal volt tele. Fejük felett egy óriási LED-es kijelző azokat a
milliókat számolta, amelyeket a cég szerzett idén a játékosainak.

A szédítően magas számtól eltekintve nem sok változott a Will
látogatása óta eltelt négy hónapban. Az életnagyságú matricák
még mindig ott voltak a falon, és minden iroda ajtaja előtt még
mindig ott ült egy szép, fiatal nő. A kinagyított fényképeken
pedig még mindig ott feszítettek az ügynökök a sztárjátékosuk
mellett, miközben az aláírt egy sok millió dolláros szerződést.

A barátságtalan recepciós átadta őket egy másik, néhány évvel
idősebb szőkének, aki talán a Harvardon végzett, ugyanis az
ilyen irodákban dolgozó csinos szőkéket manapság már nem csak
dísznek tartják.

Az új szőke így szólt Amandához:
– Betettem a mentateáját a tárgyalóba, de Kip előbb beszélni

akar magával.
Will rádöbbent, hogy meg sem kérdezte Amandát, miért is jött

ide. Természetes dolog beszélni egy épület tulajdonosával, ha



holttestet találnak az ingatlanában, de Kip Kilpatricknek nem ez
az első ehhez hasonló esete. Nincs az az isten, hogy engedje őket
beszélni Marcus Rippyvel, még jegyzőkönyvön kívül sem.

De most már késő volt megkérdezni Amandát. A szőkeség
kopogott az iroda ajtaján, majd betessékelte őket.

Kip Kilpatrick egy masszív üvegasztalnál ült napfényes, két
emelet magas sarokirodája közepén. Az egyhangú
márványpadlót nehéz gyapjúszőnyegek törték meg itt-ott,
amelyekbe fényes selyemszálak voltak szőve. A mély foteleket
és kanapékat óriásoknak tervezték, pedig maga Kilpatrick nem
volt az. Kis lábai az asztal szélén pihentek, amely benyomta
mérték után csináltatott bőrcipője sarkát. Hátrahajolt a székén,
és kosárlabdát dobált két kézzel a levegőbe a fülébe dugott
bluetooth mikrofonjába beszélve, mert nem nézett volna ki elég
menőnek, ha közönséges telefonba beszél.

Kilpatricknek volt egy másik ügyfele is, egy kiemelt teniszező,
aki hozzásegítette az Egyesült Államokat, hogy hazahozzák a
világkupát, de az irodán látszott, ki az igazi szupersztár. Nem
csak az előírásos NBA-s Marcus Rippy-féle palánk jelezte a falon.
Az egész hely úgy festett, mintha Marcus Rippy múzeuma volna.
Kilpatrick bekereteztette a mezeit az ifjúsági ligában töltött
éveitől kezdve, az ablakpárkányon pedig dedikált kosárlabdák
sorakoztak. Az íróasztal egymással szembeni sarkaiban Rippyről
mintázott bólogató figurák álltak, s trófeákkal volt tele az az
egyedi tervezésű, lebegő polc is, amelyet vékony arany bevonat
díszített. Még egy pár bronzba öntött sportcipő is volt ott
Rippytől, melyet akkor viselt, mikor bejuttatta főiskolai csapatát
a negyeddöntőbe.



Will mindig is úgy gondolta, hogy Kilpatrick egy kudarcot
vallott kosaras. Nem volt túl alacsony, de nem is elég magas. Az a
fajta fickó, aki nyelvlógatva lohol egy csapat nyomában, és
megpróbál barátkozni a játékosokkal, miközben azok semmibe
veszik. Az egyetlen különbség az, hogy most már megfizetik érte.

– Figyelem! – kurjantott Kilpatrick, és odapasszolta Willnek a
labdát.

Will hagyta, hogy a labda a mellkasáról a földre pattanjon,
onnan pedig végigguruljon a szobán. A hang visszhangzott a rideg
helyiségben. Mindannyian a labdát figyelték, amíg az meg nem
állapodott az egyik sarokban.

– Gondolom, maga nem játszik – jegyezte meg Kilpatrick.
Will nem felelt.
– Találkoztunk már?
Will hét hónapig járt Kilpatrick és az emberei nyomában a

Rippy elleni nyomozás során. A kávészobában valószínűleg van
egy darts-tábla a fotójával a közepén. De ha Kilpatrick meg
akarja játszani, hogy sohasem látta, hát úgy is jó.

– Nem rémlik.
– Nekem sem – mondta Kilpatrick rácsapva az üvegasztalra

felállás közben. A szobrocskák rábólintottak. – Ms. Wagner! Nem
állítom, hogy örömmel tölt el, hogy újra láthatom.

Amanda nem árulta el, hogy az érzés kölcsönös.
– Köszönöm, hogy előrehozta a találkozónkat. Biztos vagyok

benne, hogy mindannyian tisztázni szeretnénk a dolgot, amilyen
gyorsan csak lehet.

– Hogyne. – Kilpatrick kinyitott egy kis hűtőszekrényt, ami
tele volt Bankshot márkájú energiaitallal, amelynek köhögés



elleni szirupra emlékeztetett az íze. Lecsavarta az egyik üveg
tetejét. Beleivott, majd megforgatta szájában a kortyot, mielőtt
lenyelte volna.

– Árulja el, mi az a „dolog” már megint!
– Az a „dolog” egy gyilkossági nyomozás, amely ezekben a

percekben is folyik Marcus Rippy éjszakai klubjában. – Miután a
férfi nem reagált, Amanda folytatta. – Ahogy a telefonban már
mondtam, információra van szükségem a létesítményről.

Kilpatrick felböfögte az italt. Will Amandára nézett, aki
szokatlanul türelmesnek tűnt.

– Ah! – dobta elégedetten a férfi az üres üveget a szemetesbe.
– Annyit előre megmondhatok, hogy sosem hallottam arról a
Harding nevű fickóról.

– Tehát a Triangle-O Holdings sem jelent semmit magának?
– Nem – válaszolta Kilpatrick felszedve a kosárlabdát a földről.

– Sosem hallottam róla.
Willnek fogalma sem volt, mire akar Amanda kilyukadni a

kérdéssel, de Amanda kedvéért elmagyarázta Kilpatricknek.
– Az úgynevezett háromszögtámadást, ami a „triangle

offence”, Michael Jordan és a Chicago Bulls tette híressé Phil
Jackson edző idejében.

– Jordan? – mosolyodott el Kilpatrick, ujjait a labda köré
fonva. – Azt hiszem, hallottam a fickóról. Olyan lehetett annak
idején, mint Marcus Rippy.

– Dale Harding egy igen csinos házban lakott, amely a
Triangle-O Holdings tulajdona.

Kilpatrick kosárra dobott. A labda a palánkot érte, majd mikor
visszapattant, a férfi megpróbálta újra.



– Csak a kosár elfogadható – mondta, nem mintha nem érte
volna el a háló alját a kezével, ha közelebb megy.

Amanda folytatta.
– A Triangle-O Holdings Delaware-ben van bejegyezve, de a

nyomai St. Martinra, St. Luciára, majd végül egy
Koppenhágában bejegyzett társasághoz vezetnek.

Will kezdte kapiskálni a dolgot. Az építkezés plakátjain Rippy
klubjánál dán zászló szerepel. Nyilván Amanda is észrevette, de
még korábban, és rögtön elindult a nyomon.

– Megkértem a külügyet, hogy érdeklődjenek hivatalosan a
társaság vezetői és részvényesei iránt. Nagyban
megkönnyíthetné a dolgunkat, hogy egyszerűen elmondaná
nekem.

– Fogalmam sincs – válaszolta Kilpatrick, s közben
megpróbálta egy ujján pörgetni a labdát. – Bárcsak segíthetnék.

– Megengedhetné, hogy beszéljünk Marcus Rippyvel.
A férfi felnevetett.
– Arra semmi esély, hölgyem.
Will ismét Amandára sandított, s azon törte a fejét, mire

készül. Tudnia kell, hogy ezzel elvesztették az egyetlen
esélyüket, hogy közel kerüljenek Marcus Rippyhez.

– Na és az Angie Polaski név rémlik magának? – kérdezte
Amanda.

Kilpatricknek végre sikerült megpörgetnie a labdát.
– Mi van vele?
– Hallott már róla?
– Hogyne – felelte Kilpatrick, majd gyorsabb pörgésre

késztette a labdát.



– Milyen minőségben?
– Mondjuk úgy, hogy bizonyos szolgáltatást nyújtott.
– Háttérellenőrzés? Biztonsági szolgálat?
– Kerítés. – Kilpatrick arcára olyan kifejezés ült ki, hogy Will

legszívesebben kidobta volna az ablakon. – Lányokat szerzett
néhány összejövetelemre. Semmit sem vártunk el tőlük, csak
annyit kértem, hogy tapasztaltak legyenek. Mármint a
társalgásban – tette hozzá. – Mint mondtam, semmiféle
szexuális szolgáltatást nem vártunk el tőlük. Mindannyian
felnőttek voltak, és megfizettük őket a társalgásért. Minden más
az ő döntésük volt.

– Döntés – dünnyögte Will, mert tényként tudta, hogy Marcus
Rippy az olyan nőket szereti, akik nincsenek döntési helyzetben.

Amanda összefoglalta a hallottakat.
– Tehát azt állítja, hogy Angie Polaski eszkortlányokat

szállított a maga összejöveteleire.
Kilpatrick bólintott, le nem véve a szemét az ujja hegyén pörgő

labdáról.
Willnek el kellett ismernie, hogy lehet valami abban, amit

mond. Angie szeretett az erkölcsrendészeten dolgozni, és
egyensúlyozni a zsaru és a bűnöző közötti keskeny
választóvonalon. Így jó sok prostituáltat ismert, és nem csinált
gondot abból, hogy nők úgy keresik a kenyerüket, ahogyan csak
tudják.

– A klienseim nagy nyilvánosságnak kitett celebek. Néha
szükségük van egy kis diszkrét társaságra. Nem könnyű nőkkel
találkozniuk.

– Úgy érti, a feleségükön kívül? – kérdezte Amanda.



Will azokra az utcán dolgozó lányokra gondolt, akiket Angie
ismert. Ők egyszerű utcasarki kurvák voltak, drogosok,
néhánynak még foga is alig, ugyanakkor mindannyian
kétségbeesettek, és nem sok választotta el őket a börtöntől vagy
a sírtól. Simán el tudta képzelni, hogy közülük halászott ki
néhányat Angie, és bebeszélte magának, hogy szívességet tesz
nekik. Csakhogy az általa ismert lányok nem olyan hölgyek
voltak, amilyenekkel Kilpatrick kliensei szívesen múlatták volna
az időt.

– Szóval ezt akarta megtudni? Hogy Polaski milyen munkát
végzett nekem?

– Tudja a jelenlegi címét?
– Postafiók – felelte Kilpatrick, majd felvette a telefont, és

beütött néhány számot. – Az irodám – mondta, majd letette. –
A beosztottam, Laslo meg tudja adni a részleteket.

Már megint ez a Laslo. Will jól gondolta, hogy a golyófejű
bostoni gengszter végzi a piszkos munkát.

– Hogyan találkozott Ms. Polaskival? – kérdezte Amanda.
Kilpatrick vállat vont.
– Ahogy az ilyen emberekkel találkozni szokás. Egyszerűen ott

vannak. Tudják, mire van az embernek szüksége, és ajánlkoznak,
hogy megszerzik némi fizetségért. Ilyen egyszerű.

– Akárcsak a tanúk megvesztegetése egy nemierőszak-ügyben
– jegyezte meg Will.

Kilpatrick ránézett, s valami horkantásféle hangot hallatott.
– Na, most már emlékszem, ki maga.
– Mi újság a telefonszámmal? – kérdezte Amanda.
– Laslónál meglesz. Én nem foglalkozom közvetítőkkel.



– Nem is – helyeselt Will. – Csak postázza nekik a csekkeket a
saját bankszámlájáról.

Amanda szúrós pillantást vetett Willre, majd világossá tette a
megjegyzését.

– Találtunk egy Angie Polaskinak kiállított csekket, amelyet a
maga bankszámlájáról lehet lehívni.

– Az ügynökség csak az italokat és a vacsorát fizeti. Minden
mást mi állunk – magyarázta Kilpatrick. – Az adóbevallásban
„üzletfejlesztés” néven szerepel.

– Beszéljünk most egy másik fejlesztésről. Arról, ahol ma
reggel egy holttestet találtunk.

A férfi ismét forgásba hozta a labdát.
– Azt hallgassák meg első kézből.
– Ez azt jelenti, hogy amit eddig mondott, az másodkézből

származott, azaz nem hiteles?
Kopogtak az ajtón.
– Kész vannak, főnök – szólt be Laslo.
Kilpatrick cikcakkban vezette végig a labdát az irodán, mintha

kicselezne egy láthatatlan ellenfelet.
– Add oda nekik Polaski anyagát – intett Amandáék felé. –

Zsaruk. Miatta jöttek.
– Milyen meglepő! – jegyezte meg Laslo, majd elkapta a

labdát, és a falon lévő palánkra küldte.
Kilpatrick a lepattanó labdáért indult, Amanda viszont

gyorsabb volt, és letette a legközelebbi székre.
– Mi készek vagyunk, ha maga is, Mr. Kilpatrick.
A férfi szemezett a labdával, de meggondolta magát.
– Erre! – indult el a folyosón. – Az a beruházás különben jövő



héten indul. All-Star Complex-nek fogjuk hívni.
– Fogjuk? – kérdezte Amanda.
– Ja. Hála maguknak. – Kilpatrick egy sor csukott irodaajtó

előtt vezette el őket. – Ez a vicces abban az elfuserált
erőszakügyben, amivel nekimentek Marcusnak. A többi
befektető keresett valaki mást, aki a helyükbe lép, mi pedig
rájöttünk, hogy elszalasztunk egy nagyobb lehetőséget.

– Azaz?
– Átpasszoltuk a beruházást néhány nagyobb volumenű

kliensünknek, és kiderült, hogy a komplexum kibővíthető egy
lakó- és üzleti negyeddé.

– Szóval olyasmi lesz, mint az Atlantic Station, csak egy
hagyományosan bűnözéssel terhelt környéken – jegyezte meg
Amanda.

Will elmosolyodott. Főnökének igaza volt. Atlantic Station is
álomberuházásnak indult, amely majd virágzó üzleti negyeddé
fog változtatni egy lerobbant környéket. Ahogy az a legtöbb álom
esetében történni szokott, a valóság nem váltotta be a
reményeket, s általános lett arrafelé a nők molesztálása, a
rablótámadás, az autólopás és a vandalizmus. Egyszer néhány
vállalkozó kedvű bankrabló láncot kötött egy bankautomata
köré, úgy tépte ki egy teherautóval a helyéből.

Kilpatrick nyilván találkozott az Atlantic Station kérdésével.
– Azok csak átmeneti problémák voltak. Előfordul az ilyesmi.

Nyilván tudja, hogy azóta megváltozott a helyzet. Azonkívül az
ottani fejlesztők mögött nem állt a világ nyolc legtehetségesebb
és legnagyszerűbb sportolója, akiknek a támogatása garancia a
sikerre. – Kilpatrick felemelte mindkét kezét, akár egy vásári



kikiáltó. – Gondoljon csak bele! Egyedül Marcus Rippynek
tízmillió rajongója van a Facebookon. A Twitteren meg az
Instagramon pedig még kétszer ennyi. Elég egyszer posztolnia
valamit egy klubról vagy egy menő üzletről, ami tetszett neki, és
egy órán belül meg sem lehet mozdulni a helyen. Ő irányítja az
ízlést, a divatot.

Kilpatrick befordult egy sarkon, s a társaság egy hatalmas,
üvegfalú konferenciateremnél találta magát, amelynek asztalánál
ötvenen is elfértek volna. Willnek nagy erőfeszítésébe került
nem húzni el megvetően a száját, amint észrevette a négy
ügyvédet a helyiségben. Kilpatrick nyilván nyomban riasztotta a
nagyágyúkat, amint Amanda találkozót kért.

Will mindannyiukkal találkozott még Rippy erőszakügyének
nyomozásakor. A Bond-filmek tipikus gonosz figuráira hajaztak:
két idősebb fehér fickó, mindegyik egy gyönyörű, dögösen
öltözött, harmincas nő kíséretében. Kilpatrick bemutatta a
feleket egymásnak, de Will addigra már kiosztotta a Bond-
szerepeket. Aurie Goldfinger ült az asztalfőn. Aranyszőke haja és
erős német akcentusa révén érdemelte ki a nevet. Szintén szőke
beosztottja volt nyilvánvalóan Pussy Galore. Aztán ott volt dr.
Julius No, aki valamilyen okból az asztal alatt tartotta a kezét.
Mellette Rosa Klebb, aki nem annyira elbűvölő külseje miatt
nyerte a nevet, hanem inkább azért, mert tűhegyes cipősarkaiba
ugyanúgy el lehetett volna rejteni a mérgezett hegyű késeket.

– Igazgatóhelyettes, Trent ügynök, köszönjük, hogy
idefáradtak – szólalt meg Goldfinger. – Kérem, üljenek le!

Egy szék felé intett kettővel odébb, mint ahol Rosa Klebb
foglalt helyet. Egy teáscsésze volt előtte az asztalon.



Will kihúzott két széket az asztal túloldalán, úgy
félmérföldnyire a Bond-kvartettől, mert tudta, hogy Amanda is
ezt szeretné. A nő felnézett Willre, miközben leültek, tekintete
megállapodott annak csupasz nyakán, és a férfi biztos volt abban,
hogy bosszús, amiért nem öltönyt és nyakkendőt visel.

Most már ő maga is mérges volt miatta. Legalább a pisztolya
ott lógna az övén! Szüksége lenne egy kis fegyverzetre ezekkel az
emberekkel szemben. Fel sem kelnek az ágyból kevesebbért,
mint óránként háromezer dollár. Mármint fejenként. Ennek a
találkozónak a teljes ügyvédi számlája valószínűleg több, mint
Will nettó havi fizetése.

Kilpatrickre nézett, de szemmel láthatóan itt már nem ő volt a
főnök. Beleroskadt egy székbe, és egy bontatlan üveg Bankshotot
forgatott a kezében.

– Nos – kezdte Amanda mellőzve a formaságokat –,
megpróbálom megérteni, miért kell négy ügyvéd egy egyszerű
kérdés megválaszolásához.

Goldfinger elmosolyodott.
– Ez nem egy egyszerű kérdés, igazgatóhelyettes asszony. Ön

részleteket kívánt tudni egy ingatlanról, ahol találtak egy
áldozatot. Mi mindössze szélesebb képet akarunk nyújtani önnek
a helyzetről.

– Tapasztalataim szerint mindig szélesebb a kép, ha
gyilkosságról van szó, de eddig sosem kellett ennyi ügyvéd, hogy
felvázolja.

Will figyelmesen nézte a figurákat. Egyik sem beszélt, egyik
sem mozdult. Kérdése ellenére Amandán nem látszott, hogy
kellemetlenül érintené az ügyvédekkel való találkozás. Ha most



bárki a véleményére lett volna kíváncsi, megkockáztatta volna,
hogy Amanda maga rendezte így.

A kérdés csak az, hogy miért.
Amanda kivette a csészéből a filtert, és ivott néhány korty

teát.
Végül Goldfinger ránézett dr. Nóra, aki erre odabiccentett

Rosa Klebbnek.
Klebb felállt, összerendezett maga előtt néhány dossziét, majd

megkerülte a mamutfenyő méretű tárgyalóasztalt. Will hallotta,
ahogy a bugyija szűk szoknyája béléséhez dörzsölődik. Lenézett a
nő éktelenül magas cipősarkára. A talpa piros volt, mert meg
lehetett vele állítani egy férfiszívet. Sarának is volt egy hasonló
pár ugyanettől a tervezőtől, de rajta jobban nézett ki.

– Ez egy összeállítás arról a beruházásról – mondta Goldfinger.
– Ugyanezt a prezentációt nyújtottuk be a múlt hónapban a
polgármesternek és a kormányzónak.

Amanda már hallott erről a projektről. Aznap reggel már
tárgyalt a polgármesterrel, és épp a kormányzót tájékoztatta a
törvényhozás épületében, amikor Will lelépett. Persze most
megtartotta magának ezt az információt. Ránézett a dossziéra
közepén a jókora csillagos logóval, majd áttolta Will elé, aki a
saját iratcsomója tetejére tette, és maga mellé tolta az asztalon.

Dr. No előrehajolt, de még akkor sem vette elő a kezét.
– Meg kell kérjük önöket, hogy tartsák titokban ezt az

információt. Sajtóembargót vezettünk be a hivatalos bejelentésig.
A csomagban minden részletet megtalálnak a területfejlesztésről.

Amanda várta a folytatást, mire Goldfinger magyarázatba
kezdett.



– Az All-Star Complexben tizenhat termes mozi lesz, egy
harmincszintes szálloda, egy húszszintes lakótömb, egy termelői
piac, egy nyitott bevásárlóközpont elegáns butikokkal és
üzletláncok boltjaival, elegáns városi lakások, zártkörű éjszakai
klub, és természetesen egy teljes nagyságú kosárlabdapálya,
mellette pedig az általunk All-Star Experience-nek nevezett,
interaktív múzeum, ahol bárki megtudhatja, miért nagyszerű a
Nemzeti Főiskolai Atlétikai Szövetség.

– Ki finanszírozza ezt? – kérdezte Amanda.
– Számos magánbefektetőnk van, akinek a nevét pillanatnyilag

még nem hozhatom nyilvánosságra.
– És külföldi befektetők? – firtatta tovább Amanda.
Goldfinger elmosolyodott.
– Egy ilyen méretű projekthez nagyon-nagyon sok befektetőre

van szükség, akik közül néhányan szeretnének a háttérben
maradni.

– Többek között maga is?
A férfi válasz helyett csak mosolygott.
– Az építési vállalkozó a dán székhelyű LK Totalbyg A/S –

folytatta Amanda.
– Így van. Tudja, Atlanta egy nemzetközi város, így

nemzetközi befektetőket kerestünk. Ezzel mindenki csak nyer.
Will azokra az atlantaiakra gondolt, akik befektetők lesznek, ha

akarnak, ha nem. A kormány által ezeknek a beruházásoknak
biztosított támogatás mesésnek ígérkezett. A város által
finanszírozott kötvények, több évtizedes állami és helyi
adókedvezmények, új utak, új infrastruktúra, új közlekedési
lámpák és új zsaruk, akik majd gondoskodnak a terület



biztonságáról. Mindezek és a komoly készpénzek mindig
lehetővé tették az effajta befektetéseket a gazdagoknak, akik a
magánvállalkozások dicsőségét zengték, és azt papolták, hogy a
maguk erejéből vitték ilyen sokra.

Az amerikai álom.
– Igazgatóhelyettes asszony! – hajolt dr. No Amanda felé,

mintha nem is választotta volna el őket egymástól egy jókora
asztallap. – Ahogy mind a polgármester, mind a kormányzó
ismételten utalt rá, a város is és az állam is örül ennek a
fejlesztésnek. A Georgia Dome, a Műszaki Egyetem, a Centennial
Village és a Sun Trust Park közelsége azzal jár, hogy a Complex a
turisták mekkája lesz.

Will arra gondolt, hogy a Chattahoochee Avenue kissé messze
van ahhoz, hogy bárminek a mekkája legyen, de végül is
feltételezte, hogy ezek a fickók is megnézték a térképet.

– Azt reméljük, hogy az All-Star Experience felveszi majd a
versenyt a College Football Hall of Fame-mel. Nem kell
mondanom, mit jelentene a város gazdasági életének, ha
hozzájárulnánk a March Madness játékok sikeréhez – mondta
Gondfinger.

– Jól hangzik. – Amandának nem kellett túl jól értenie a
sporthoz, hogy felfogja, mekkora üzlet rejlik emögött. Várakozó
arckifejezéssel nézett az asztal túloldalára. – Na és?

Dr. No vette át a szót.
– Egyszóval azt reméljük, megérti, milyen kényes ügyről van

szó.
Pussy Galore közbecsicsergett.
– Nemcsak a nagyszabású komplexum megépítéséről van itt



szó, hanem arról a rengeteg időről és erőfeszítésről, amit a
reklámba fektettünk. Az embernek csak egy ilyen egyedülálló
lehetősége van a bemutatkozásra. Minden befektetőnket
felsorakoztattuk, idehozatunk újságírókat New Yorkból,
Chicagóból, Los Angelesből. Lefoglaltuk a hotelszobákat, az
éttermeket. Nagyszabású, kétnapos összejövetelt terveztünk,
ami az alapkőletétellel érne véget a helyszínen. Beizzítottuk az
egész sajtót. Igen fontos, hogy ez az ügy ne vessen árnyékot erre
az egészre, és egyetlen befektetőnk se keveredjen gyanúba.

– És maga a hely sem – tette hozzá Goldfinger.
– Ha amiatt aggódik, hogy újra nemi erőszakkal fogjuk

megvádolni a kliensét, megnyugtathatom – mosolygott Amanda.
– Ez most gyilkossági ügy, úgyhogy amennyiben vádat emelünk,
az gyilkosság miatt lesz.

A teremben megfagyott a levegő.
Goldfinger elmosolyodott, majd a mosoly nevetésre váltott.
Dr. No csatlakozott hozzá, s mivel még mindig az asztal alatt

tartotta a kezét, úgy festett, mint egy lemming, amelyik
beleszorult a turmixgépbe.

– Mikorra tervezik a partit? – kérdezte Amanda.
– Erre a hétvégére.
– Ah! – mondta Amanda, mint aki végre megértette a

problémát, bár Will fogadni mert volna, hogy már akkor tudott
az egészről, mielőtt belépett az ajtón. A polgármester és a
kormányzó bizonyára még nagyobb nyomás alá helyezte, mint az
ügyvédek, hogy gyorsan fejezze be a nyomozást, hogy
beindulhasson a projekt. A városnak a munkahelyekre volt
szüksége, az államnak meg a pénzre.



– Attól még tény marad, hogy hullát találtak az éjszakai
klubban – szögezte le Amanda. – Egy óriási bűnügyi helyszínt
kell feldolgoznunk. A bizonyítékok begyűjtése és fényképezése
még akkor is eltartana szombatig, ha mindenki túlórázik.

Will nem először csodálhatta meg, milyen ügyesen hazudik
Amanda, hiszen a munka semmiképp sem tarthat ilyen sokáig.
Amanda időt akart nyerni, csak Will még nem látta át, mire
megy ki a játék.

– Épp ezért vagyunk itt – mondta Goldfinger. – A szombat
már problémát jelent a számunkra.

– Nem is kicsit – tódított Galore. – Az L.A. Timesnak
megígértük, hogy jó előbb bepillanthat a klubba, már péntek
délelőtt. Egy amolyan előtte-utána dolgot akarnak csinálni
Marcussal, lefényképezni a bárpult mögött, vagy a körfolyosón
állva, majd később ugyanazokon a helyszíneken készítenek
felvételeket, ha már elkészült a klub.

– Nem tudnák ezt elhalasztani? – kérdezte Amanda.
Galore az orrát ráncolta.
– Attól csak rossz lenne a sajtóvisszhang.
– Én bent jártam a klubban ma reggel – mondta Amanda. –

Inkább nézett ki narkós bűntanyának, mint egy 2,8 milliárd
dolláros beruházás kiindulópontjának.

Egyik vitapartnere sem vette észre, hogy a kisujjából kirázta
az összeget.

– Azt terveztük, hogy ma kezdik el kitakarítani – válaszolt
Galore. – De akárhogy is, legalább két napra lenne szükségünk a
hely rendbetételére.

– Ugye sejtik, hogy a sajtó már szagot kapott a gyilkossággal



kapcsolatban? – mondta Amanda. – Tudják, hogy holttestet
találtak a klubban.

– Igen, azt tudják, hogy volt ott egy holttest – felelte Galore. –
De azt nem, hogy nem egy csavargó volt az.

– Kint volt mind a GBI, mint az atlantai rendőrség. A média
gyanítani fogja, hogy egy csavargó miatt nem fektettünk volna
bele ennyi munkát – mosolygott rájuk Amanda. – Nem mintha
bárki halála nem lenne tragédia, de a helyi rendőrség normális
körülmények között nem kéri a segítségünket ilyen esetben.

– Akkor mondhatnánk, hogy elfajult egy drogeladás, vagy hogy
két hajléktalan összekapott a pián – vetette fel Galore. – Ez is
csak azt hangsúlyozná, hogy milyen fontos ez a területfejlesztés,
hogy a bűnözéstől sújtott területből biztonságos, tiszta,
családbarát környék lehessen.

– Csakhogy az a férfi nem csavargó volt, hanem nyugalmazott
rendőrségi nyomozó.

Erre egyik ügyvéd sem tudott mit mondani.
– Sajnálom, emberek – szólalt meg Amanda –, én megértem a

dilemmájukat, de nem siettethetek egy gyilkossági nyomozást a
maguk díszünnepsége kedvéért. Nekem az áldozat családjára is
gondolnom kell. A nyomozónak felesége volt, aki még csak
huszonkét éves.

Willnek minden erejére szüksége volt, hogy palástolja a
meglepetését. A kora miatt feltételezte, hogy ez a feleség Delilah
Palmer volt, de vajon Amanda miért nem osztotta meg vele ezt
az információt? Nagyon nem mindegy, hogy Harding Delila
őrangyala volt, vagy a férje. A feleségek tudnak dolgokat, nekik
van hozzáférésük információkhoz. Ha Harding azért lett célpont,



mert sokat tudott, Delilah lesz a következő a listán.
– Harding és a lány alig pár hónapja házasodott össze –

folytatta Amanda –, és nekem máris közölnöm kellett vele, hogy
özvegy. Most pedig menjek vissza hozzá, és mondjam el, hogy a
férje halála másodlagos egy sajtóeseménnyel szemben? – ingatta
a fejét, mintha a puszta gondolat is elszomorítaná. – És ha már a
sajtónál tartunk, Mrs. Harding rendkívül fotogén. Szőke haj, kék
szem, csinos arc. A sajtó odalesz érte.

– Nem, nem! – vágott közbe dr. No. – Ezt mi nem akarhatjuk,
igazgatóhelyettes asszony. Nem kívánjuk akadályozni a
nyomozását – mondta jelentőségteljes pillantást vetve
Goldfingerre, mert természetesen épp ezt akarták.

Amanda nyilván ezt is tudta előre, így Will tovább tűnődött
azon, hogy vajon hová akar kilyukadni.

– Igazgatóhelyettes asszony! – kezdte Goldfinger. – Csak
annyit kérünk, tegyen meg mindent a dolgok felgyorsítására. –
Felemelte az ujját, amint folytatta. – Természetesen nem a
siettetésére, mert az kapkodáshoz vezet. Csak annyit kérek,
kezelje az ügyet hatékonyan.

Amanda bólintott.
– Hogyne. Megteszem, amit tudok. De akkor sem tudom

eltüntetni onnan az embereimet szombatig. Ahhoz egyszerűen
nem elég hosszú egy nap.

Dr. No megkérdezte:
– Lenne bármi, amit mi tehetnénk a folyamat felgyorsítására?
Amanda láthatóan megkönnyebbült, mintha épp erre a

kérdésre várt volna.
– Arra gondoltam… – kezdte, aztán elhallgatott. – Nem,



felejtse el! Mi mindannyian megteszünk minden tőlünk telhetőt
– felelte, majd felállni készült. – Köszönöm, hogy ránk szánták az
idejüket.

– Kérem! – intett neki Goldfinger, hogy üljön vissza. – Mi mit
tehetünk?

Amanda visszaült a helyére, majd mélyet sóhajtott.
– Attól tartok, megint Marcus Rippynél lyukadunk ki.
– A francba, nem! – kapta fel a fejét Kilpatrick. – Nem fog

beszélni Marcusszal. Nincs az az isten!
Amanda Goldfinger felé fordult.
– Nézze ezt az én szemszögemből! Van egy magas

kitüntetésekkel rendelkező, sokak által tisztelt, nyugalmazott
rendőrségi nyomozóm, akit meggyilkolva találnak egy félkész
épületben. A nyomozás normális menetében az lenne az első
dolgom, hogy beszéljek az épület tulajdonosával, hogy kizárjam a
gyanúsítottak köréből és a segítségével összeállítsak egy listát,
azokról, akiknek bejárása volt az épületbe.

– Én tudok adni magának egy nyomorult listát – füstölögte
Kilpatrick. – Ahhoz nem kell beszélnie Marcusszal.

– Attól tartok, mégis kell – vont vállat tehetetlenül széttárt
kezekkel Amanda. – Csak pár percre van szükségem az idejéből,
és egy ígéretre, miszerint nyíltan és őszintén fog válaszolni.
Nagyban segítene helyreállítani a renoméját, ha mindenki
láthatná, hogy elősegíti a rendőrség munkáját. Természetesen
jegyzőkönyv mellett.

– Maga tréfál? Jegyzőkönyv mellett? – pattant fel Kilpatrick. –
Öttől tíz évet kaphat, ha hazudik egy zsarunak – figyelmeztette
Goldfingert.



– Miről tervez a kliense hazudni? – kérdezte meg Amanda
ártatlanul.

Kilpatrick rá se hederített, csak Goldfingernek fröcsögött
tovább.

– Ez a nyomorult pókasszonyság megpróbálja Marcust a
hálójába csalni, hogy mondjon valamit, ami…

– Kip! – figyelmeztette dr. No, mire Kilpatrick csendben
tátogott tovább, mint egy kifogott lazac.

Goldfinger Amandához fordult.
– Beszélhetnénk négyszemközt, igazgatóhelyettes asszony?
A három másik ügyvéd egyszerre állt fel.
Amanda megérintette Will karját, elbocsátva őt, mire a férfi

elindult az ajtóhoz.
Kilpatrick indulatosan az ég felé lendítette mindkét karját.
– Ez tiszta marhaság, ember! Tiszta marhaság!
A három ügyvéd már elszivárgott, s Will is a folyosóról figyelte

Kilpatricket, aki még kétszer elismételte, hogy „marhaság”,
mielőtt elhagyta volna a termet. Megpróbálta bevágni az
üvegajtót maga mögött, de a pneumatikus ajtózár
megakadályozta benne.

Mintegy varázsütésre Laslo jelent meg Will mellett. Kilpatrick
ujjával kettejük felé bökött vörös arccal, dühösen.

– Kísérd ezt a faszfejet az előcsarnokba, aztán gyere a
szobámba! Azonnal! – tette hozzá, majd öklével belevágott a
falba. A gipszkarton meghajlott, de nem lyukadt be. Még rúgott
is bele egyet hasonló eredményt kiváltva, aztán távozott.

– Hé, faszfej! – intett Laslo az előcsarnokba vezető hosszú
folyosóra. – Erre!



– Laslo – szólalt meg Will átnézve a figura feje fölött,
kihasználva, hogy majdnem egy fejjel magasabb nála. Nem
szándékozott távozni Amanda nélkül, és a fickóban volt valami,
amitől amúgy is felállt a szőr a hátán. – Van vezetékneve is?

– Ja. Úgy hangzik, hogy „szard össze magad”. Na, indulás!
– Szóval Laslo Szard-össze-magad – dünnyögte Will, és nem

mozdult. – Van névjegye?
– Fel is dugom a seggedbe, ha nem mozdulsz, pajtás.
Will erőltetetten felkuncogott, majd zsebre vágta a kezét,

ahogy egész nap tette.
– Mi a francot nevetsz?
Will nem tudta megállni, hogy a végletekig fel ne bosszantsa a

fickót. Az idős hölgyre gondolt az előcsarnokban, akinek
reszketett az ajka. Vajon Laslo miatt? Vagy Kilpatrick miatt? Will
ösztönösen érezte, hogy valami lappang a háttérben.

– Mrs. Lindsay figyelmeztetett, hogy maga kiszámíthatatlan.
Laslo arca elsötétült, tehát Will telibe talált. Eltűnődött, mi

szerepelhet a fickó bűnlajstromán még a bostoni időkből.
Börtöntetkó volt oldalt a nyakán, és olyan benyomást keltett,
hogy hiába verik meg, mégis képes győzni.

– Tartsd távol magad az öreg hölgytől, vagy megjárod! –
figyelmeztette Laslo.

– Ahhoz szüksége lenne egy létrára.
– Nehogy azt hidd, hogy nem foglak leütni, csak mert zsaru

vagy! – tette csípőre Laslo a kezét. Will szerint ez a kéztartás
csak egy sportpálya szélén illett egy férfihoz. Laslo mellkasán
szétnyílt a gombok közt a szűk ing. Annyira megfeszült a vékony
anyag, hogy ennyi erővel akár magára is festhette volna. Szúrós



szemmel nézett Willre.
– Most mit bámulsz?
– Szép ez az ing. Van felnőttméretben is?
Kinyílt a tanácsterem ajtaja.
– Nagyon köszönöm – szólt hátra Amanda Goldfingernek,

majd győzedelmesen csillogó szemmel Willre mosolygott. Úgy
tűnik, Marcus Rippy fontos, de mégsem annyira, mint egy 2,8
milliárd dolláros üzlet, amelyből mindenki ki akarja venni a
részét.

– Készen vagyunk? – kérdezte a beosztottját.
Laslo hüvelykujjával a folyosó felé mutatott.
– Erre!
– Köszönöm, Mr. Zivcovik – indult el Amanda a férfiak előtt az

előcsarnok felé. – Sikerült megtalálnia Ms. Polaski
telefonszámát?

A férfi addig sem vette le a szemét Willről, amíg átadott
Amandának egy összehajtogatott papírdarabot.

Amanda ránézett a számra, majd továbbadta a papírt Willnek.
Ugyanaz a kikapcsolt vonal volt, amelynek a számát másutt

már megtalálták.
Laslo feltépte az előcsarnokba vezető ajtót.
– Tehetek magukért még valamit? – kérdezte olyan faragatlan

stílusban, hogy a bostoni akcentusával együtt már alig lehetett
érteni.

Amanda már majdnem tett rá egy megjegyzést, de Willnek
volt még egy kérdése az alakhoz.

– Ismerte Angie-t?
– Polaskit? – vigyorodott el szélesen Laslo. – De még



mennyire! – kacsintott Willre. – Úgy tudta szorítani az embert
odalent, mint egy boa constrictor.

– Múlt időben? – figyelt fel a szóhasználatra Amanda.
A férfi nem felelt, csak rájuk vágta az ajtót.



6. FEJEZET

Faith egy kényelmetlen műanyag széken ült a nővérpulttal

szemben, a Grady Hospital intenzív osztályán. A folyosó mindkét
végén fegyveres őrök álltak. Az osztály tele volt, a Grady lévén
Atlanta egyetlen közkórháza és első számú sürgősségi centrum,
ahol a város legrémesebb eseteinek nagyját látták el. A betegek
legalább negyede általában oda volt bilincselve az ágyhoz.

Az ügynöknő felnézett a fehér táblára az íróasztal mögött.
Olivia, a főnővér épp frissítette az egyik beteg aktuális állapotát.
A Grady-ben sok Jane Doe-t, azaz ismeretlen
személyazonosságú nőt kezeltek, de Faith számára csak Jane
Doe 2, a potenciális tanú volt a fontos. Az ő állapota még mindig
kritikus volt. A műtéte négy órával hosszabb volt a tervezettnél.
Újra kellett építeni az orrát és a torkát. Annyi vért kellett pótolni
nála, hogy az kész detoxikálásnak számított. Most viszont a kokó
helyett morfiummal tömték tele, úgyhogy legalább még egy óra
hosszat nem fog magához térni.

Faith azonban nem vesztegette az időt, s közben átrágta magát
Dale Harding pénzügyi papírjain és híváslistáján. Nem jutott
közelebb a megoldáshoz, sőt használható nyomra sem akadt.
Harding összes hívása ételrendelés volt, pizza vagy kínai.
Az üzleti ügyeit nyilván eldobható telefonon intézte. Ami pedig a
banki papírjait illette, nem kellett bűnügyi szakértőnek lennie,
hogy eligazodjon rajtuk. Harding nem egészen száz dollárt tartott
a folyószámláján, és ez az összeg alig változott az utóbbi hat



hónap folyamán, mert egy arany MasterCarddal fizetett mindent
a mexikói vacsorájától a gumiharisnyáig, amely segített
fenntartani a keringést a lábában. A halmozódó egyenleg a
kártyán az utóbbi hat hónapban felment több mint
negyvenezerre, mert nem volt semmi kifizetés. Faith
feltételezte, hogy Harding szándékosan intézte így, ahogy
szándékosan hagyott fel a dialízissel is, aláírva ezzel a halálos
ítéletét. De a sír felé menet még tönkre akart tenni annyi
embert, amennyit csak tudott.

A kérdés az volt, Delilah Palmer vajon ezek közé tartozott-e.
Faith egyfolytában a pornóképekre gondolt, a lány kifejezéstelen
tekintetére. Már a tízéves gyerek szemében ott volt a
belenyugvás, mintha elfogadná, hogy az ő sorsa az, hogy
kihasználja minden férfi, aki csak az útjába akad. Sőt nemcsak
akárki, hanem Dale Harding, a zsaru, az apa. Az egyetlen ember,
akiben meg kellett volna tudnia bízni. Ehelyett mocskos fotókat
őrizgetett róla a padlásán, aztán meg feleségül vette. De miért?

Delilah kell hogy legyen a kulcs mind Harding, mind Angie
meggyilkolásához. Faith nem vette be Collier feminista elméletét,
miszerint a lány áll a halálesetek mögött. Harding mindig is
gondoskodott Delilah-ról. A lánynak tudnia kellett, hogy a
férfinak nincsen sok hátra. Miért ölte volna meg, mikor elég lett
volna várnia néhány napot, és máris táncolhat a sírján?

Faith sokakat fel tudott volna sorolni, akik holtan akarták látni
Angie Polaskit, ezért Dale Hardingra koncentrált.
Szerencsejátékos volt, szeretett kockáztatni. Talán vállalt egy
utolsó rizikót, még mielőtt meghal, valami nagyon kifizetődőt,
aminek Delilah, a törvényes felesége lett volna a



kedvezményezettje. Csakhogy lehetett benne valami
törvénytelen. Ennek már inkább volt értelme. És
megmagyarázná, miért forog Delilah élete veszélyben.

És ő még azt a gyengeelméjű Colliert küldte, hogy megtalálja a
lányt.

Átfutotta a tizenhat üzenetet, amelyeket Collier azóta küldött,
hogy otthagyta a Mesa Armsban. Ha személyesen túl
beszédesnek volt mondható, írásban egyenesen dőlt belőle a
szöveg. Annyi felesleges információval tarkította a mondandóját
az időjárásról, a rádióban hallott zenéről, vagy az étkezési
szokásairól, hogy Faith alig tudta kihámozni a lényeget. Már
majd szétment tőle a feje.

Benyúlt sokzsebes nadrágja oldalsó zsebébe, és előhalászta a
spirálfüzetét meg egy tollat. Az első oldal tetejére négy nevet írt
fel: PALMER, HARDING, POLASKI, RIPPY.

Tollával ütögetve a papírt a leendő oszlopok alatt a figurák
közötti kapcsolatokon töprengett. Erre kell rájönnie. Delilah Dale
Harding felesége volt, és valószínűleg a lánya is. Harding
Rippynek dolgozott, míg egy Amandától kapott tájékoztatás
szerint Angie Kip Kilpatricknek, ami azt jelenti, hogy
tulajdonképpen Rippynek.

Faith tovább kopogott a tollával a papíron. Angie talán még
régről ismerte Hardingot, hisz a rossz zsaruk össze szoktak
tartani. Elhitették magukkal, hogy azért kívülállók, mert ők az
egyetlenek, aki el tudják végezni a munkát, pedig csak arról volt
szó, hogy a rendes zsaruk kiközösítették őket.

Faith átfordította a lapot, és felírta a tetejére a KÉRDÉSEK
szót.



Miért találkozott Angie és Harding Rippy klubjában?
Mit tud Delilah?
Ki akarta megölni Hardingot?
Ki akarta megölni Angie-t?
Ha Harding és Angie ismerték egymást korábbról, érthető,

hogy segítséget kértek a másiktól munkaügyben, így
dolgozhattak végül mindketten Kilpatricknek. Harding hat
hónapja költözött a Mesa Armsba, így Faith joggal
feltételezhette, hogy azóta dolgozott neki. Angie bankszámláján
négy hónappal ezelőtt jelentek meg a hatalmas összegek, így ő
legalább az óta dolgozott ugyanott.

Faith visszalapozott az előző oldalra.
Minden felrajzolt nyíl Marcus Rippy felé mutatott.
Rezegni kezdett a telefonja, Collier küldött egy újabb hosszú

üzenetet. Faith átfutotta a sorokat a lényeget keresve, kihagyva
a beszámolót a rosszullétéről, amelyet egy benzinkútnál
megevett hotdognak köszönhetett. Szombaton, a gyilkosság
előtti napon, Delilah Palmer kibérelt egy fekete Ford Fusiont egy
Hertz kölcsönzőben, a Howell Mill Roadon. Biztonsági kamera
nem rögzítette a tranzakciót, és a nő a Visa kártyáját használta.
Collier körözést adott ki a bérelt kocsira. Elismételte továbbá a
heroinfutár teóriáját, rámutatva, hogy a dílerek gyakran
bérelnek kocsit, mert a sajátjukat lefoglalná a rendőrség, ha
elkapja őket.

Faith tovább kocogtatta tollával a noteszt. Nem fogadta el
Collier kábítószeres ötletét, mert szerinte a férfi fordítva ül a
lovon, és bizonyítékot keres az elméletéhez.

Delilah szombaton bérelte az autót, nem pedig vasárnap vagy



hétfőn, azaz jóval Harding megölése előtt. Ez jelentheti azt is,
hogy jóval előbb tisztában volt a Hardingot fenyegető veszéllyel,
és biztosítani akarta a saját menekülését. Viszont a saját
jogosítványát és hitelkártyáját használta a bérléshez. Delilah
ismerte az utca törvényeit, bolond lett volna a saját nevét
használni, ha menekülni készül.

Ismét vibrálni kezdett Faith telefonja. Megint egy üzenet,
ezúttal szerencsére rövid: „A lányok szerint Souza hat hónapja
túladagolta magát. Holtvágány. Holt! Nem vicces?”

Faithnek vissza kellett pörgetnie az üzeneteket, mert már nem
emlékezett, ki az a Souza. A kérdéses üzenet két órával
korábban érkezett. Collier egyik adatközlője szerint Virginia
Souza a hatos zónában egy újabb szajha volt, akinek az
érdekében Harding szívességeket kért másoktól. Ugyanazon a
sarkon dolgozott, mint Delilah. Erőszakos nő lehetett tekintve,
hogy kétszer is megvádolták kiskorú bántalmazásáért. Faith
agyán átfutott, nem Delilah volt-e az a kiskorú.

Faith továbbolvasta az üzenetet. Collier azzal fejezte be, hogy
beszélni fog a fiatalabb szajhákkal, akik tudhatnak valamit vagy
ismerhetnek valakit, aki elvezetheti Delilah Palmer tartózkodási
helyéhez. Vagy csak azért fog beszélni velük, mert ehhez van
kedve, tette hozzá gondolatban Faith. A szöveg végéhez Collier
még hozzáillesztett egy sor padlizsán alakú emojit, azaz japán
eredetű hangulatjelet, ami Jeremy Facebook-oldalából kiindulva
egy csomó péniszt jelent.

Faith visszatért a noteszéhez, a sok-sok nyílhoz, amelyek
hegye mind Rippy felé mutatott. Sok-sok kérdés, és semmi
válasz. Inkább penészedne Collier itt a kórházban, míg ő Delilah



Palmer nyomába ered! Ez a gond a gyilkossági ügyekkel: sosem
tudni, melyik nyom vezet eredményre, és melyik zsákutca.
Faith-nek egyre inkább az volt az érzése, hogy Collier-t indította
el a helyes nyomon, ő pedig le is ugrik a tetőről, ha megtudja,
hogy Collier kapta el helyette a rosszfiút.

Ismét vibrálni kezdett a telefon. Nem szeretett volna újabb
fejezetet olvasni Collier sikeres nyomozásáról, de nem
engedhette meg magának, hogy ne tudjon mindenről, ami
történik. A képernyőn azonban nem Collier neve állt, hanem egy
másik: B. Wantanabe.

Faith felállt, s továbbment a folyosón, hogy ne hallják.
– Mitchell.
– Faith Mitchell különleges ügynök? – kérdezte egy női hang.
– Igen.
– Én Barbara Wantanabe vagyok. Violet mondta, hogy beszélni

akar velem.
Faith már meg is feledkezett Harding szomszédjáról.
– Köszönöm, hogy felhívott. Csak arra gondoltam, hátha tud

mondani nekem valamit Dale Hardingról.
– Ó, amennyit csak akar. – Majd nyomban neki is fogott.

Panaszkodott a házból jövő bűzről, arról, hogy Harding néha a
fűre parkolt, hogy ocsmány szavakat használt, hogy bömböltette
a tévét meg a rádiót.

Faith figyelt, amennyire csak tőle tellett. Barb még Collier-nél
is bőbeszédűbb volt. Mondott valamit, aztán ellentmondott saját
magának, majd elismételte az első állítását, aztán köntörfalazni
kezdett, ötödszöri nekifutásra pedig belebonyolódott a saját
ékesszólásába. Faith kezdte megérteni, miért utálta Harding



annyira.
– Arról nem is beszélve, hogy milyen zenét hallgatott –

folytatta a nő, majd elmondta, melyik rapalbumot hallgatta
Harding éjjel-nappal. Az unokája szerint Jay Z volt, valami The
Black Album. Faith ismerte a lemezt, mert a fia is ezt hallgatta jó
hangosan, csukott szobaajtók mögött, mert tökéletes
háttérzenéül szolgált fehérférfi-büszkeségéhez, valamint
ünnepléséül annak, hogy felvették az ország egyik
legtekintélyesebb egyetemére.

Faith ismét teljes figyelmével a nő felé fordult, s várta az
alkalmat, hogy közbevághasson. Az asszonynak végül levegőt
kellett vennie.

– Voltak látogatói?
– Nem – vágta rá Barb, majd: – Igen, azt hiszem. Egy

látogatója valószínűleg volt.
Faith eltakarta a szemét a tenyerével.
– Némi bizonytalanságot érzékelek.
– Nos, igen. Ez igaz. Bizonytalan vagyok.
Pedig kénytelen volt elvetni Collier drogfutár-elméletét.
– Nem látott embereket ki-be járni Hardingnál? Olyan

embereket, akik nem illettek abba a környezetbe.
– Nem, nem volt semmi ilyesmi. Akkor már hívtam volna a

rendőrséget. Csak néha úgy gondoltam, kell lennie ott még
valakinek.

– Mikor volt az a néha?
– Mostanában. Nos, ez nem igaz. A múlt hónapban.
– Úgy gondolta, valaki látogatja Dale-t?
– Igen. Nos, talán ott is tartózkodott. Talán nem a látogatás a



jó szó.
Faith a fogát csikorgatta.
– Úgy értem, lakhatott nála valaki. Amikor ő nem volt ott. Nos,

rendszerint napközben nem volt otthon, miután beköltözött, de
később mindig otthon volt. És ekkor kezdődtek a gondok.
Amikor otthon volt. Ez talán nem hangzik szépen, de ez volt a
helyzet.

Faith igyekezett összegezni az információkat.
– Szóval amikor Dale hat hónapja beköltözött, sosem volt

otthon, és ön észrevette, hogy ez egy hónapja megváltozott?
– Pontosan.
– És nagyjából ettől az időtől fogva hallott hangokat a

szomszédból, melyek arra utaltak, hogy Dale-en kívül valaki más
is lakhat ott?

– Igen.
Faith várta, hogy a nő ezúttal is megcáfolja önmagát, de semmi

ilyesmi nem következett.
– Tudja, hangokat hallottam – jelentette ki Barb, aztán várt

egy kicsit a következő visszakozás előtt. – Nem úgy általában,
úgy értem, egy akármilyen zaj jöhetett volna a televízióból is. De
ki néz tévét és hallgat rapzenét egyszerre? Persze lehet, hogy
vannak ilyen emberek is.

– Lehetnek – értett egyet Faith. Különösen, ha el akarnak
nyomni egy hangot, mint például egy narkós dörömbölését a
gardróbszekrény ajtaján. – Dörömbölést nem hallott véletlenül?

– Dörömbölést?
– Mint amikor valaki a falon vagy egy ajtón dörömböl.
– Nos… – Babs gondolkodott egy ideig a helyes válaszon.



Faith maga elé idézte a Mesa Arms lakásainak alaprajzát.
A vendégszoba esett az ikerház közös fala felé. A fő hálószoba az
ellenkező oldalon kapott helyet, hogy több ablaka legyen, s így
megmaradt az intimitása.

Nagy beépített szekrény a fő hálószobában, ideális nők fogva
tartására!

– Azt hiszem, el lehet mondani, hogy a zaj kalapácsütésekre
hasonlított – jelentette ki Barb.

– Mintha kalapáccsal ütnének valamit?
– Igen, de szaggatottan. Időközönként ismétlődött. Harding

talán képeknek vert szögeket a falba. – Az asszony
elgondolkodott. – Nem, az túl sok kép lett volna. Nem mintha
folyamatos lett volna, mármint a zaj, de elég soká tartott. Talán
valami bútort állított össze. Nekem a fiam csinálja az ilyesmit, ha
kell. De csak ha van ideje rá. A menyem miatt, tudja. Dale-lel
viszont az igazi gondot az ürülék okozta.

Faith nem hitt a fülének.
– A micsoda?
– Ürülék. Tudja – halkította le a hangját Barb –, a kaki.
– Ürülék?
– Emberi.
Faith-nek el kellett ismételnie, hogy elhiggye, amit hallott.
– Emberi ürülék?
– Igen. A hátsó kertben – sóhajtott a szomszéd. – Tudja, Dale

minden este kiöblítette a vödrét, és először azt hittem, fest
valamit odabent, ami még hihető is lett volna, hiszen gyakran
hallgat zenét, aki fest, nem igaz?

– Hogyne.



– Így aztán azt feltételeztem, hogy valami csúnya barnára festi
a falát. De aztán az unokám egy nap kiment a hátsó kertbe
ágakat keresni, amiket Mr. Nimh megrágcsálhat. Tudja, folyton
nő a foguk. Ó! – kiáltott fel Barb izgatottan. – Még meg sem
köszöntem, hogy megtalálták. A menyem szóba sem állt velem,
újabb tétel került miatta a bűnlajstromomra. Hát, én sem
imádtam az anyósomat, de a kellő tiszteletet azért meg kell adni,
nemde?

Faith megpróbálta az asszonyt visszaterelni a lényegre.
– Az ürüléknél hagytuk abba. Szóval látta, amint Dale kimossa

a vödröt minden este?
– Igen.
– Mikortól kezdve?
– Két hete? Nem. Tíz napja. Igen, azt mondanám, tíz napja.
– Egy nagy vödröt? Nem akkorát, mint amilyet felmosni

használ az ember?
– Igen. Egy hatalmas festékes vödröt. Vagy oldószerest. De

nagyot.
– Aztán egy nap az unokája kiment a hátsó kertbe, és talált

valamit? Érzett valami szagot?
– Igen. Nem. Azaz mindkettőt. Megérezte a szagot, és

odament. Olyan iszapszerű volt, és ráragadt a cipőtalpára.
A patkány örülhetett neki.
– A locsolócsővel kellett lemosnom a talpát, gusztustalan volt –

folytatta Barb. – Az anyja meg dühös volt rám. Mivel a menyem,
tudom, hogy az ő szabályaihoz kell alkalmazkodnom, de őszintén
szólva…

– Rákérdezett Dale-nél az ürülékre?



– Ó, dehogy! Nem kérdezhettem én tőle semmit. Most sem
lett volna értelme. Bármit mondtam, csak szitkozódott, és
otthagyott.

Faith most már értette az okát.
– Látott valaha is más autót Dale házánál a saját fehér Kiáján

kívül?
– Nem emlékszem semmi ilyesmire – felelte a nő szokatlan

magabiztossággal. – Nem, biztos, hogy sosem láttam.
– Sokat van otthon? – érdeklődött óvatosan Faith, mert

gyakran előfordul, hogy még a jó szándékú emberek is eltorzítják
az igazságot. – Csak azért kérdezem, mert ma délután sem
találtuk otthon.

– Mostanában több önkéntes munkát vállalok a Keresztény
Fiatalok Egyesületénél. Törülközőket hajtogatok, rendben
tartom a dolgokat. Nagyon tiszta vagyok, tudja, ezért is volt
problémám Dale-lel. Nem szeretem a felfordulást. Egyszerűbb,
ha az ember mindent rögtön a helyére rak, nem?

– De igen. – Faith kétségbeesetten tette ismét a szeme elé a
kezét. Ez a nő kihasznál minden lehetőséget, hogy eltérjen a
tárgytól. – Szóval azért járt mostanában gyakrabban
önkénteskedni, hogy ne kelljen találkoznia Dale-lel?

– Pontosan. Először csak azt a célt szolgálta, hogy pár órára
kiszabaduljak a négy fal közül. Meg hogy segítsek másokon.
Persze a segítség volt a lényeg. De aztán ez lett az egyetlen
menekvésem a zaj elől. Meg a szagtól. Ugye, maga is érezte a
szagot? Azt nem lehetett egész nap elviselni. Kibírhatatlan volt.

Faith eltűnődött, nem épp az volt-e Harding célja mindezzel,
hogy távol tartsa a szomszédját. Ha a beépített szekrényben



tartotta Delilah-t lehozni őt a kábítószerről, gondoskodnia kellett
arról, hogy senki se hallja meg a kiabálását, és ne hívja a
rendőrséget.

– Mikor kezdett ön több időt tölteni távol?
– A múlt héten.
– Tehát hét napja?
– Igen.
Ami azt jelentette, hogy Dale-nek sikerült háromnapi

szakadatlan tortúrával helyrehoznia Delilah-t.
– Egyszerűen föladtam – folytatta Barb. – Egyre rosszabb lett.

A szag, a zaj. Nem bírtam tovább, pedig nem vagyok az a
panaszkodós fajta. Violet a megmondhatója.

Faith-nek az volt az érzése, Violet nem igazán erősítené ezt
meg.

– Nos, nagyon sajnálom, hogy mindezen át kellett mennie, Ms.
Wantanabe. Nagyra értékelem, hogy felhívott és elmondta. Ha
eszébe jutna még bármi…

– Azért szomorú ez az egész – vágott közbe a nő. – Amikor
Dale beköltözött, először azt hittem, csak egy egyszerű magányos
agglegény. Látszott, hogy gondjai vannak az egészségével, és túl
boldognak sem tűnt. Azt gondoltam magamban, ez a hely pont jó
lesz a számára. Mi egy kis közösséget alkotunk, bár mindannyian
mások vagyunk. Ahogy Violet szokta mondani, néhányan
túltesznek Dzsingisz kánon is, mások olyanok, mintha a Plútóról
jöttek volna, de azért törődünk egymással, tudja?

Faith érezte, hogy rezegni kezd a kezében a telefon.
– Igen, asszonyom. Kellemes helynek látszik. Most le kell…
– Egy bizonyos kor után az ember megtanulja elnézni az



emberek furcsaságait és bolondériáit – sóhajtott fel Barb. – De
tudja, mit, kedvesem? Az emberi ürüléket a hátsó kertben nem
lehet elnézni.

– Hát igen – értett egyet Faith, miközben tenyerében ismét
rezgett egy üzenet, ezúttal Willtől. – Köszönöm, asszonyom.
Hívjon, ha eszébe jut még valami!

Faith kinyomta a telefont, mielőtt Barb bedobott volna még
egy örök igazságot, és megnyitotta Will üzenetét. Egy fotó volt a
Grady bejáratáról, ami azt jelentette, hogy itt van, és őt keresi.
Rendszerint így szokott kommunikálni. Faith erre válaszul egy
tányér étel és egy vigyorgó szarkupac képét küldte el jelezve,
hogy a büféknél várja.

A nővérpult mellett elhaladva felnézett a bent fekvő betegek
nevét és állapotát közlő táblára. Jane Doe 2 még mindig kritikus
állapotban volt. Faith nem kért újabb felvilágosítást a nővérektől.
Náluk volt a névjegye, és megígérték, hogy nyomban küldenek
egy sms-t, ha a beteg magához tér, és beszélni tud.

Faith elindult lefelé a lépcsőn. Megütögette nadrágja oldalsó
zsebét, hogy meggyőződjön róla, a vércukormérője még mindig
ott lapul. Két tűje maradt, a harmadikat félórája használta el.
Most már ennie kell, csakhogy a Gradyben kizárólag
gyorséttermi ételeket kapni, ami nem éppen kedvez a
cukrosoknak. Nem mintha Faith-nek kedve lett volna most
visszafogni magát. Nosztalgiával gondolt azokra az időkre,
amikor még addig tudott enni, amíg feloldódott benne a stressz.

Will előbb ért oda, és már egy csendes asztalnál ült a terem
hátuljában. Faith először meg sem ismerte, mert farmert és egy
szép, hosszú ujjú pólót viselt, amelyet nyilván Sara csempészett



be a ruhatárába. Jóképű fickó volt, de szeretett elvegyülni, és
ebben különbözött minden más zsarutól, akit Faith ismert.

– Ez jó lesz? – kérdezte Will a salátára mutatva, amit neki
rendelt. Faith rábámult a fonnyadt salátalevélre és a fehér
csirkecsíkokra, amelyek egy halott ember ujjaira emlékeztették.
Will tálcáján két sajtburger, egy nagy adag sült krumpli, egy
nagy pohár jégkrém és egy kóla foglalt helyet.

– Jól néz ki – bólintott Faith, leült, és legszívesebben felfalt
volna mindent Will tálcájáról. – Köszönöm.

– Amanda összehozott egy interjút Rippyvel holnapra.
Jegyzőkönyv meg minden.

– Tudom. Folyamatosan értesített mindenről.
– Mindenről?
– Tudok az Angie-vel közös bankszámládról, és egyetértek

abban, hogy nem kellene beszélned róla Sarának.
Will nem felelt. Sosem volt oda a kéretlen tanácsokért.
– Megkaptam Laslo Zivcovik aktáját Bostonból. Volt néhány

kihágása, például nyitott üveg alkohol a kocsiban vagy
gyorshajtás, egyszer molesztált egy nőt, egyszer pedig megölt
valakit egy szórakozóhelyi verekedésben. Huszonnyolcszor
szúrta meg a fickót, aztán hagyta elvérezni. Ült is érte egy
darabig.

– Emberölés? Jó ügyvédje lehetett – jegyezte meg Faith.
– Szerintem beszervezte egy banda, vagy Kip Kilpatrick

bostoni megfelelőjének dolgozott.
– Zavar téged, amit Angie-ről mondott?
Will vállat vont.
– Olyan ez, mint egy alkoholistával élni. Nem ér



meglepetésként, ha szól valaki, hogy egy bárban látta.
Faith évekig járt egy alkoholistával. Jól tudta, hogy azért

aggódni, a párja nem fullad-e bele valahol a saját hányásába,
vagy nem öl-e meg valakit, ha részegen vezet nem ugyanaz, mint
tudni, hogy lefekszik mindenkivel, aki él és mozog.

Persze így utólag már tudta, hogy akár ezért is aggódhatott
volna.

– Találkoztam egy öreg hölggyel Kilpatrick irodája előtt. Mrs.
Lindsay-nek hívják. Afroamerikai, remek kis öregasszony.
Gyöngysor volt a nyakában, úgy hetven lehetett. Sok mindent
elárult magáról, és az az érzésem támadt, hogy nincs jó helyen.

– Talán valamelyik játékos édesanyja, aki azon aggódik, hogy a
fia elindul lefelé a lejtőn.

– Azt mondta, lánya van, de csak úgy futólag említette. Nem
úgy, mint aki ezen a szinten játszik.

Will megérzései sokkal jobbak voltak a társáénál, így Faith
megkérdezte:

– Mi zavar benne?
– Remegett az ajka – mutatott Will a saját alsó ajkára. –

Idegesnek látszott, zaklatottnak.
– Tudta, hogy zsaru vagy?
– Igen.
– Megmondta a keresztnevét?
– Nem, de azt igen, hogy a Jesus Junctionnál lévő

komplexumban lakik.
– Ez aztán a részletes leírás!
– Na jó, nem túl részletes. Felhívtam az épületet, és azt

mondták, ott nem lakik semmiféle Mrs. Lindsay.



Faith érdekesnek találta, hogy Will vette a fáradságot, és
utánanézett.

– Egy ilyen korú nő minden bizonnyal jár templomba.
Megpróbálhatnád a metodistákat az Arden Roadon.

Will bólintott.
– Kihez ment oda?
– Feltételezem, Kilpatrickhez. Laslo jött érte, és Miss Lindsay-

nek szólította.
Faithnek fény gyúlt az agyában. Egy ilyen korú nőt Missnek,

kisasszonynak szólítani tiszteletlenség lett volna. Hacsak…
– Lehet, hogy a Lindsay a keresztneve. Egy idősebb déli nőt

épp a tisztelet jeleként hívhatnak Missnek. Mint a Miss Daisy
sofőrjében.

– Erre nem gondoltam – vont vállat Will. – Lehet, hogy nincs is
jelentősége.

– Még mindig több, mint amin én el tudok indulni. Reggel
folytathatnád a telefonálást. – Faith tisztában volt azzal, hogy ez
a feladat akár úgy is tűnhetne, hogy távol akarja tartani Willt
Angie ügyétől, ezért igyekezett összekapcsolni a két dolgot. –
Hardingot holtan találják Rippy klubjában. Angie Kilpatricknek
dolgozik. Laslo Kilpatrick buldogja. Miss Lindsay megjelenik
Kilpatricknél néhány órával a gyilkosság után, és Laslo beviszi az
irodák folyosójára, vélhetőleg Kilpatrick elé. Látod, hová akarok
kilyukadni? Nincsenek véletlenek.

– Nem volt Kilpatrick irodájában. Mármint Mrs. Lindsay –
mondta Will. – Tulajdonképpen nem láttam aztán sehol. Lehet,
hogy nem is hozzá jött.

– Vagy rejtegethették előled.



– Talán. Mesélj most a te napodról! – kérte Will, nekilátva a
fagylaltjának.

– Kész macska-egér játék volt az egész – felelte Faith, majd a
salátáját eszegetve beszámolt mindenről, amit Harding életéről
megtudott. A csatáiról Barb Wantanabe-vel, a patkányról, a
szagról, a székletügyről, Delilah Palmer meztelen fotóiról és a
házassági anyakönyvi kivonatról.

Ez utóbbi felkeltette Will érdeklődését.
– Előbb a lányaként hivatkozik rá, két év múlva meg elveszi?
– Aha.
– És ugyanarról a fiatal lányról van szó, akinek a meztelen

képeit a tárcájában hordta?
– Általános iskolás korától vannak róla meztelen képek.
Will letette az asztalra a jégkrémes poharát.
– Harding pedofil volt.
– Igen. Talán – utánozta Faith önkéntelenül Barb Wantanabet.

– Engem csak az zavar, hogy a legtöbb pedofil egy bizonyos
korcsoportra hajt. Vagy a tíz év alattiakra, vagy a
kiskamaszokra, vagy a nagyobbakra. Bár előfordulhat, igen ritka,
hogy valaki egyetlen áldozathoz ragaszkodik annak életkorától
függetlenül.

– Ritka, hogy valaki egyetlen áldozathoz ragaszkodik. Pont.
Egy Hardinghoz hasonló fickónak az élete során több száz
áldozata is lehetett volna. Más fotókat nem találtál?

Faith csak megrázta a fejét, mert a szája tele volt egy
gumiszerű csirkedarabbal.

– Volt még egy lány, akinek az érdekében Harding
szívességeket kért. Virginia Souza. De róla nem voltak képei, és



egyetlen szál irat sem a papírjai közt. Már meghalt, hat hónapja
túladagolta magát.

– A titokzatos hat hónap – jegyezte meg Will. – Úgy gondolod,
Harding azért tartotta magánál Delilah-t, hogy lehozza a szerről?

– Bezárva a beépített szekrénybe egyetlen vödörrel, amibe a
dolgát végezte – tette hozzá Faith, majd eszébe jutott valami. –
Vagy talán Angie-t zárta oda?

– Kizárt. Angie lyukat kapart volna a gipszkartonba, és
megölte volna a fickót.

Faith tudta, hogy ezt Will szó szerint értette.
– Collier azt gondolja, Harding drogfutárokat dolgoztatott –

mondta.
Will kételkedve nézett rá.
– A mexikói kartellek nem ajtógombokat használnak, ha

üzenni akarnak valakinek.
Faith felnevetett. Jólesett hallani, hogy Will ostobának nézi

Collier-t.
– Na jó. Szóval feltételezzük, hogy Delilah volt az egyetlen nő,

akit Harding a szekrényében tartott. De vajon miért zárta oda?
– Mert törődött vele. – Will feltartotta a kezét elhárítandó

Faith tiltakozását. – Harding úgy döntött, hogy abbahagyja a
dialízist, tehát tudta, hogy hamarosan meg fog halni. És az utolsó
heteit arra akarta szánni, hogy leszoktassa Delilah-t.

– Talán felelősnek érezte magát, amiért tönkretette az életét –
vélte Faith, majd eszébe jutott a fogszabályozó a vendégszoba
ágya mellett. – Valaki még fogszabályozó szakorvoshoz is elvitte.
Egy kivehető eszközzel aludt.

– Erre ráállíthatnánk Collier társát. Hívja fel a környék minden



szakorvosát, hátha szerepel valamelyikük beteglistáján.
Faith felvette az asztalról a telefonját, és pötyögni kezdett egy

üzenetet.
– Ezt intézze vele inkább Amanda – mondta, de az üzenetben

azt vetette fel, hogy Collier és Ng együtt végezze el a kulimunkát.
Will várt, ameddig el nem küldte az üzenetet.
– Azt mondtad, Palmer első fontosabb letartóztatása amiatt

volt, hogy Oxyt árult. Mit gondolsz, honnan szerezte a
tablettákat?

Faith töprengett a válaszon.
– A gettóban élt, ott járt általánosba. Ott az Aderrall, a

Concerta, a Ritalin a menő, a figyelemzavaros és a hiperaktív
gyerekeknek felírt gyógyszerek mint drogok. Ehhez jön a
középiskolában a Valium és a Percocet. Az Oxy inkább főiskolai
cucc, a kertvárosi fehérek problémája.

– Akkor ki láthatta el Delilah-t Oxyval eladásra tízéves
korában?

– Harding a fehérgalléros bűnözőkkel foglalkozott, neki nem
lett volna hozzáférése. – Faith anyja vezette a drog-alegységet a
hatos körzetben. A bizonyítékraktár kész gyógyszertárnak
nézett ki. – Viszont ismerhetett valakit, akinek igen. Talán
kiszúrt egy zsarut, akinek drogproblémái voltak, és nyomást
gyakorolt rá, hogy ossza meg vele a zsákmányt.

– A hatos körzetben?
Faith bólintott.
Will felélénkült.
– Ismersz tán valakit, aki ott dolgozott, drogproblémái voltak,

és köze lehetett Hardinghoz? – kérdezte Faith.



– Ja – felelte a férfi, s nem kellett kimondania Angie nevét. – Ő
épp az ilyen gyerekekkel foglalkozott.

– Az olyanokkal, mint Delilah? – Faith-nek felfordult a
gyomra. Egy dolog, hogy Angie nőket kerített előkelő
összejövetelekre, de kihasználni elárvult kislányokat már
teljesen más lapra tartozik.

– Angie az erkölcsrendészeten dolgozott – magyarázta Will. –
A kislányokat… bizonyos formában a szárnyai alá vette.

– És tablettákat adott nekik, hogy eladják?
Will megdörzsölte az állát.
– Angie tudja, milyen megrekedni abban a helyzetben úgy,

hogy az embernek senkije sincs, aki vigyázzon rá.
– Én nem erről beszélek – figyelmeztette Faith. – Nem az

együttérzést látom abban, ha valaki drogfutárt csinál egy
tízévesből.

– Melyik a rosszabb egy lánynak: Oxyt árulni, vagy saját
magát?

– Csak ez a két választás létezik?
– Az ilyen gyerekeknek, akik benne ragadnak a rendszerben,

évente ötször kerülnek új iskolába, új nevelőszülőkhöz, és nem
tudják, másnap hol fogják álomra hajtani a fejüket? – kérdezte
Will együttérzéssel a hangjában. – Igen, számukra ez a két
választási lehetőség létezik csak.

Faith-ben az anya vitatkozni szeretett volna vele, a cinikus,
sokat látott rendőr pedig látta a logikát abban, amit mondott.
Ezek a gyerekek nem olyan életet élnek, amilyenre vágynak,
hanem pusztán túlélik a mindennapokat.

– Mennyi szívességet kellett Hardingnak kérnie, hogy kihúzza



Delilah-t a bajból? – kérdezte Will.
– Jó sokat.
– Kitől?
– A szívesség nem így működik, arról nem beszél az ember.

Épp ez a lényege – felelte Faith némileg hangosabban.
Észrevette, hogy hangja visszhangzik az üres büfében.
Bosszúsnak tűnt, és talán az is volt. Jó, a Delilah Palmerhez
hasonló lányoknak nehéz az élete. De nem az a megoldás, hogy az
ember továbblöki őket a bűnöző alvilágba. – Jézusom, Will!
Tényleg azt hiszed, hogy Angie gyógyszereket adott
kislányoknak, hogy azok aztán eladják?

Will dobolt az ujjaival az asztalon, és elnézett Faith válla fölött,
ami talán a legbosszantóbb taktikája volt, ha nézeteltérésre
került köztük a sor.

Faith feltűzött egy csirkedarabot a villájára. Ott lebegett
köztük az Angie cselekedeteinek minősítése miatt keletkezett
feszültség. Faith időnként megfeledkezett arról, milyen kemény
volt Will fiatalkora. Persze a férfi ezt mind magának köszönhette,
mivel kívülről nézve teljesen normális fickónak látszott.
Közelebbről aztán már látni lehetett a sebhelyeket az arcán, és az
ember felfigyelhetett rá, hogy a legnagyobb hőségben sem gyűri
fel az inge ujját. Ezekről a dolgokról sohasem beszélt, bár igazából
másról sem. Mint például a friss sebekről a kezén, amelyek arra
utaltak, hogy nemrég behúzott valakinek. És arról sem, hogy a
felesége talán már nem él, vagy hogy a barátnője szíve épp
összetört.

– Faith! – szólalt meg végül, hogy magára vonja a társa
figyelmét. Még mosolyogni is megpróbált. – Kedvem lenne



megnézni a patkányt.
Faith hosszan kifújta a levegőt. Észre sem vette, hogy eddig

bent tartotta. Megnyitotta a videót a telefonján, majd
átcsúsztatta a készüléket az asztal fölött Will elé.

– Collier elhányta magát, nem is akárhogy.
Will elismerőn felnevetett, s lejátszotta a videót kétszer is.

Hallatszott Collier ijedt, kapkodó levegővétele, és minden
lejátszással egyre mulatságosabbá vált. Will végül letette a
telefont.

– Ez egy orosz kék.
– A patkány?
– Egyszer házkutatást tartottam egy állatkereskedésben.

A fickó feketén beszerzett egzotikus állatokat árult, de elöl a bolt
patkányokkal volt tele. Amanda kiadta, hogy katalogizáljam az
összeset. – Visszatolta a készüléket Faith elé. – Lehet, hogy Dale
azért ment Angie után, hogy megvédje Delilah-t. Hogy
eltakarítsa a mocskát, mielőtt lejár az ideje.

Faith vállat vont, de észszerűnek találta az elméletet.
– Ha bejön a drog is, kiszélesedik az ügy – mondta Will.
– Úgy érted, szólnunk kell Amandának?
Will bólintott.
– A fenébe! – dünnyögte Faith. – Collier utána akart nézni

azoknak a bandajeleknek a klubban. Felakasztom magam, ha
igaza volt.

– Ne szaladjunk annyira előre! – csillapította Will. – Ez még
csak elmélet, nem igaz? Nem tudjuk biztosan, miben sántikált
Angie.

– Kivéve azt, hogy egy tízest kapott havonta Kilpatricktől.



– Talán gyógyszereket szerzett neki is.
– Még el is hinném, ha növekedési hormonokról és

szteroidokról lenne szó.
Will hátradőlt a székén.
– Ahhoz nem lenne szüksége Angie-re. Legálisan is felírathatná

a receptet. És mi van, ha megtaláljuk Delilah-t, de kiderül, hogy
sosem hallott Angie-ről?

– Akkor el fogja mondani, mi az ördög folyik itt. – Faith nem
hagyott időt Willnek, hogy az arcába nevessen, mert mindketten
tudták, milyen kicsi ennek a lehetősége. A Delilah-hoz hasonló
lányok nem beszélnek a zsarukkal. Kivárják az alkalmat, és
eltűnnek.

Faith elővette a jegyzetfüzetét. Will nem tudta elolvasni a
macskakaparását, de a nyilakkal összekötött neveket igen.

– Palmer Harding felesége és esetleg a rokona volt. Harding
egy olyan házban lakott, amelynek a tulajdonosa, egy cég, úgy
tűnik Kilpatrickhez vezethető vissza. Angie Kilpatricknek
dolgozott. Harding hat hónapja ütötte meg a főnyereményt,
Angie négy hónapja kezdte kapni a pénzeket. – Faith rámutatott
az utolsó névre. – És ez mind Rippyvel van kapcsolatban.

Will elvette tőle a noteszt, s figyelmesen tanulmányozta a
neveket. Faith látta, hogy mozog a szeme, de nem tudta, milyen
gyorsan fogja fel Will, amit lát. Tudta, hogy a társa jobban
boldogul az olyan szavakkal, amelyekkel már találkozott, de ezen
a papíron most új nevek is voltak.

Will letette a jegyzettömböt, és megkérdezte:
– Mi történne, ha most rögtön elindítanánk az ügyet? Palmer

egyelőre nincs sehol, Rippyről meg minden lepereg. A két ember,



akiről tudunk valami biztosat, az Harding és Angie. Mindketten
ugyanazon a helyen tartózkodtak, a klubban. Egyikük ott is halt
meg. A másikuk pedig azért, ami ott történt. Már ha meghalt.

Faith elengedte a füle mellett az utolsó mondatot. Will
folytatta.

– Papíron jól néz ki, hogy minden nyíl Rippyre mutat, de nincs
a kezünkben a közvetlen összefüggés, mert minden szál itt halad
keresztül – ütögette meg ujjával Kilpatrick nevét. – Ő a
közvetítő, ő áll Rippy és mindenki más között. Még ha valami
csoda folytán szilárd bizonyítékaink lennének is egy gyilkossági
vádhoz, és a bíró ki is adná a letartóztatási parancsot, nem Rippy
lenne az, akit megvádolhatnánk, hanem Kilpatrick. Rippy ezért
fizeti. És ha arra gondolsz, hogy össze tudnánk hozni a
bűnszövetkezet vádját, csak álmodozol.

Harding halott, és talán Angie is. Rippy pedig megússza, mint
mindig.

Faith nem tudta elfogadni, hogy igaza van, még ha minden
egyes szónak volt is értelme.

– Jane Doe-nak látnia kellett valamit. A szemben lévő
irodaházban volt, madártávlatból rálátott az egészre. – Faith
megnézte a telefonján az időt. – Most már nemsokára magához
tér, és beszélhetünk vele.

Will nem tűnt bizakodónak.
Faith becsukta a jegyzetfüzetét, már rá sem tudott nézni.
– Mit gondolsz, miért akarta megölni magát?
– Talán magányos volt – vélte Will a szomszédos szék

háttámlájára téve a karját. – Nehéz dolog hajléktalannak lenni.
Nem tudja az ember, kiben bízhat, még aludni sem mer igazán.



És nincs kihez szólnia.
Faith ráébredt, hogy Will az első, aki megpróbálta ténylegesen

megválaszolni a kérdést.
– Mennyi kokót vett be?
– Azt hiszem, úgy hatvan grammot.
– Jézusom! Az majdnem három lepedő. Honnan az ördögből

szerezte?
– Megkérdezzük, ha felébred – felelte Will, majd a mellkasára

tette a kezét, és fájdalmasan elfintorodott. – Olyan, mintha
szívrohamom lenne.

Faith-t cselekvésre sarkallta a rémület. Már majdnem
felpattant, de Will visszatartotta.

– Nem igazából, csak szorítást érzek – masszírozta a mellkasát.
– Vagy remegést. Éreztél már ilyet? Hogy remeg a szíved a
helyén?

Faith majdnem folyton ezt érezte.
– Nyilván a stressz.
Will tovább dörzsölte a mellkasát.
– Sara küldött egy képet Bettyről. A kiságyában feküdt, nála.

Ez jó jel, nem?
Faith bólintott, bár fogalma sem lehetett, mit jelent ez. Will

mindig is sajátosan fejezte ki magát.
– Utánanéztem a neten – folytatta a férfi –, az a rúzs hatvan

dollárba került.
Faith majdnem megfulladt a salátájától. A legdrágább dolog,

amit ő valaha az arcára tett, az egy szelet nyers marhahús volt,
amikor egy tettes behúzott neki.

– Nekem minden szín egyformának tűnik. Ki tudod választani



a termékszámot a bizonyítékok jegyzékből.
Faith letette a villáját.
– Will! Sarát nem érdekli a rúzs.
A férfi megrázta a fejét jelezve, hogy Faith nem ért semmit.
– Sara nagyon, de nagyon dühös volt.
– Figyelj rám, Will! Itt nem a pénzről van szó, hanem arról,

hogy Angie ellopta egy személyes holmiját.
– Angie már csak ilyen – tiltakozott Will, és számára ez

magyarázatul is szolgált. – Gyerekkorunkban egyikünknek sem
volt semmije. Ha megláttál valamit, ami megtetszett, egyszerűen
elvetted. Máskülönben sosem lett volna semmid. Főleg nem szép
cuccaid.

Faith igyekezett megtalálni a módját, hogy elmagyarázza a
lényeget.

– Mi lenne, ha Sara egy volt barátja betörne a lakásába, és
ellopná a pólót, amiben nála alszol?

– Nem lenne számára értelmesebb, ha Sara pólóját lopná el?
Faith felnyögött. A férfiaknak annyira könnyű. Ha

megharagszanak egymásra, összeverekednek, vagy másként
harcolnak meg. A nők viszont megvagdossák magukat, vagy
táplálkozási zavaraik lesznek.

– Emlékszel arra az öngyilkossági esetre tavaly a női
börtönben? – kérdezte.

– Alexis Rodriguez. Felvágta az ereit.
– Így van. És amikor megkérdeztük a rabokat, hogy miért

tette, kiderült, a többiek lopkodták a cuccait. Nem csak az
ennivalóját. Ha letett egy tollat, a következő percben már nem
volt sehol. Levetette a zokniját, és máris eltűnt. Még a szemetét



is ellopták. És mit gondolsz, miért?
Will vállat vont.
– Gonoszságból?
– Azért, hogy megértessék vele, hogy semmi sem az övé. Hogy

mindegy, mennyire fontos vagy mennyire jelentéktelen, bármit
elvehetnek tőle, amit csak akarnak, és ő nem tehet semmit
ellene.

Will elbizonytalanodott.
– Mi másért hagyta volna Angie azokat az üzeneteket Sara

autóján? – tette fel a kérdést Faith.
– Mert dühös volt rá.
– Persze hogy az volt, de ráadásul piszkálni akarta.
Will fészkelődött a székén, még mindig nem látta a lényeget.
– Angie erőszakos, kötekedő ember volt, Will. És tudatni

akarta Sarával, hogy bármikor vissza tud téged szerezni tőle.
Ezért lopta el a rúzst, és ezért hagyta azokat az üzeneteket.
Megjelölte a területét… és te hagytad, hogy megússza.

Will hátradőlt. Nem állt fel, és nem ment el, nem mondta
Faith-nek, hogy törődjön a maga dolgával, hanem csak dörzsölte
az állát, és a szemetest bámulta az ajtó mellett.

Faith várt és várt. Megpróbálta befejezni a salátáját, majd
ránézett a telefonjára, hogy nem jött-e újabb üzenet.

– Hagyott nekem egy üzenetet – szólalt meg egy idő után Will.
– Mármint Angie.

Faith várta a folytatást.
– Amanda nem tudja, legalábbis azt gondolom.

A postafiókjában volt – tette hozzá a kezét bámulva. –
A külsejére nyomtatott betűkkel írta rá a nevemet, de magát a



levelet már folyóírással.
Faith tudta, hogy Will így nemigen tudja elolvasni. Ezt Angie is

nagyon jól tudta, és ettől most Faith még jobban haragudott rá.
– Nem hagyhatom, hogy Sara elolvassa.
– Nem, nem hagyhatod.
– Pedig Angie ezt akarta. Hogy Sarának kelljen felolvasnia

nekem.
– Nyilván.
– Szóval…?
Faith nyelt egy nagyot. Will még sosem kérte, hogy olvasson el

neki valamit. Nem engedte a büszkesége. Még a jelentéseik
megírásából is kivette a részét. Ő volt az egyetlen férfi azok
közül, akikkel Faith valaha együtt dolgozott, aki nem próbált
titkárnőt csinálni belőle.

– Rendben.
Will a zsebébe nyúlt, és előhúzott egy összehajtogatott

papírdarabot, amelyet láthatóan egy spirálos jegyzettömbből
téptek ki. Kinyitotta, és kisimította az asztalon. Dühös szavak
töltötték meg a lapot, sokszor ki sem fértek a szélén, és átfolytak
a hátoldalára. Néhány szó olyan erővel volt aláhúzva, hogy
kiszakadt a papír.

Faith szemét nyomban megütötte a Sara név, és összeszorult a
gyomra.

– Biztos vagy benne?
Will nem felelt, csak várt.
Faith nem tehetett mást, mint hogy maga felé fordítsa a papírt.

Olvasni kezdett.
– Szia, bébi! Ha ezt most valaki épp felolvassa neked, én már



nem élek.
Will a tenyerébe temette az arcát.
– Remélem, Sara az, mert azt akarom, hogy az a pi… – Faith

halkan szitkozódott egyet – …hogy az a picsa tudja, hogy te
soha, de soha nem fogod úgy szeretni, ahogy engem szerettél. –
Faith felnézett Willre, de az még mindig eltakarta az arcát.
Az asszony folytatta az olvasást. – Emlékszel még az alagsorra?
Azt akarom, hogy beszélj a drága Sarádnak az alagsorról, mert
az mindent megmagyaráz. Meg fogja érteni, hogy csak azért
kefélsz vele, mert valami silány pótlékkal vagy kénytelen
helyettesíteni engem. És hogy mindenről hazudtál neki. – Faith
összehúzott szemmel próbálta kibetűzni a macskakaparást. –
Azért kedveled, mert ő kiszámítható, mert biztonságos, és
mert… – Faith elhallgatott, magában elolvasott pár sort, majd
megszólalt. – Nem hiszem, hogy…

– Kérlek! – hangzott Will tompa hangja a tenyere mögül. – Ha
te nem olvasod fel, sosem fogom megtudni, mi áll benne.

Faith megköszörülte a torkát, égett az arca zavarában. Saját
maga és Sara miatt.

– Azért kedveled, mert ő kiszámítható és biztonságos, és
mert őt sosem fogod látni, amint kiköpi a spermádat, miután
leszopott, mert ez is az átverés része. Okkal játssza az ölebedet.
– Faith csendben előreszaladt az olvasásban, s imádkozott, hogy
ne legyen még ennél is szörnyűbb a folytatás.

Pedig az lett.
– Az olyan nagyigényű szukák, mint Sara, fehér léckerítéses

házat akarnak, és kölyköket a kertbe. Csakhogy milyen lesz az
a csapat kis szörnyeteg a te elkúrt génjeiddel? Visszamaradott



lúzerek, mint te, akik a saját nevüket sem fogják tudni
elolvasni.

Faith ismét elhallgatott egy pillanatra, ezúttal saját feltörő
dühét csillapítandó.

– Tedd fel magadnak a kérdést: hajlandó lennél-e kockára
tenni érte az életedet? Sara Linton egy unalmas szuka. Ezért
nem tudsz elengedni engem. És ezért találtad meg ezt a
kibaszott levelet. Ő sosem fog úgy felizgatni, mint én. Őt sosem
fogod úgy kívánni, mint engem. Ő sosem fogja megérteni, ki
vagy valójában. Az egyetlen ember a világon, aki igazán
megértett, az én voltam, de most már halott vagyok, és te egy
átkozott lépést sem tettél, hogy ez ne így legyen. – Faith
megkönnyebbülten olvasta fel az utolsó sort. – Szeretettel:
Angie

Will nem mozdult.
Faith összehajtogatta a papírt, ami végül is bizonyítéknak

számított. Angie gyanította, hogy meg fog halni, ami azt
jelentette, hogy a gyilkosság előre megfontolt szándékkal történt.
Faith végigvitte magában ezt a gondolatmenetet. Ha és amikor
elkapják a gyilkost, bírósági tárgyalásra kerül sor, a Willnek írott
levél pedig bekerül a nyilvános dokumentumok közé. Ez volt
Angie utolsó Sarára mért ütése. És ezzel végleg ki fogja ütni.

– Ezt meg kell semmisítened – mondta.
Will felnézett. Szeme csillogott a lámpafényben.
Faith kettétépte a levelet, aztán addig tépegette egyre kisebb

darabokra, amíg Angie gyűlölettel teli szavai nem hulltak millió
apró darabra.

– Gondolod, hogy meghalt? – kérdezte Will halkan.



– Igen. Láttad a vért, és azt írta, tudja, hamarosan meg fog
halni – felelte Faith kis halomba gyűjtve az apró papírdarabokat.
– Ne beszélj Sarának erről a levélről! Az mindent tönkretenne.
Épp, ahogy Angie akarta.

Will ismét dörzsölni kezdte a mellkasát, arca elfehéredett.
Faith megpróbált emlékezni, melyek is a szívroham tünetei.
– Fáj a karod?
– Zsibbadtnak érzem – felelte Will, és ugyanúgy meglepődött,

mint Faith, hogy ennyit is elárult magáról. – Hogyan jutnak az
ilyesmin túl az emberek?

– Nem tudom – felelte Faith a papírkupacot piszkálva. –
Amikor meghalt az apám, teljesen felfordult a világom. – Még
most is könnyek gyűltek a szemébe, ahogy ezt kimondta. Tizenöt
év sem volt elég arra, hogy túltegye magát a veszteségen. – Azt
hittem, nem élem túl a temetése napját. Jeremy kész roncs volt.
Apa otthon dolgozott, így rendkívül közel álltak egymáshoz. –
Faith vett egy mély levegőt, hogy folytatni tudja. – Aztán
elmentünk a temetésre, és Jeremy összeomlott. Úgy zokogott,
ahogy kisbabakora óta nem láttam sírni. Egész idő alatt átölelve
tartottam.

Felnézett Willre.
– Emlékszem, ahogy ott álltam a kápolna lépcsőjén, és

bekattant az agyamba, hogy „oké, te vagy az anyja. Légy erős a
gyereked érdekében, és csak akkor engedd el magad, amikor
egyedül maradtál! Így ki fogod bírni”. – Faith elmosolyodott, és
arra gondolt, hogy végül sosem maradt egyedül. Ha szerencséje
volt, maradt reggel harminc perce, mielőtt Emma felébredt, vagy
elkezdett csörögni a telefonja. Közben készülődnie kellett az



indulásra, s beindult a napi forgatag. – Az emberek úgy jutnak
túl az ilyesmin, hogy nincs más választásuk. Felkelsz az ágyból,
felöltözöl, elmész dolgozni, és az élet megy tovább.

– Ez a tagadás – jegyezte meg Will. – Már hallottam róla.
– Ez tett azzá a nővé, aki vagyok.
Will dobolni kezdett ujjaival az asztalon. Úgy figyelte a társát,

mint ahogy akkor szokta, amikor ki akarta találni, mi a gond
vele.

– Delilah Palmer. Attól tartasz, Collier-t indítottad el a jó
nyomon.

Willt hallgatva Faith rájött, hogy tényleg ez a baja.
– Nem mintha magamnak akarnám a dicsőséget. Na jó,

magamnak akarom, de van Collier-ben valami, ami…
– Én sem bízom benne.
Faith telefonja ciripelni kezdett, a nővér küldött végre

üzenetet.
– Ó, az ördögbe! – Kétszer is el kellett olvasnia, hogy elhiggye.

– Jane Doe-t visszavitték a műtőbe. Ha túléli is, nem
beszélhetünk vele holnap reggelnél hamarabb.

Will keserűen felnevetett.
– Akkor most mi legyen?
– Én hazamegyek – jelentette ki az asszony, majd a tenyerébe

söpörte a levél darabkáit, és átnyújtotta őket Willnek. – Húzd ezt
le a vécén, aztán menj, és beszélj Sarával!



7. FEJEZET

Sara a kanapén feküdt, mellette a párnán Betty. A kiskutya

egész testét a lány feje köré fonta. Sara két agara, Bob és Billy
keresztben feküdt gazdája lábán.

Sara kora este az ebédlőasztalnál egy bögre gyógytea mellett
olvasott az urémiás tünetekről, vagyis a húgysav kicsapódásáról,
majd áttért egy pohár borra a konyhapultnál, miközben
megszerkesztett egy cikket egy folyóirat számára. Ezután
körülnézett a lakásban, és úgy döntött, ráfér egy kis takarítás.
Sara mindig takarítani kezdett, ha zaklatott volt, ám ezúttal
idegesebb volt még annál is, hogy takarítson. Ezért kötött ki
végül a kanapén whiskyt iszogatva, kutyák gyűrűjében.

Ivott egy kortyot, s közben a laptopot nézte, amely egy párnán
nyugodott az ölében. Az este hátralévő részében győztek az
alacsonyabb rendű démonjai, és először egy Peggy
Guggenheimről szóló dokumentumfilmet nézett végig, majd a
Buffy, a vámpírok réme következett. Erre már nem igazán
tudott figyelni. Nem mintha bonyolult lett volna a cselekmény,
hiszen itt is csak egy vámpírral csapott össze Buffy, de az alkohol
és Sara többi gondja megtette a hatását.

Will nem hívta fel, és üzenetet sem küldött. Még akkor sem,
amikor ő elküldte neki Betty képét. Egész nap Angie-t kereste,
és most, amikor az exe már nyilvánvalóan halott, még mindig
nem próbál meg kapcsolatba lépni vele.

Ha olyan típusú nő lenne, aki gyorsan döntésre jut, ezt már



jelnek fogta volna fel.
Levette a szemüvegét, és lehunyta a szemét.
Gondolatban visszaidézte a szombat reggelt, persze nem azt a

részt, ahol Will észrevette Angie-t. Péntek este úgy döntöttek,
hogy Willnél maradnak, mert nála körbe volt kerítve a hátsó
udvar, és kutyaajtó nyílt a konyhán, ami azt jelentette, hogy az
állatok ki tudnak menni reggel, ha a gazdáik tovább alszanak.

Sara mégis felébredt fél ötkor – a bármikor hívható orvosok
átka –, és már nem is tudott visszaaludni. Arra gondolt, dolgozik
egy kicsit, vagy felhívja a húgát, de a végén csak Willt nézte,
ahogy alszik, ami olyan érzelgős csacsiság, amilyet csak
filmekben lát az ember.

A férfi a hátán feküdt, feje oldalra fordult. A redőny alatt
beáramló fény táncot járt az arcán. Sara finoman megsimogatta.
Bőrének érdessége további felfedezésekre sarkallta, ezért ujjai
elindultak lefelé a mellkasán. Ahelyett, hogy továbbhaladtak
volna lefelé, tenyerét kedvese szíve fölé tette, s érezte annak
egyenletes dobogását.

Erre emlékezett arról a hajnalról: a birtoklás mindent elborító
érzésére. Ez a szív az övé, ez az elme, ez a test, ez a lélek. Csak
egy éve voltak együtt, de ő minden egyes múló nappal jobban
szerette Willt. A vele való kapcsolata volt az egyik legjelentősebb,
ami valaha is egy emberi lényhez kötötte egész életében.

Nem mintha túl sok kapcsolata lett volna ez előtt. Első barátja,
Steve Mann sokkal nagyobb szenvedélyt tanúsított a harsonája
iránt a gimnázium zenekarában, mint iránta. Mason James
pedig, akivel az orvosi egyetemen találkozott, elsősorban
önmagába volt szerelmes. Amikor Sara először hazavitte



bemutatni a szüleinek, édesanyja csipkelődve megjegyezte:
„ennek a fickónak létra kell, hogy felérjen saját magához”.

Aztán ott volt Jeffrey Tolliver, a férje.
Sara kinyitotta a szemét.
Belekortyolt az italba, amely mostanra inkább víz volt, mint

whisky. Megnézte, hány óra. Már késő felhívnia a húgát, pedig
jólesne beszélni valakivel, átbeszélni a robbanást, amely
szétzúzta eddigi életét. Mindig is Tessa jelentette számára a
biztonságos kikötőt. Faith nyilván Will pártját fogná, mert a
társa, és mindenek fölött álló lojalitásuk egymás iránt a
biztonságuk záloga volt. Édesanyját meg nem hívhatta fel
ilyesmivel. Cathy Linton csak annyit tudott volna mondani, hogy
„én megmondtam”.

Hát igen, valóban megmondta. Nem is egyszer, hanem
számtalanszor. Ne randizz nős emberrel! Ne szeress bele nős
emberbe! Ne gondold, hogy megbízhatsz egy nős emberben!
Sara mindig is azt gondolta, hogy az ő kapcsolatuk sokoldalúbb,
mint azt az édesanyja gondolná, de most már nem volt ebben
annyira biztos. Az „én megmondtam”-nál csak az lenne rosszabb,
ha ő mondaná, hogy „igazad volt, anya”.

Ismét az órára nézett: alig egy perc telt el a legutóbbi
felpillantás óta. Fontolgatni kezdte, mi lenne, ha felébresztené a
húgát. Tessa Dél-Afrikában él, és ott most éppen éjjel kettő van.
Nagyon megijedne, ha megszólalna a telefonja. Különben meg
úgyis tudni lehet, hogyan zajlana az a beszélgetés. Tessa első
szava az lenne, hogy „mutasd ki az érzéseidet”.

Ez alatt azt értené, hogy mutassa ki, mennyire össze van törve,
hadd lássa Will, mennyire reményvesztett, és mennyire nem tud



élni nélküle. Ami mellesleg nem igaz, mert igenis tudna élni
nélküle. Nyomorultul érezné magát, kétségbe lenne esve, de
boldogulna. A férje elvesztése erre legalább megtanította.

Csakhogy Tessa nem hagyná, hogy Jeffrey halálával
takarózzon, inkább motyogna valamit holmi magányos
lovaglásról a lenyugvó nap felé. Sara ekkor emlékeztetné, hogy
Will épp az erejét szereti benne. Erre Tessa kifejtené, hogy
összekeveri az erőt a makacssággal, aztán tenné, amit mindig
szokott: a családjuk által csak „Bambi incidensnek” nevezett
esetre utalna. Amikor először nézték meg a filmet, Tessa
csillapíthatatlan zokogásba kezdett, Sara pedig motyogott
valamit arról, hogy tanulnia kell egy helyesírási dolgozatra, mert
nem akarta, hogy sírni lássák.

Végül pedig Tessa édesanyjuk modorában csak ennyit tenne
hozzá: „csak egy bolond gondolja, hogy be tud csapni másokat”.

Pedig Sara munkája sokszor épp mások becsapásán alapult.
Egy beteg gyerek szülőjének más sem hiányzik, mint egy
sopánkodó orvos. Egyetlen ijedt betegnek sem hiányzik olyan
gyógyító, aki összeroppan az ágya mellett. Most ugyanaz a
helyzet. Semmit sem nyerne azzal, ha kimutatná a nyomorát Will
előtt. Ez olcsó módszer lenne a vita megnyerésére. Will
vigasztalni kezdené, ő pedig rémesen érezné magát, amiért
manipulálja. Reggelre pedig nem változna semmi.

Azaz Will még mindig a feleségébe lenne szerelmes.
Sara a szájába vett egy korty whiskyt, és egy darabig benn

tartotta.
De tényleg ez az igazság? Will tényleg úgy szereti Angie-t,

ahogy egy férj szereti a nejét? Hazudott neki arról, hogy látta



szombaton, így akár hazudhat másban is. A halál segít fókuszálni
az érzelmeket. Talán Angie elvesztése ráébresztette Willt, hogy
nem is akarja őt, Sarát igazán.

És azért nem írt vagy telefonált, mert nem volt mondandója a
számára.

A kutyák mozgolódni kezdtek. Bob leugrott a kanapéról, Billy
meg utána. Sara halk kopogást hallott az ajtó felől. Odanézett,
mintha magyarázatot várna, hogyan juthatott valaki a házba az
ajtaja elé anélkül, hogy használta volna a kaputelefont. A legfelső,
penthouse emeleten csak egy szomszédja volt, Abel Conford, aki
épp elutazott egy hónapra.

Ismét kopogtak, mire a nagyobb kutyák felsorakoztak az ajtó
előtt, Betty viszont ott maradt a párnán, és ásított egyet.

Sara letette a laptopot a dohányzóasztalra, s rávette magát,
hogy felálljon a kanapéról. És arra is, hogy ne guruljon dühbe,
mert a kutyák viselkedésére az egyetlen magyarázat az volt,
hogy felismerték az illetőt, aki kopogott.

Tavaly adott Willnek kulcsot. A következő héten még
kedvesnek találta, hogy mégis kopogott, mielőtt bejött, most
viszont bosszantotta.

Kinyitotta az ajtót, s ott találta Willt zsebre dugott kézzel,
farmerben és abban a szürke Ermenegildo Zegna márkájú
pólóban, amit nemrég csempészett a ruhái közé.

Will észrevette a laptopot.
– Nélkülem nézel Buffyt?
Sara nyitva hagyta az ajtót, és visszament a poharáért. A loft

egyetlen nagy, nyitott tér volt, nappali, étkező, konyha egyben.
Sara örült, hogy távolságot tud tartani. Leült a kanapéra, mire



Betty felkelt a párnáról. Nyújtózkodott egyet, ásított hozzá, de
esze ágában sem volt odamenni Willhez.

Ő sem ment oda a kutyához. De Sarához sem. Hátával a
konyhapultnak támaszkodott, és megkérdezte:

– Jól viselkedett? Az állatorvosnál.
– Igen.
Will úgy tartotta a kezét, mint mikor a jegygyűrűt szokta

forgatni az ujján. Mutató- és középső ujja csontjai fölött
felszakadt a bőr.

Sara nem kérdezte a sérülés okát, inkább ivott egy kortyot a
poharából.

– Van egy lány – kezdte Will. – Ő talán tudja, mit tudott
Harding. Hogy miért kellett megölni. És emiatt akár őt is
megölhetik.

Sara érdeklődést színlelt.
– Ő az a Jane Doe, akit az irodaépületben találtál?
– Nem, egy másik nő. Harding felesége. Vagy a lánya. Még

nem tudjuk.
Sara kiitta a whiskyt.
– Megsérültem – mondta Will, de nem a kezét mutatta, hanem

megfordulva kinyújtotta a jobb lábát. Sötét vérfolt volt a
nadrágján. – Átestem egy lyukon a padlódeszkák között. Tele
van szálkákkal.

– Ha régebben történt, mint hat óra, késő összevarrni.
Will hallgatott.
Sara is. Eldöntötte, nem fogja megkönnyíteni neki a dolgot. Ha

szakítani akar, hát legyen férfi!
– Már sokat ittál? – kérdezte váratlanul Will.



– Messze nem eleget.
Azzal Sara felkelt a kanapéról, s elhaladt Will mellett a

konyhába menet. A gyomra nem kívánt egy újabb italt a korábbi
borra, mégis öntött magának.

Will a pult túloldalán állt, és nézte, amint Sara rátölt a
poharára. Fizikailag irtózott az alkoholtól. Elhúzódott és felemelte
az állát, bár Sara fogadni mert volna, hogy észre sem vette.
Inkább csak az izmai emlékeztek a számtalan részegre, aki
bántotta gyerekkorában. Persze mint oly sok minden másról,
erről sem beszélt.

– Kérsz? – kérdezte Sara.
Will rábólintott.
A nő egyetlenegyszer látta inni, de az erőszak hatására történt.

Ő erőltetett le a torkán egy korty whiskyt, mert nem tudta
abbahagyni a csuklást.

– Gined nincs? – kérdezte Will.
Sara lehajolt és benézett az italos szekrénybe, amelyet a mai

este előtt hónapokig ki sem nyitott. Por lepte a borosüvegek
lefóliázott dugóját. Hátul talált egy bontatlan üveg gint, de valami
azt súgta, hogy a gin Angie itala, márpedig ő nem akart a barátja
elhunyt feleségére inni a saját konyhájában.

– Gin nincs – egyenesedett fel. – A hűtőben van bor, vagy
inkább whiskyt szeretnél?

– Azt adtál a múltkor?
Sara levett egy poharat, és öntött neki egy duplát. Amikor Will

nem mozdult, hogy elvegye a pultról, odatolta elé. A férfi még
ekkor sem nyúlt hozzá.

– Amanda azt mondta, ne mondjam el neked, de volt Angie-től



egy üzenet.
Will elsápadt.
– De hát honnan…?
– Te már tudod?
Will kinyitotta a száját, de nem jött ki rajta hang.
Sara folytatta.
– Örülök, hogy már nem titok. Nem akartam hazudni, vagy

úgy tenni, mintha nem tudnám. Nem vagyok képmutató.
– De hogyan…? Amanda honnan tudta?
– Ő vezeti a nyomozást, Will. Neki mindent tudnia kell.
A férfi mindkét tenyerével a pultra támaszkodott. Képtelen

volt Sarára nézni.
Sara a helyszínelők buszára gondolt, és Charlie örömére,

amikor megmutatta neki a SEGÍTSÉG! szót a falon. Angie súlyos
sérüléseket szenvedett, életveszélyes sérüléseket, de képes volt
ezt felírni a falra a saját vérével, tudva, hogy Will észre fogja
venni. Hogy Sara látni fogja. És hogy mindenki megtudja, hogy
neki mindig is hatalma lesz Will fölött. Ennyi erővel azt is írhatta
volna, hogy „Baszódj meg, Sara Linton!”

– Te olvastad? – kérdezte Will. – Az üzenetet.
– Igen. Én ismertem fel a kézírását.
Will tovább bámulta a kezét.
– Sajnálom.
– Mit? Már mondtad, hogy nem tudod őt kordában tartani.
– Amit mondott… – Will hangja elhalkult, arcáról zaklatottság

sugárzott. – Nem számít. Nekem nem.
Sara nem hitt neki. Will még nem fogta fel egészen Angie

halálát.



– Neki fontos volt. Talán ez volt az utolsó, amit a halála előtt
írt.

Will felemelte a poharat, hátradöntötte az egészet, aztán szinte
azonnal majdnem mindet visszaköhögte.

Sara letépett egy darab papírtörlőt, és átnyújtotta neki.
A férfi könnybe lábadt szemmel törölte szárazra a pultot.

Kiverte a víz, s olyan arcot vágott, mint aki mélyen megrendült.
Ami természetes is, hisz Angie meghalt. Neki könyörgött, hogy
segítsen. Nem tudta megmenteni, épp most nem, amikor halálos
veszélyben forgott. Élete harminc éve halt meg vele. Minden
bizonnyal sokkot kapott, az alkoholra van most a legkevésbé
szüksége.

Sara elvette Will elől a poharat, és betette a mosogatóba.
– Várj meg a fürdőszobában! – mondta, s nem adott időt a

válaszra. Megkereste a szemüvegét a kanapén, azzal elindult a
folyosón az irodája felé. Ott levette a polcról az orvosi táskáját,
majd megfordult.

Hirtelen úgy érezte, nem akarja elhagyni a szobát.
Csak állt az íróasztal mellett, kezében tartotta a táskát, és

erővel kényszerítette magát, hogy megnyugodjon.
Ezt már nem lehetett helyrehozni. A kapcsolatukat nem

varrhatta össze, ahogy Will lábán a bőrt. Ha mellébeszélnek,
azzal csak halogatják az elkerülhetetlent. Mégsem érzett erőt
magában, hogy Will elé álljon. Megdermesztette az attól való
félelem, hogy mi lesz, ha őszintén beszélnek arról, ami történt és
ami történni fog. Sara nem látta a jövőt, csak az ismeretlen
üresség sejlett fel előtte. Csak állt a sötét helyiségben, és
hallgatta, hogyan zúg a fülében a vér. Elszámolt ötvenig, majd



százig, aztán rávette magát, hogy végre megmozduljon.
A folyosó hosszabbnak tűnt, mint valaha, mintha az a pár lépés

a fürdőszobáig fáradságos út lenne. Will saját fürdőszobája a
vendégszobából lett kialakítva. Sara Will kedvéért csináltatta így.
Amikor befordult a sarkon, ott találta a férfit az ajtóban.

– Vedd le a nadrágod! – mondta.
Will csodálkozva nézett rá.
– Így könnyebb, mintha fel kéne tűrni a farmer szárát –

magyarázta Sara, majd kiborította a táska tartalmát a
mosdókagylóba, és kikészítette a szükséges eszközöket. – Vedd
le a nadrágod meg a zoknid, és állj bele a kádba! Ki kell
tisztítanom a sebet.

Will engedelmeskedett az utasításnak, csak elhúzta a száját,
amint lehúzta a lábáról a farmert. Átvérzett a kötés, ami alig volt
nagyobb egy jókora ragtapasznál. Beleállt a kádba.

– Vedd le a kötést! – Sara gumikesztyű után keresgélt, de
meggondolta magát. Ha Angie megfertőzte Willt, akkor ő már rég
elkapta. Feltette a szemüvegét. – Fordulj oldalra!

Will elfordult, s Sara megpillantotta a sebet. Rondább volt,
mint amire számított, és nem csak néhány szálka volt benne. Tíz
centinél is hosszabb, mély, hasított seb volt, tele szeméttel,
amely beleragadt a megszáradt vérbe. Már késő volt
összevarrni. Csak belevarrta volna magát a fertőzést.

– Kimostad? – kérdezte.
– Megpróbáltam a zuhany alatt, de fájt.
– Ez most még jobban fog fájni – vette elő Sara a Betadine-t.

Lecsukta a vécé tetejét, hogy Will rá tudjon ülni. Nem
figyelmeztette előre, csak rácsorgatta a hideg fertőtlenítőt a



sebre.
Will elkapta a zuhanyfüggöny rúdját, majdnem kitépte a

helyéből. Sziszegve szívta be összeszorított fogai közt a levegőt.
– Jól vagy? – kérdezte Sara.
– Ja.
Sara kihúzott a sebből egy nagy darab törmeléket. Mivel Will

alig tisztította ki, megszáradt vércsomók is potyogtak a fehér
porcelánkádba. Will lábujjhegyre emelkedett kínjában,
összeszorította a fogát, s a zuhanyfüggöny rúdját és a zuhanyfejet
markolta. Ennyit a hippokratészi esküről. A figyelmes,
gondoskodó orvos gonosz, agresszív nőszeméllyé változott.
Letette az üveget, s közben látta, hogy Will lába remeg.

– Adjak érzéstelenítőt?
A férfi megrázta a fejét. Pólója felcsúszott, s ahogy

visszatartotta a lélegzetét, Sara látta az összes, görcsbe rándult
izmot a hasfalán.

Már megbánta, amit tett.
– Sajnálom. Nem akarok fájdalmat okozni. Úgy értem, tudom,

hogy fájdalmat okoztam, de…
– Minden oké.
– Nem, nem oké, Will. Egyáltalán nem oké.
Hangja visszhangzott a fürdőben. Mérgesnek tűnt, sőt az is

volt. Mindketten tudták, hogy nem Will lábáról beszél.
– Már tudom, miért vette el Angie a rúzsodat – szólalt meg

Will.
Sara várta, mit akar mondani.
– Megpróbált megfélemlíteni téged, le kellett volna állítanom.
– Hogyan? – kérdezte őszintén Sara. – Ez ugyanolyan volt,



mint az üzenet, amit neked hagyott a klub falán. Tudta, hogy
Charlie vagy valaki más meg fogja világítani a falat, és hogy én
meglátom, amit írt. Hogy mindenki látni fogja. Ő mindig
megteszi, amit akar.

– A fal – bólintott Will, mintha ez mindent megmagyarázna. –
Igen.

– Igen – értett egyet Sara, és ezzel ott voltak megint, ahonnan
az imént elindultak.

Bevizezett egy darab gézt a kád csapjánál, és letörölte a
Betadine-t. Will lassan leengedte a sarkát, Sara pedig meleg vizet
locsolt a lábszárára és a lábfejére, hogy lemossa a jódfoltokat.
Minden csupa piszok lett, még a törülköző is, amellyel szárazra
itatta, sárgásbarna foltokkal volt tele.

– Túl vagy a nehezén. Még mindig adhatok érzéstelenítőt, a
szilánkok egy része nagyon mélyre ment.

– Jól vagyok.
Sara kivett egy zseblámpát a fiókból, a táskájából pedig

előkerült egy csipesz. Sok apró, fekete szálka volt Will bőre alatt,
és három nagyobb szilánk elég mélyre hatolt. Kegyetlenül
szúrhattak minden egyes lépésnél.

Sara összehajtotta a törülközőt, s rátérdelt a kövön, hogy
jobban lássa a szilánkokat.

Will már akkor grimaszolt, mikor még hozzá sem ért.
– Próbáld ellazítani az izmod!
– Próbálom.
– Van itt egy kis lidokain, és egész pici a tű – próbálkozott

ismét Sara.
– Jól vagyok – válaszolta Will, bár ellentmondott ennek az,



ahogy szorította a függönyrudat.
Sara ezúttal igyekezett óvatos lenni. Gyerekgyógyász

rezidensként órákat töltött őszibarackok bőrének az
összevarrásával, hogy elég könnyű legyen a keze, néha mégis
elkerülhetetlen volt, hogy fájdalmat okozzon. Will nyugodt
maradt még akkor is, mikor egy fogpiszkáló nagyságú fadarabot
távolított el a sebéből.

– Sajnálom – ismételte, mert gyűlölte még a gondolatát is,
hogy fájdalmat okozzon a férfinak. Legalábbis most. – Ez tényleg
mélyre ment.

– Semmi baj – fújta ki a levegőt Will, hogy beszélni tudjon. –
Csak siess!

Sara megpróbált sietni, de megnehezítette a dolgát, hogy Will
vádlija kemény volt, mint a kő. Visszaemlékezett a pillanatra,
amikor először látta futónadrágban, és elöntötte a forróság
formás, izmos lábai láttán. Naponta öt mérföldet futott, hetente
ötször. Legtöbbször a helyi középiskola felé vette az irányt, és ott
még rátett egy lapáttal, amikor fel- és lefutott a stadion lépcsőin.
Sok firenzei szobor elbújhatott volna Will kidolgozott teste
mögött.

– Sara?
A nő felnézett rá.
– Vehettem volna erősebb zárt az ajtóra, meg riasztót.

Sajnálom, hogy nem tettem. Tiszteletlenség volt veled szemben.
Sara óvatosan eltávolította az utolsó szilánkot. Most, hogy Will

szóba hozta, már neki nem volt kedve beszélni róla. Visszaült a
sarkára, letette a csipeszt, a szemüvegét pedig visszaakasztotta a
blúza nyakába. Will ott állt előtte bokszeralsóban, felemelt



karral. A Sara által elfogyasztott alkohol azt súgta, könnyű lenne
átsegíteni ezen az éjszakán.

– Mindenki azzal jön, milyen, amikor az ember elveszít valakit
– folytatta Will.

Sara benyúlt a mosdóba egy tekercs kötszerért és néhány lap
steril gézért.

– Faith az apja haláláról beszélt, Amanda az anyjáéról. Tudtad,
hogy felakasztotta magát?

Sara megrázta a fejét, miközben körbetekerte a kötszerrel Will
lábát.

– Azt fogom mondani magamnak, hogy Angie csak elment
valahová, ahová mindig menni szokott, amikor épp elhagyott
engem. Akárhol is van az.

Sara felállt, és megmosta a kezét.
Will felhúzta a farmert.
– Azt hiszem, rendben leszek, ha sikerül ezt elhitetnem

magammal. Hogy nem ment el végleg. Így aztán nem fog
számítani, ha sohasem jön vissza. Csak olyan lesz, mint máskor.

Sara elzárta a csapot. Remegett a keze, de az egész teste is,
mintha megütötték volna egy hangvillával, amely eltalált egy
ideget.

– Tudni akarod, milyen volt, amikor meghalt a férjem?
Will épp az ingét gombolta, de erre felkapta a fejét. Sara

elmondta neki a történetet, de a részleteket nem.
– Olyan volt, mintha valaki kitépte volna a szívemet.
Will felhúzta a nadrágján a cipzárt, s üres tekintettel nézett

maga elé. Nem gondolta volna, hogy ilyen hatással lesz rá Angie
halála.



– Üresnek éreztem magam – folytatta Sara –, mintha nem
maradt volna a belsőben semmi. Meg akartam ölni magam. Sőt,
megpróbáltam megölni magam. Ezt tudtad?

Will megdöbbent. Sara beszélt neki a pirulákról, de az
öngyilkossági szándékáról nem.

– Azt mondtad, véletlen volt.
– Orvos vagyok, Will. Tudtam, hogyan kell csinálni. Ambien,

Hydrocodone, Tylenol. – Folyni kezdtek a könnyei. Ha már
kibuktak belőle a szavak, nem tudta abbahagyni. – Az anyám
talált meg, ő hívott mentőt. Bevittek a kórházba, és a kollégáim,
akikkel régóta együtt dolgozom, akiket gyerekkorom óta
ismerek, kimosták a gyomrom, hogy életben maradjak. – Ökölbe
szorult a keze, s legszívesebben megragadta és megrázta volna
Willt, hogy megértse, a halál nem olyasmi, amit elhazudhat maga
elől az ember, mintha meg sem történt volna. – Könyörögtem
nekik, hogy hagyjanak elmenni. Nem akartam élni tovább.
Szerettem őt, ő volt az életem. Körülötte forgott a világom, így
amikor elment, ez a világ megszűnt forogni. Nem maradt miért
élnem.

Will belelépett a cipőjébe. Hallgatta, amit mondtak neki, de
nem hallotta igazán.

– Angie meghalt – mondta Sara –, brutálisan meggyilkolták.
Will arca meg sem rándult, amint ő kiejtette ezeket a szavakat.

Ha négy éve valaki ezt mondta volna Jeffrey-ről, Sara
összeomlott volna.

– Harminc évig ő volt a legfontosabb ember az életedben –
folytatta. – Nem tehetsz úgy, mintha csak nyaralni ment volna,
aztán egyszer majd megjön lebarnulva. Ez nem így működik, ha



elveszítesz valakit. Őt véled látni minden utcasarkon, az ő
hangját hallod a másik szobából, és egyfolytában aludni akarsz,
hátha álmodban láthatod. Nem akarod kimosni a ruháit vagy az
ágyneműjét, hogy egy ideig még érezhesd a bőre illatát. Én
három évet éltem így le, Will. Három év minden egyes napja így
telt. Éltem, mozogtam, de vágytam a halált, amíg…

Sara elharapta az utolsó mondatot.
– Amíg?
A nő a torkához érintette a kezét. Úgy érezte, egy szikla

peremén ingadozik.
– Amíg? – ismételte Will.
– Amíg az idő megtette a magáét. – Ujjai alatt nagyot dobbant

a pulzusa. Dühös volt, és félt. Elfulladt a szavai nyerseségétől, és
gyávának érezte magát, amiért nem mondta ki, mitől fordult
jobbra az élete.

De egyszerűen nem tudta megtenni.
– Neked is idő kell a gyászra – tette hozzá, s valójában úgy

értette, hogy Willnek időre van szüksége őtőle távol, márpedig
nem hitte, hogy ő ez ki fogja bírni.

Will gondosan összehajtogatta véráztatta zokniját.
– Tudom, hogy engem sosem fogsz tudni úgy szeretni, mint őt.
Sara úgy érezte, a legsebezhetőbb pontján kapott ütést.
– Ez nem tisztességes!
– Talán nem – felelte Will zsebre téve a zoknit. – Azt hiszem,

most jobb, ha megyek.
– Szerintem is – felelte ösztönösen, szinte kívülről hallva a

saját hangját. Nem is értette, miért mondta ezt.
Will várt, hogy oldalra lépjen, és ki tudja kerülni.



Követte a férfit a nappaliba, teljesen kibillenve az
egyensúlyából. Minden megváltozott, de nem értette, mitől.

– Nem tudom, megvan-e még a munkám – jegyezte meg Will
olyan hangon, mintha mi sem történt volna. – De ha meg is van,
Amanda nem fog az ügy közelébe engedni. Faith követi a
Palmer-féle nyomot Collier-vel – tette hozzá, majd felkapta
Bettyt. – Nekem minden bizonnyal a papírmunka marad.

Sara minden erejével igyekezett megőrizni a nyugalmát.
– Harding toxikológiája nem lesz meg egy hétnél hamarabb.
– Talán nem is számít – mondta Will, miközben levette Betty

pórázát a fogasról, s a nyakörvére csatolta. – Na jó. Akkor majd
találkozunk.

Azzal becsukta maga mögött az ajtót.
Sara a falnak dőlt, hogy meg ne tántorodjon. A szíve majd

kiugrott a helyéről, egészen beleszédült.
Mi az ördög történt az imént?
Miért ment el Will?
És ő miért hagyta elmenni?
Hátával nekitámaszkodott a falnak, majd lassan lecsúszott a

földre. Az órájára nézett: még mindig túl késő volt felhívni
Tessát. Igazából azt sem tudta, mit is mondhatna neki. Minden
olyan gyorsan történt és lett egyre bonyolultabb. Will tompasága
egyfajta lelki összeroppanás lenne?

Vagy ő maga, Sara roppant össze?
Túl sokat mondott el Jeffrey-ről. Mindig óvatosan bánt a vele

kapcsolatos emlékeivel. Nem akarta megtagadni a vele töltött
időt, de nem is akarta folyton Will orra alá dörgölni. Will most
tényleg azt hiszi, hogy ő képtelen túltenni magát a férje



elvesztésén? Hogy ezt akarta megértetni vele? Négy évvel
ezelőtt még ő maga is ezt hitte volna.

Amíg nem találkozott Will-lel.
Ezt nem akarta kimondani az előbb a fürdőszobában. Hogy Will

változtatott meg a számára mindent. Hogy ő tanította meg újra
élni. Hogy most már Will áll a világa középpontjában, és
megrémíti még a gondolat is, hogy elvesztheti őt. Sara szégyellte
a gyávaságát, és már nagyon bánta, hogy hallgatott. Csakhogy
megijedt, és úgy vélte, semmi értelme kimondani, hogy szereti,
ha úgyis elmegy.

Nekitámasztotta a fejét a falnak, és nézte a sötét eget az
ablakon túl. Túl sok halált látott már ahhoz, hogy higgyen az
angyalokban, de ha léteznek démonok a túlvilágon, Angie Polaski
most odakint kárál, mint egy boszorkány.

Ez a felismerés lendítette végül mozgásba Sarát. Nem a
szerelem, nem a vágy, de még nem is a kétségbeesés, hanem az a
tökéletes bizonyosság, hogy nem hagyhatja győzni Angie-t.

Felállt és megkereste a táskáját. A kutyák mozgolódni kezdtek,
mert azt remélték, séta következik. Ő azonban félresöpörte őket,
és kirontott a lakásból. Be sem zárta az ajtót, csak megnyomta a
lift gombját, aztán megnyomta újra, majd ránézett a világító
panelre. A lift az előcsarnok szintjén akadt el. A lépcső felé
fordult, hogy lemenjen gyalog – és ott találta Willt.

Az ajtaja mellett állt, mellette Betty.
– Mi baj? – kérdezte.
Micsoda hülye kérdés!
– Azt hittem, elmentél.
– Azt hittem, azt akarod.



– Én csak azért mondtam, mert te azt mondtad. – Sara
megrázta a fejét. – Tudom, hogy ez ostobán hangzik. És ostoba
is. Vagyis ostobaság volt. – Meg szerette volna érinteni Willt,
megölelni, semmissé tenni az előbbi tíz percet. – Miért vagy még
itt?

– Ez egy szabad ország.
– Kérlek, Will!
A férfi vállat vont, majd lenézett a kutyájára.
– Nemigen szoktam feladni dolgokat, Sara. Ennyire már

ismerhetnél mostanra.
– Képes lettél volna itt várni egész éjjel?
– Tudtam, hogy ki kell vinned a kutyákat, mielőtt lefekszel.
Csengetett a lift, és kinyílt az ajtó.
Sara mozdulni sem bírt, ismét vibráltak az idegei. Megint a

szikla peremén érezte magát, sőt mintha már csak fél lábbal állna
rajta. Nagy levegőt vett.

– Nem szeretlek kevésbé, mint őt, Will, csak másképp.
Szeretlek… – Nem tudta elmagyarázni, hogyan, nem voltak rá
szavak. – Szeretlek.

Will bólintott, de Sara nem volt benne biztos, hogy értette-e.
– Ezt meg kell beszélnünk – mondta bizonytalanul.
– Nem, nem kell – felelte Will, s feléje nyújtotta a kezét. Két

tenyerébe fogta az arcát, nyugtató, balzsamos volt az érintése.
Végigsimított a szemöldökén, letörölte a könnyeit, megsimogatta
az arcát. Sara visszatartotta a lélegzetét, amint ujja az ajkát
simította végig.

– Akarod, hogy abbahagyjam? – kérdezte Will.
– Inkább csináld a száddal!



A férfi gyengéden rászorította az ajkát Sara szájára, ő pedig
visszacsókolta. Nem szenvedéllyel, csak mert mindent elsöprő
vágyat érzett a kapcsolatuk helyrehozására. Will szorosan
magához húzta, ő pedig a nyakába temette az arcát, és a dereka
köré fonta a karjait. Érezte, hogy Will megkönnyebbülten
belelazul az ölelésbe. Addig kapaszkodtak egymásba a lakás
nyitott ajtajában, amíg meg nem szólalt Sara mobilja.

Üzenetet jelzett egyszer, kétszer, aztán megint.
Will kibontakozott az ölelésből, majd Sara vonakodva felvette a

táskáját a földről.
Mindketten tudták, hogy csak Amanda küldi ilyen sorozatban

az üzeneteket, ahogy azt is, hogy csak egy oka lehet, ha Sarát
este nyolc után akarja elérni.

A lány megtalálta a telefont, s végighúzta ujját a képernyőjén.
Amanda: Szükségem van magára. Megtalálták Angie kocsiját.

Sommerset 1885.
Amanda: A kutya szagot fogott a csomagtartóban.
Amanda: Ne mondja el Willnek!
Sara természetesen elmondta.



8. FEJEZET

Will Sara mellett ült a lány BMW-jében. Sara erősnek mutatta

magát a kedvéért. Igaz, nem beszéltek sokat Amanda üzenetei
óta a logisztikán kívül.

Tudod, hol van ez vagy az? Akarod, hogy én vezessek?
Sara befordult a Spring Streetre. Már besötétedett, s a

műszerfal fehéres fénnyel világította meg az arcát. Will olyan
szorosan fogta a jobb kezét, ahogy csak tudta anélkül, hogy
eltörné a csontját. Még mindig zsibbadtnak érezte magát, a
mellkasán például egy elefánt ült. Fizikai, fojtogató fájdalmat
érzett, és fájt a karja is. Vagy csak azért érzi úgy, mert Faith
nemrég megkérdezte, hogy fáj-e a karja? Vagy csak azért
gondolja, hogy összeomlik, mert mindenki azt mondogatta, hogy
ilyenkor összeomlik az ember?

A hullakereső kutyákat arra képezik ki, hogy felismerjék a
bomló test szagát, és Angie autója csomagtartójánál jeleztek.
Erre mindenki azt gondolta, hogy Angie meghalt.

De igaz ez? Angie tényleg halott?
Aki harminc évig a legfontosabb ember volt az életében?
Azaz az egyetlen ember az életében.
Ez volt az egyetlen tagadhatatlan tény.
Will megpróbálta felidézni azt a hajdani, alagsori pillanatot,

amikor Angie sokáig tartotta átölelve, hogy vigaszt nyújtson
neki. Semmi. Megpróbált visszaemlékezni az egyetlen alkalomra,
amikor együtt nyaralni mentek. Folyton veszekedtek azon, hogy



merre kell menni. Folyton veszekedtek azon, hol egyenek. Aztán
meg azon, hogy melyikük a veszekedősebb.

– Te seggfej! – zárta le a vitát Angie aznap este, majd másnap
reggel már nem volt sehol.

Szörnyű volt vele élni. Állandóan összetört valamit, kölcsönvett
valamit, és sosem tett vissza semmit a helyére. Will igyekezett
legalább egyetlen szép emléket találni, de csak homályos fekete-
fehér állóképek foltjait látta, mintha egy ócska, régi tévén nézné
a saját életét.

Sara megszorította a kezét, Will pedig lepillantott összefonódó
ujjaikra. Az első dolog, ami feltűnt neki Sarán, a lány kecses,
hosszú ujjú keze volt. Nem tudta, hogy azért ilyen-e, mert egy
sebésznél ez természetes, vagy pusztán azért, mert minden szép
rajta.

Figyelte az arcát, a hegyes állát, a fitos orrát. Hosszú,
gesztenyebarna haja csavart kontyba volt tűzve a tarkóján.

Rendszerint leengedte munka után, és Will tudta, hogy ezt az ő
kedvéért teszi, mert őt magát megőrjítette, ha belehullott a
szemébe. Folyton hátrarázta, ő puszta önzésből mégsem mondta
neki, hogy tűzze fel nyugodtan.

Minden kapcsolatban, akár romantikus kapcsolatról van szó,
akár nem, van bizonyos fokú önzés. Hol az egyik fél önzőbb, hol a
másik, attól függően, hogy épp melyik az erősebb, vagy kinek
van nagyobb szüksége rá. Amanda úgy szívta fel az önzést, mint
egy szivacs, Faith pedig túl könnyen lemondott róla. Angie
mindent ki akart csikarni a másikból, de miután megszerezte,
még jól bele is rúgott, csak mert a másiknak megvolt az, ami neki
nem.



Will mindig is úgy érezte, hogy ő meg Sara érzelmileg
egyensúlyban vannak. Nem volt mégis túlságosan önző?
Hazudott Sarának arról, ami Angie és közte történt előző
szombaton. Hazudott neki a levélről, amelyet Angie a
postafiókban hagyott neki. Hazudott az Angie-vel közös
bankszámlájáról. És arról is, hogy mindent megtett Angie
megtalálása érdekében.

Angie. Angie. Angie.
Mostanra már halott. Talán. Valószínűleg. Itt a lehetőség tiszta

lappal indulni a jövőnek. Harminc év óta először valóban végleg
elment Will bizalmasa, kínzója, támogatója, minden gondjának
forrása.

A férfi megborzongott, mire Sara lejjebb vette a hűtést.
– Jól vagy?
– Igen. – Kifelé nézett az ablakon, így Sara nem láthatta az

arcát. Az elefánt áthelyezte a testsúlyát, Will szinte érezte, ahogy
benyomódnak a bordái a lába alatt. Már csillagokat látott.
A száján át lélegzett, hogy több levegőhöz jusson.

A Midtown városrészben jártak. A kinti éles fények bántották
a szemét, füle zúgott a kocsi légkondicionálójától, amely hűvös
levegőt fújt rá a műszerfal alól. A zúgás mögött halk zenét is
hallott, női hangokat és steel-gitárt. Sara sosem kapcsolta ki a
rádiót, most is csak lehalkította.

Elengedte a férfi kezét, hogy indexelni tudjon: megérkeztek a
Sommerset 1885 elé. Valami nagy épület helyett egy hosszan
elnyúló, angol Tudor stílusban épült házat találtak, amely akkora
helyet foglalt el, mint a városban egy fél háztömb. Előtte a pázsit
az utca felé lejtett. A szépen nyírt fű és a gondosan rendben



tartott virágágyak kőlépcsőben végződtek.
Angie autóját egy temetkezési vállalat előtt találták meg.
Amikor Sara beállt a parkolóba, egy öreg kisteherautó hagyta

épp el a helyszínt, az utasülésen egy aranyszínű labradorral.
A füvön egy járőrkocsi parkolt. A vezetője benne ült, s a
műszerfalnak támasztott laptopjába gépelt valamit. Will
felismerte a kocsik között még Amanda Suburbanjét és Faith
Minijét is. Charlie Reid is megérkezett már a fehér helyszínelő
furgonnal, de valamilyen okból csak ült a volánnál ahelyett, hogy
Angie kocsiján dolgozott volna. A fekete Dodge Charger Collier és
Ng autója volt. Még mindig a GBI volt az ügy gazdája, de Angie
autóját Atlanta városának határain belül találták meg, és még
mindig gyilkossági ügyben folyt a nyomozás.

A két nyomozó a motorháztetőn ült, ahogy reggel is, és Ng még
mindig ugyanazt a napszemüveget viselte. Odabiccentett
Willnek, amint az kiszállt Sara autójából, Collier pedig odaintett,
de Amanda minden bizonnyal kiadta nekik, hogy tartsanak kellő
távolságot, mert egyikük sem akart odamenni hozzá.

Angie Monte Carlo SS típusú autója egy
mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen parkolt, az épület
előtt. Rendszeresen ezt csinálta. A környéke a helyszínelők sárga
szalagjával volt körülvéve. A csomagtartó és a vezetőoldali ajtó
nyitva volt. Will már húsz méterről megérezte a halál émelyítő,
édeskés szagát. Vagy csak azért volt ennyire érzékeny, mert fájt
a karja, és valaki a halál gondolatát ültette az agyába?

Amanda jött ki az oldalbejáraton. Szokatlan módon nem volt a
kezében a telefonja. Számtalan dolog lett volna, ami miatt
elkezdhetett volna kiabálni Will-lel, de eszébe sem jutott.



– Egy órája vette észre Angie kocsiját egy egyenruhás járőr.
A temetkezési vállalat hatkor zárt, de itt alszik egy gyakornok,
hogy legyen, aki fogadja az éjszakai hívásokat.

– Egy gyakornok? – kérdezte csodálkozva Will.
– A temetkezési szolgáltatókat képező helyi intézménytől –

felelte Amanda. – Épp egy idősek otthonában járt elhozni egy
holttestet, amikor az egyenruhás megtalálta az autót. Faith vele
beszél most a kápolnában.

Will végigpásztázta tekintetével a házat, s úgy vélte, a végében
látható kétszintes épületrész lehet a kápolna.

– Az egyenruhás valami szagot érzett – folytatta Amanda. –
Felnyitotta a csomagtartót a kocsi belsejében lévő kallantyúval,
és odahívta a hullajelző kutyát, az pedig elindult a nyomon.

Will visszanézett az autóra. Ferdén parkolt, sietve hagyhatták
el. Az ablakai le voltak húzva. Szeme előtt megjelent a kép, ahogy
Angie a kormányra borulva ül benne. Pislogott egyet, mire a
vízió eltűnt.

– Will? – szólt hozzá Sara.
A férfi felnézett rá.
– Miért dörzsölöd a mellkasodat?
Will nem is volt tudatában annak, hogy dörzsöli. Abbahagyta.
– Rendszámfelismerő szkennerek vannak a Spring és a

Peachtree sarkán – fordult Amandához.
Főnöke bólintott. Városszerte kamerák figyelték a forgalmat és

keresték a lopott vagy gyanús járművek rendszámtábláját.
– Az adatokat már elküldtük az elemző részlegnek.
Will végignézett az utcán. A Sommerset és a Spring utca

kereszteződése forgalmas hely volt, s a Midtown városrészben



sok volt a kamera. Gyakorlatilag minden nagyobb kereszteződés
be volt kamerázva.

– Bekértük a térfigyelő kamerák és a rendőrség felvételeit.
Mihelyt megérkeztek, átnézzük őket. A keresőcsoportok már
úton vannak.

Will kimondta, amit Amanda már úgyis tudott.
– Valaki itt hagyta a kocsit. El kellett volna hajtaniuk vele,

vagy…
– Az államban már mindenki Delilah Palmert keresi – vágott

közbe Amanda.
Will meg is feledkezett Dale Harding feleségéről vagy lányáról,

a nőről, aki akár mindkettő lehetett. Palmer egy fiatal prosti volt
drogproblémákkal. Árvaházban nőtt fel, s az egyetlen szülője,
akit ismert, kizsákmányolta, kihasználta őt. Akárcsak a húsz
évvel ezelőtti Angie-t. A különbség csak az volt, hogy Angie-nek
sikerült talpra állnia, vagy legalábbis elhitetni a világgal, hogy
talpra állt. Will nem volt benne biztos, hogy valóban le tudta
küzdeni a múltját.

Sara tenyerét érezte a hátán.
– Jól vagy?
Szótlanul elindult a kocsi felé. A szag egyre erősödött. Nem

kellett kutya ahhoz, hogy világos legyen, ebben az autóban
valami szörnyűség történt. Will megállt a bűnügyi helyszínt jelző
szalagnál. Angie kocsijának csomagtartója egy vonalakkal
mintázott, fekete szőnyeggel volt kibélelve, amit még ő vett
tekercsben. Órákat töltött a beillesztésével és a beragasztásával.

Amanda egy rendőrségi kézilámpával bevilágított a
csomagtartóba. Sötét folt éktelenkedett a szőnyegen, a közepétől



kicsit távolabb. Egy műanyag kannányi sebességváltó olajon
kívül nem volt benne semmi.

Will letérdelt és megvizsgálta az aszfaltot a kocsi alatt.
A sebességváltó szivárgott. Valószínűleg megörökölte a kocsit,
úgyhogy meg kell majd javítania, mielőtt eladja.

Sara a vállára tette a kezét, s melléje térdelt.
– Will! Nézz rám!
A férfi engedelmeskedett.
– Azt hiszem, mennünk kéne. Nincs itt semmi.
Will felállt, de nem indult sehová, csak a kocsi nyitott, vezető

oldali ajtajához lépett. A pedálok mellett félig üres tequilás üveg,
a hamutartóban pedig egy füves cigaretta hevert. Mellette
cukorkapapír és rágógumi. Angie mindig is édesszájú volt.

– Így találták az egyenruhások? – kérdezte Amandát.
Főnöke bólintott.
A nyitott ajtó bárki figyelmét felkeltette volna, tehát

szándékosan hagyták nyitva, hogy előbb-utóbb megtalálja valaki.
Will elvette a zseblámpát Amanda kezéből, s bevilágított a
kocsiba. Az autó belseje világosszürke volt, a középső két ülés
között kiemelkedett a kézi váltó boxa. Will vért vett észre a
kormánykeréken, aztán a vezetőülésen, a sebességváltó fekete
gömbjének fehér tetején. Egy nyolcas snooker-golyó volt az,
amiért Will három üzletet is bejárt, hogy találjon hozzá egy
illesztéket és a helyére tudja csavarozni. Angie-nek ugyanis még
az internet korát megelőzően tetszett meg egy magazinban.

Will megvizsgálta a hátsó ülést is, ahol még több vért talált.
Majdnem teljesen megfeketedett már attól, hogy a kocsi egész
nap kint állt a napon. Az ajtókilincsnél volt egy elmaszatolódott



vérfolt, de túl kicsi ahhoz, hogy egy tenyérlenyomat lehetett
volna. Talán egy ökölbe szorított kéz nyoma, ahogy ki akarta
lökni az ajtót. Talán egy utolsó, kétségbeesett mozdulat nyoma,
ahogy valaki menekülni próbált. Valaki ott feküdt vérző sebekkel
a hátsó ülésen. Valaki ott feküdt vérző sebekkel a
csomagtartóban. Valaki vérző sebekkel vagy vérrel borítva
vezette a kocsit.

– Két holttest és a sofőr? – kérdezte Amandát.
Láthatóan már Amanda is elgondolkodott ezen.
– Lehet, hogy áttették a hátsó ülésről a csomagtartóba.
– Még mindig vérezve? – kérdezte Will arra utalva, hogy

akkor még mindig életben kellett lennie.
– Talán csak a gravitáció – szólt közbe Sara. – Ha mellkasi

sebről volt szó, ő pedig az oldalán feküdt, a helyzetétől függően
kiszivároghatott ennyi vér a halál után is.

– Angie? És mi van Delilah Palmerrel? – vetette fel Will.
– A Gradyben megkerestettem a vércsoportját. Tavaly

túladagolás miatt bent feküdt náluk, így tudjuk, hogy ő 0-pozitív,
Angie viszont B-negatív volt. – Amanda megérintette Will karját.
Szerette volna, hogy Will egyedül nézhessen szembe a tényekkel,
ezért Charlie-t megkérte, maradjon a furgonjában, és elküldte
Collier-t és Ng-t is onnan. De most már kénytelen volt szavakba
önteni az igazságot előtte. – Tudom, hogy ezt nehéz hallania,
Wilbur, de itt minden Angie-re utal. Megtaláltuk a táskáját és a
pisztolyát is. Ez az ő kocsija, és Charlie már elkészítette a
vércsoport-meghatározást. A hátsó ülésen, a csomagtartóban, és
a vezetőülésen is B-negatív vér van. Sürgősséggel kértem meg a
DNS-t, de a vércsoport ritkasága miatt igen kevés az esély, hogy



nem Angie az áldozat. És ez tömérdek vér, Will. Túl sok ahhoz,
hogy élve elsétálhatott volna innen.

Will emésztette a hallottakat. A csomagtartóban lévő folt
elhelyezkedése valóban mellkasi sebre utal. A szobában, ahol
Dale Harding meghalt, spriccelő, artériás vérzés nyomait találták
a falon. Artériák a szív körül vannak, a szív pedig a mellkasban
helyezkedik el.

Will megpróbált elképzelni egy valószínű forgatókönyvet.
Angie a hátsó ülésen elvérzik. A sofőr valami fickó lehet, akit
segítségül hívott, mert mindig volt a tarsolyában egy
előrángatható fickó. Szóval az illető kétségbeesetten próbált neki
segítséget szerezni, de aztán rá kellett jönnie, hogy már késő.
Ekkor tehette bele Angie-t a csomagtartóba, mert nem
autózhatott át a városon egy halott nővel a hátsó ülésen. Aztán
nyilván várt naplementéig, majd idehajtott vele.

– Már úton van a temetkezési vállalkozó. – Faith közeledett a
kivilágított ösvényen. Kezében egy nyitott spirálfüzetet tartott.
Ránézett Willre, majd elkapta a tekintetét, mielőtt újból felnézett
rá.

– És? – kérdezte Amanda.
Faith a jegyzeteire támaszkodva beszámolt a fejleményekről.
– Odabent találtuk Ray Belcaminót, aki húszéves fehér férfi,

nem szerepel a nyilvántartásokban. Temetkezési vállalkozónak
készül a Gupton-Jonesban. Nagyjából negyed hatkor jelentkezett
az öt és fél órás műszakjára. A jelenléti ív szerint háromszor
hagyta el a létesítményt. Hat-negyvenháromkor a Piedmont
Kórházba ment, hét óra kettőkor a Sunrise Idősek Otthonába, és
volt egy hamis riasztása nyolc-huszonkettőkor. – Faith



felpillantott. – Úgy tűnik, ilyen hamis bejelentésekkel
bosszantják egymást a gyakornokok.

– Hát persze – bólintott Amanda.
– Belcamino mindhárom alkalommal a hivatali kijáratot

használta a kerítés mögött, a kápolna mellett. Van ott egy
szolgálati lift, ami lemegy az alagsorba. Onnan a kerítés miatt
nem látni a parkolót. Minden alkalommal nyugat felől érkezett
vissza, így nem kellett elhaladnia a parkoló előtt, így nem látta a
kocsit.

– És a biztonsági kamerák? – kérdezte Amanda.
– Hat is van, de mindegyik az ablakokra és az ajtókra irányul,

nem a parkolóra.
– A szemetes konténert megnézted? – kérdezte Will.
– Az volt az első dolgom. Semmi.
– Megpiszkálták valamelyik ajtót?
– Nem, de különben is van riasztó. Mindegyik ablak és ajtó be

van kötve a rendszerbe.
– Hogy lehet hozzáférni a lifthez?
– Egy számkombinációs zárral.
– Azt lehet látni a kerítéstől? – kérdezett tovább Will.
– Igen. És az kikapcsolja a riasztót is.
– Hova akar kilyukadni? – fordult Willhez Amanda.
– Miért hoz az ember egy kocsit benne egy halottal egy

temetkezési vállalathoz?
Mindannyian visszanéztek az épületre.
– Majd én bemegyek. Várj meg itt! – mondta Faith.
Will persze nem várt. Még csak futnia sem kellett, mert

kétszer akkorákat lépett, mint a társa. Előtte ért oda a



kápolnához, és kinyitotta az ajtót, mielőtt Faith nyithatta volna
ki. Végigment a padok mentén, s az emelvény mellett megtalálta
az intézmény hátsó traktusába vezető ajtót, mielőtt Faith
találhatta volna meg.

A színfalak mögött minden kopott volt, és célszerű. Potyogó
vakolat, felváló linóleum. Az épület egész hosszában folyosó
futott végig, mindegyik végében masszív liftajtók álltak őrt. Will
sejtette, hogy a liftajtóknak kell, hogy legyen párja odakint is, és
hogy minden bizonnyal itt vitték le a holttesteket az alagsorba.
Elindult az egyik lift felé feltételezve, hogy lesz mellette lépcső is,
Faith pedig loholt utána. Will erre megnyújtotta a lépteit, hogy
ne érje utol.

A fémlépcső régi volt, és csak nagy zajjal lehetett rajta
közlekedni. Odalent lengőajtó fogadta őket. Will egy kis irodát
talált mögötte, amely inkább csak holmi előtérszámba ment. A fa
íróasztal mögött még egy dupla ajtó helyezkedett el, az
íróasztalnál pedig egy fiatalember ült, aki csakis Ray Belcamino
lehetett.

A srác felugrott, telefonja hangos csattanással esett a földre.
Will megpróbált átjutni a dupla ajtón, de az zárva volt. Ablak

nem volt rajta.
– Hány holttest van most odabent? – kérdezte.
Belcamino Faith-re kapta a tekintetét, amikor az megjelent a

lengőajtóban.
– Kellenek a naplók – mondta kifulladva. – Egyeztetnünk kell

egy nevet.
A srácon látszott, hogy megrémült.
– Miért? Hiányzik valaki?



Will legszívesebben galléron ragadta volna.
– Hányan vannak?
– Heten – felelte a fiú. – Nem, nyolcan. Nyolcan. – Felkapta a

telefonját, és kocogtatni kezdte a képernyőt. – A kettő ma
éjszakáról, három jött hét közben, egyet épp előkészítünk, kettő
pedig hamvasztásra vár.

Faith kikapta a kezéből az okostelefont, s végignézte a listát.
– Egyik név sem ismerős – mondta Willnek.
– Milyen nevek? – Belcamino már verejtékezett. Vagy tudott

vagy gyanított valamit. – Mi a baj?
Will nekiszorította a falnak.
– Kivel dolgozik?
– Senkivel! – felelte a fiú kétségbeesetten. – Itt csak én

dolgozom!
Kivágódott a lengőajtó, s benyomult rajta Amanda, Sara, majd

Charlie a kis helyiségbe.
Amanda Belcaminóhoz fordult.
– Hol tárolják a holttesteket?
– Ott a nyitógomb – intett szemével a fiú az íróasztal felé, mire

Will elengedte. A srác benyúlt az asztal alá, kitapogatta a gombot,
s a dupla ajtó lassan kinyílt.

Világoszöld csempével borított falak, sötétzöld linóleumpadló,
vegyszerszag, éles fények. Alacsony mennyezet, egy
osztályteremnél alig nagyobb helyiség. Elöl egy ráncos bőrű,
idősebb férfi feküdt, fehér haja kócos volt, lepedő fedte az
ágyékát. Csövek indultak ki a nyakából, és kötötték össze egy
bádogtartályt tartalmazó géppel.

A szobányi hűtőkamra hátul helyezkedett el egy nagy,



rozsdamentes acél ajtó mögött, amelyen volt egy vastag,
edzettüveg-ablak. Amanda máris ott termett, s nyúlt a világító
zöld ajtógomb felé.

Will átvágott a helyiségen. Aznap már másodszor indult valami
ismeretlen felé azt gondolván, hogy ott találja Angie-t. Tekintete
kiélesedett, füle hangosabbnak érzékelt minden egyes hangot.

A hűtőkamra ajtaja nagyot kattant, szélei mentén áramlani
kezdett kifelé a hideg. Egy automata kar nyitotta jeges
lassúsággal. Will egyszer dolgozott egy zöldségboltban, ott épp
ilyen hideg helyen tárolták a mirelit zöldségeket. Mindkét
oldalon polcok sorakoztak, hat egyenlő távolságban egymás
fölött. A helyiség négy és fél méter mély és három méter magas
lehetett. Csak épp mirelit borsós zacskók helyett holttestek
feküdtek fekete műanyag zsákokban a polcokon.

Négy az egyik oldalon, négy a másikon.
– A kurva életbe! – kapta le Belcamino a csíptetős mappát a

falról, mielőtt berohant a hűtőkamrába a listával, hogy
egyeztesse a zsákokon lévő cédulákat. Az utolsó holttestnél
megtorpant.

– Ezen nincs cédula.
Will már indult is befelé, de Sara megragadta a csuklóját.
– Tudod, hogy nem lehetsz te az, aki megtalálja.
De hisz ő találta meg! Ő jött rá, miért volt a kocsi egy

temetkezési vállalat előtt, és ő vezette a többieket az alagsorba.
Most már nem állhat meg, hisz alig háromméternyire van tőle a
hullazsák. A polcok között kicsi a hely, Angie arca alig harminc
centire lehet a fölötte fekvő holttesttől. Pedig klausztrofóbiás,
mindig is félt a szűk helyektől.



– Will – fogta meg Sara ezúttal a karját. – Hagynod kell, hogy
tegyék a dolgukat, érted? Engedd oda Charlie-t, hadd
fényképezze le! A zsákra meg vigyázni kell az ujjlenyomatok
miatt, és a padlón is lehetnek nyomok. Szabályosan kell
csinálnunk mindent, különben sosem tudjuk meg, miért hagyták
itt Angie-t.

Will tudta, hogy igaza van, mégsem volt képes megmozdulni.
– Gyere! – húzta odébb Sara.
Will lassan hátralépett.
Charlie kinyitotta a sportszatyrát, felvett egy pár cipővédőt,

majd kesztyűt húzott, és új kártyát tett a fényképezőgépébe.
Ellenőrizte az elemeket, a dátumot, az időt.

A hűtőkamra külsejével kezdte, s lassan haladt befelé. Minden
szögből lefényképezte a zsákot, térdelve, a többi holttest fölé
hajolva. A vonalzóját használta mértékül, s számozott kártyákat
tett mindenre, ami érdekes lehet. Olyan érzés volt, mintha egy
óra is eltelt volna, mielőtt végre odaszólt Belcaminónak.

– Hozzon egy hordágyat! Szűk itt a hely. Ki kell vinnünk, hogy
kinyithassuk a zsákot.

A fiú eltűnt egy másik helyiségben, és egy hordággyal tért
vissza. Fehér lepedő volt a közepére terítve. Megrúgta a kerekét,
hogy egyenesen haladjon, majd feltolta a hűtőkamra ajtajához
vezető, rövid rámpán.

Charlie átnyújtott neki egy pár kesztyűt.
Belcamino nyilván nem először mozgatott egyedül hullát. Úgy

tette rá a fekete zsákot a hordágyra, mintha csak egy
összetekert szőnyeg volna. Will kénytelen volt félrenézni, mert
ha még egy másodpercig figyeli a szenvtelenül mozgó srácot, még



a végén megüti.
Hallotta, ahogy elindul a hordágy, a hűtőkamra ajtaja pedig

hangos kattanással becsukódik.
– Köszönjük, Mr. Belcamino. Megvárhat minket odafent.
A fiú tiltakozás nélkül elhagyta a szobát.
Charlie készített még néhány fényképet, majd odahúzott a fal

mellől egy fellépőt, a zsák fölé hajolt, és tovább fényképezett,
vonalzójával jelezve a méreteket.

Will a fekete zsák kontúrját bámulta meredten, de nem tudta
kivenni, mi lehet odabent. Aztán rájött, hogy a test az oldalán
fekszik, azaz aki kivette a csomagtartóból, abban a helyzetben
hagyta, ahogy meghalt.

Angie mindig az oldalán aludt. Közel hozzá, de nem hozzáérve.
A melle éjjel néha a fülét csiklandozta, úgyhogy el kellett
fordulnia, hogy aludni tudjon.

– Faith! – nyújtott Charlie egy pár kesztyűt a kolléganőjének.
Ujjai himbálóztak a levegőben, mielőtt az elvette tőle.

Nyilván izzadt a tenyere, mert csak nehezen tudta felhúzni.
Ajkát szorosan összezárta, állkapcsán feszült az izom. Utálta a
holttesteket, utált hullaházban lenni, utálta a boncolást.

Most megragadta a cipzárt, és húzni kezdte.
Olyan hangot adott, mintha szakadna valami. Mintha

széttépnének valamit, mintha eltörne valami. A test háttal kifelé
feküdt. Will sötét hajat pillantott meg, barnát, akárcsak Angie-é.
Aztán láthatóvá vált a nő meztelen válla, a gerince, a csípője íve.
Lábai be voltak hajlítva, kezei a térdei közt. Lábujjai begörbítve,
talpa behajlítva.

Faith levegő után kapkodott, ahogy megcsapta az átható,



mérges bűz. A test órákig volt a csomagtartóban a rekkenő
napon, s a hőség felgyorsította a bomlást. Bőre máris kiszáradt.

Végül Charlie nyitotta ki teljesen a zsákot. Koleszteroltól
rózsaszínné vált vér loccsant a földre.

Faith az orra elé kapta a kezét, s összeszorította még a szemét
is. A hordágy túloldalán állt, már látta az arcot. Megrázta a fejét.

– Nem tudom megmondani, ő-e az. Olyan, mintha…
– Mintha összeverték volna – fejezte be Charlie.
Will a nő hátát nézte, mely foltokban fekete volt, mintha

kormos lett volna. Ahogy a lába, sőt a talpa is.
– Ez fehérítő – mondta Sara a zsákból áradó szagra.
– Pedig nem mosták tisztára. Inkább mintha csak ráöntötték

volna.
– És nincs rajta ruha – jegyezte meg Amanda. – Valaki

aggódott a nyomok miatt.
– Valahol máshol volt, nem a kocsiban – mondta Faith.
– Az arca olyan, mintha baseballütővel verték volna szét –

folytatta Charlie, majd futólag átvizsgálta a tetemet. – Torzító
sérülések az arcon és a nyakon. Karmolásnyomok. Csontja is
törhetett. – Letérdelt a fényképezőgéppel, s ráközelített a fejre,
a nyakra, a mellkasra, a törzsre. – többszörös szúrt seb –
állapította meg, majd Willre nézett. – Van Angie-nek bármi
azonosító jegye? Tetoválása?

Will megrázta a fejét.
Aztán eszébe jutott valami.
Az idő hirtelen úgy kezdett haladni, mintha valaki megnyomta

volna a gyorstekerőgombot az élete filmjén. Elhúzódott Sarától, s
megkerülte a hordágyat. Félretolta Charlie-t, s ránézett a



holttestre. A fekete zúzódásokra, a vágásokra, a foltos bőrre, és
megtalálta: ott volt a magányos anyajegy a mellén. De ugyanott
van? Miért is nem emlékszik, hogy hol kellene lennie?

Térdre ereszkedett, és ránézett az arcra.
Felfúvódott, felismerhetetlenné vált.
Kétszer nagyobbra dagadt a normálisnál, fekete és piros foltok

tarkították. Szájából nedv szivárgott, orra elferdült. Inkább
Halloween maszk volt, mint emberi arc.

Angie az?
Az érzései azt súgják, hogy Angie?
Belül a tompaság nem múlt el igazán, de most végképp semmit

nem érzett a nőt látva. Csak olyan dolgokat vett észre, amit
bármely más esetben is észrevett volna: családi erőszak, verés,
nemi erőszak, nyitott ajkak, törött fogak, feldagadt száj, mint egy
túlérett gyümölcs. Vastag szemhéjak, tapintásra olyan lehet,
mint az elázott kenyér. Kék vénák, piros artériák a majdnem
átlátszó bőr alatt. Az arcát végigvágták valami igen éles késsel
vagy pengével. A bőr lifegett rajta, akár egy könyv lapja, ha fújja
a szél. Will csak szövetet, inat, csontot látott.

Lenézett a nő ökölbe szorított két kezére a térdei közt. Átlátszó
folyadék szivárgott az ízületeiből. Gyűrűje eltört.

Angie jegygyűrűje!
Zöld műanyag élénksárga napraforgóval. Will három

negyeddollárost pazarolt el, amíg a rágógumi-automata kidobta a
gyűrűt. Az volt a tét, hogy Angie feleségül megy hozzá, ha
kevesebb is elég lesz, mint négy negyeddolláros. Mivel Angie
sosem hátrált meg a bátorságpróbák elől, hozzá is ment. Tíz
napig ki is tartott, ám akkor Will üres lakásba jött haza munka



után. Angie összes holmija eltűnt.
Will kinyitotta a száját, de csak hogy jobban kapjon levegőt.
– Will? – szólt hozzá Amanda kérdőn.
A férfi megrázta a fejét. Ez nincs rendjén. Valaki csak felhúzta

Angie gyűrűjét ennek a nőnek az ujjára. Ő ösztönösen érezné, ha
Angie lenne az. Felállt, és határozottan kijelentette:

– Nem ő az.
– Na és a gyűrű? – kérdezte Faith.
Will tovább rázta a fejét, a többiek meg összenéztek. Nyilván

mindenki azt gondolta, hogy tagadja a nyilvánvalót, de nem ez
volt a helyzet. Odakint, amikor Amanda elsorolta a
bizonyítékokat az összevérezett autó előtt, még hajlamos is volt
elfogadni, hogy talán Angie az. De most, mikor egy helyiségben
volt a testtel, ezzel az idegennel, már biztos volt benne, hogy
Angie él.

Sara mondása igazította útba: nem érzett ürességet, nem
érezte úgy, mintha kitépték volna a szívét.

– Van egy mobil ujjlenyomat-meghatározóm – vetette fel
Charlie.

– Megsérültek az ujjbegyei. Aligha lehet lenyomatot venni.
– Azért megpróbálhatjuk, de fel kell mennünk, hogy venni

tudjam a jelet.
– Teljes a hullamerevség.
Will ismét ránézett a nő arcára, és úgy érezte, mintha könyvet

próbálna olvasni. Jeleket látott, de nem álltak össze egésszé.
A szempillák összeragadtak, az ajak felszakadt. Az állkapocs
beállt, az inak kidagadtak. Rigor mortis, hullamerevség.
Az izomban lévő fehérjék dermednek meg ilyenkor.



A szemhéjnál kezdődik, majd átterjed a nyakra, az állra. A test
minden izma megmerevedik, és rögzíti a testet az adott
helyzetében.

– Tehát három-négy órája halott? – kérdezte Faith.
– Régebben – felelte Sara, de nem mondta meg, mennyivel.
– Hogyan vegyünk ujjlenyomatot, ha ökölbe van szorítva a

keze? – vetette fel Amanda.
– El kell törni az ujjait.
– Nem lenne egyszerűbb, ha a hátán feküdne?
– Segítség kell, hogy megfordítsam.
Will otthagyta őket, és átballagott a helyiség túlsó végébe, ahol

az idősebb férfi a hordágyon feküdt. Will megpróbálta megfejteni
a gépek működését. A kannában sárga folyadék áramlott, az
aljából narancssárga cső indult kifelé. Valami pumpa
keringethette a folyadékot, hallani lehetett a motor zúgását.
Kiszívta az egyiket, és bepumpálta helyette a másikat.
Tekintetével követte a csövet a férfi nyaki ütőeréig, ahol a
folyadék egy vastag tűn keresztül áramlott befelé. Az asztal
túloldalán egy másik cső lógott le a földre, s megpihent a padlón
lévő összefolyó rozsdás peremén.

Reccs.
Mintha egy ág tört volna ketté.
Reccs.
Will háttal állt a csoportnak, nem akarta tudni, melyikük

feszítette ki az ujjakat.
Reccs.
– Oké – mondta Charlie. – Azt hiszem, ennyi elég.
– Teljesen szétroncsolódtak az ujjai – mondta Sara. – Nem



hiszem, hogy a szkenner talál barázdát.
– Azért próbálják meg! – utasította őket Amanda.
Will valami súrlódó hangot hallott, egy kattanást, majd három

gyors pittyegést. A mobil ujjlenyomat-leolvasó. Biometrika.
Az eszköz egy telefonhoz csatlakozik, annak egyik alkalmazása
képpé alakítja a leolvasott ujjlenyomatot, majd átküldi a GBI
szerverére, ahol összehasonlítják a rendszerben tárolt több
százezer ujjlenyomattal.

Nem kell hozzá más, csak a szkenner és egy iPhone.
Charlie mindkettőt a kezében tartva indult az előcsarnok felé.
– Az eredmény bizonytalan a károsodás miatt, de még lehet

szerencsénk – szólt oda Willnek.
Will nem is értette, miért címezte Charlie egyenest neki ezt a

megjegyzést. Az órájára nézett. Az erőszakos bűncselekmények
száma este tíz táján szokta elérni a maximumot, a szervereknek
több ezer kérést kell teljesíteniük. A GBI ezenfölül még egy
emberekből álló csapattal is megnézet minden ujjlenyomatot,
akik aztán eldöntik, hogy a számítógép által megállapított
egyezés eléri-e azt a szintet, hogy felhasználható legyen a bíróság
előtt.

– Sara! – szólalt meg Faith.
Volt valami a hangszínében, ami felkeltette Will figyelmét.

Megfordult.
Faith a hordágy végénél állt, és lefelé nézett. A halott nő lába a

hullamerevség miatt a levegőben volt az hordágy fölött. A térde
közé szorult kezei eltávolították egymástól a lábait, és ez a
helyzet bepillantást engedett a combjai közé.

Erőszak – gondolta Will. A nőt – aki nem lehetett Angie –



nemcsak fojtogatták, verték és leszúrták. Sara mindjárt ki fogja
mondani, hogy meg is erőszakolták.

– Will? – szólította meg Sara, s megvárta, hogy ráemelje a
tekintetét. – Született Angie-nek valaha gyereke?

A férfi nem értette a kérdést.
– A halottnak gátsebe van.
Will még sosem hallotta ezt a szót.
– Nemi erőszaktól?
– Szüléstől.
A férfi megrázta a fejét. Angie volt már terhes, de nem tőle.
– Nyolc éve volt egy abortusza.
– Attól nem keletkezik ilyen seb – magyarázta Faith.
– Ez egy műtéti bemetszés hüvelyi szülés esetén.
Faith fordított Willnek.
– Felvágják az embert odalent, hogy kiférjen a gyerek.
Will még mindig nem értette. Olyan érzése volt most is, mint

amikor a halott nő arcába nézett. Felismerte a szavakat, de az
értelmüket nem fogta fel.

– Szorít a mellkasod? – kérdezte Sara.
Will lenézett, és azon kapta magát, hogy megint a mellkasát

dörzsöli.
– Már korábban sem volt jól – jegyezte meg Faith.
– Tévedsz – jelentette ki Will. – Én nem hiszem, hogy ő az.
Sara tolni kezdte őt hátrafelé, mígnem kívül voltak a dupla

ajtón, a kis előtérben. Will egyszer csak a fém íróasztalnál ült, és
mindhárom nő fölébe hajolt. Tiszta rémálom.

– Vegyél néhány mély levegőt a kedvemért! – mondta neki
Sara.



– Van nálam Xanax – tódított Amanda kezében tartva egy
zománcozott gyógyszeres dobozkát. Rózsaszín volt az alja, és
rózsák voltak a tetején. Ilyet hordtak maguknál régen az idős
hölgyek a repülősónak.

– Tedd ezt a nyelved alá! – kérte Sara.
Will gondolkodás nélkül engedelmeskedett. A tabletta keserű

volt, és rögtön olvadni kezdett. Összegyűlt a nyála, nyelnie
kellett.

– Kell neki néhány perc – mondta Sara, majd dörzsölni kezdte
Will hátát, mintha kisfiú volna, aki épp kórházba került.
A férfinak nem tetszett a dolog, utálta, ha nagy hűhót csaptak
körülötte.

Előrehajolt, és szédülést tettetve a térdei közé lógatta a fejét.
Sara tovább dörzsölte a hátát, ő pedig a tenyerébe köpte, ami
még megvolt a tablettából.

– Csak lélegezz! – mondta Sara a csuklójára csúsztatva a kezét,
hogy ellenőrizze a pulzusát. – Rendben vagy.

Will felegyenesedett ültében.
Sara figyelte minden mozdulatát, Amanda pedig még mindig a

kezében tartotta a nyitott orvosságos dobozt. Faith viszont
eltűnt.

– Jól vagy? – kérdezte Sara.
– Nem hiszem, hogy ő az – ismételte Will, bár ahogy

másodszor is kiejtette a szavakat a száján, már nem volt ebben
annyira biztos. – Neki sosem volt gyereke.

– De igen – jelentette ki ekkor Amanda. Will kábán nézte,
ahogy mozog főnökasszonya szája, melyen elkenődött a rúzs. –
Angie huszonhét éve eltűnt a nevelőszüleitől. Három hónappal



később pedig megjelent egy kórházban szülni. Lánya született,
de ő lelépett, mielőtt a szociális gondozók megérkeztek volna.

A hírnek villámcsapás erejével kellett volna hatnia Willre, de
már semmi sem tudta meglepni Angie-vel kapcsolatban.

– Mennyi idős volt akkor? – kérdezte Sara.
– Tizenhat.
1989.
Will ott ragadt a gyermekotthonban, mert senkinek sem

kellett egy kamasz fiú. Főleg nem egy olyan, aki magasabb volt
az összes tanáránál. Angie egy hivatásos nevelőszülőként dolgozó
házaspárral élt. A házuk tele volt gyerekekkel nyolctól tizenöt
évesig, emeletes ágyakon aludtak, négyen egy szobában.

– Ezt honnan tudta meg? – kérdezte Will Amandát.
– Onnan, ahonnan minden mást – felelte Amanda érdes

hangon. Sosem került szóba közöttük a tény, hogy Amanda
kisgyermekkorától figyelemmel kísérte Will sorsát, és egész
életében az ő láthatatlan keze terelte vissza a helyes útra,
valahányszor kisiklott. Lehet, hogy Angie-t is ő távolította el a
közeléből?

– Ezúttal mit csinált? – szegezte neki a kérdést Will.
– Én semmit – válaszolta Amanda visszaejtve a dobozkát a

zsebébe. – Angie eltűnt, elhagyta a gyermekét. Nem kellene,
hogy mindez meglepje magát.

– A baba megmaradt? – érdeklődött Sara.
– Igen. Sosem tudtam meg, mi történt vele. Elveszett az állami

gondozás útvesztőiben.
A házassági kérvényük…
Angie töltötte ki a nyomtatványt a közjegyzői hivatal előtt.



A napraforgós gyűrű már ott volt az ujján. Hangosan olvasta a
kérdéseket. „Elmúlt 16 éves?” Naná. „Volt már házas?” Nem
tudok róla. „Apja neve?” Tudja a fene. „Anyja neve?” Nem
számít. „Rokona a választottjának?” Ugyan! Tolla sercegett a
papíron, ahogy írta a válaszokat. „Van gyereke?” Nekem ugyan
nincs, bébi! – nevetett mély, fátyolos hangján. – Legalábbis
tudtommal nincs.

– A kislány januárban született – folytatta Amanda. –
Mostanra huszonhétnek kell lennie. Delilah Palmer huszonkettő.

Sara megköszörülte a torkát.
– Tudja, ki az apa?
– Nem Will – nyugtatta meg Amanda.
Will nem tudhatta, hogy ez igaz-e. Akkor az alagsorban nem

használtak óvszert, és Angie sem szedte a tablettát. Viszont nem
is ő volt az egyetlen fiú, akit Angie levitt az otthon alagsorába.

Sara ismét a csuklójához nyúlt.
– A pulzusod még mindig nem egyenletes.
Will elhúzta a kezét. Felállt, s a csukott dupla ajtóra nézett.

Nem kellett még egyszer látnia a testet, hogy megtudja az igazat.
A napraforgós gyűrű, a kocsi, a vér.
Az ő gyűrűje, az ő autója, az ő vére.
Az ő gyermeke.
Angie képes arra, hogy elhagyjon egy gyermeket. Valami

megmagyarázhatatlan okból Will ezt perdöntő bizonyítéknak
fogta fel. Angie-ben nem volt meg a képesség vagy a vágy, hogy
gondoskodjon bármiről vagy bárkiről hátralévő élete minden
egyes napján. Saját túlélése volt számára a legfontosabb, nem az
empátia. Ennek adta bizonyítékát a múlt szombaton is, és nem



nehéz elképzelni, hogy huszonhét évvel ezelőtt is ezek az elvek
vezették. Angie bement a kórházba, megszülte a babát, és eltűnt,
amilyen gyorsan csak tudott.

És most halott.
Sarára nézett.
– Hazamehetünk.
Sara a kezébe nyomta a kocsikulcsát.
– Igen. Várj meg az autóban, mindjárt jövök.
Amanda a telefonját nyomkodta.
– Szólok Faith-nek, hogy maradjon addig Will-lel.
Will megértette, hogy Amandának és Sarának

megbeszélnivalója van egymással, és hogy annak a témája ő lesz,
de már nem volt ereje tiltakozni. A mellkasát még mindig mintha
satu szorította volna, a gyomra helyét pedig mintha egy kődarab
foglalta volna el.

Felment a lépcsőn. Zsebre dugta a kezét s beledörzsölte a zseb
anyagába, hogy eltüntesse az elolvadt pirula nyomát a
tenyeréről. A Xanaxból maradt a szervezetében valami, de a
folyosó végére érve már szédült. Három ajtón is megpróbált
bemenni, mire rátalálta a kápolnára.

A villany nem égett, de a nagy ablakokon át beszűrődött a
belváros fénye, és ez elég volt ahhoz, hogy lássa a padokat.

Felnézett a boltozatos mennyezetre, ahonnan hatalmas
csillárok lógtak alá, akár a fülbevalók. Szürke szőnyeg takarta a
padsorok közti folyosót. Az emelvény üres volt, az egyik szélén
állt a pulpitus. Minden bizonnyal használhatta bármelyik
felekezet. Will kétszer volt templomban Sarával. Egyszer
húsvétkor, egyszer karácsony este. Sara sem volt vallásos, csak



tetszett neki a szertartás. Will egészen meglepődött, amikor
együtt énekelte a dalokat a gyülekezettel. Mindet tudta fejből.

Angie megvetette a vallást. Azok közé az arrogáns szamarak
közé tartozott, akik szerint minden hívő szellemi fogyatékos.
A saját kocsija csomagtartójában hozták ide, aztán lecipelték a
hűtőkamrába. A kezén még mindig ott a jegygyűrűje. Vajon élt
még, amikor ráhúzták az ujjára? Vajon ő maga kérte meg azt, aki
ide hozta, hogy gondoskodjon róla, rajta legyen, amikor meghal?

Willnek égő érzés támadt a mellkasában, már sebesre
dörzsölte a bőrét. Melyek is a pánikroham tünetei? Nem akarta
ezt Sarától megkérdezni, mert akkor még egy pirulát
nyomnának le a torkán.

Miért csinálta ez vele Sara, amikor tudta, hogy utál mindent,
ami erősebb az aszpirinnél? De azt még jobban utálta, hogy Sara
látta őt kiborulni. Úgy viselkedett, mint egy gyerek. Sara talán
sosem akar többé lefeküdni vele ezek után.

Leült az emelvény lépcsőjére, és előhalászta a telefonját a hátsó
zsebéből. Aztán ahelyett, hogy beütötte volna a Google-ba a
„pánikroham” szót, hanyatt feküdt a szőnyegen, és nézte a csillár
fénylő kristálydarabkáit. A nyomás kezdett csökkenni a
mellkasán, tüdeje újból megtelt levegővel. Úgy érezte, lebeg.
A Xanax hatása. Will utálta ezt, mert semmi jó sem származik
abból, ha az ember elveszíti az uralmat maga felett.

Delilah Palmer… Könnyen előfordulhat, hogy ott volt Rippy
klubjában, amikor Harding meghalt. Lehet, hogy megpróbálta
megmenteni Angie-t. Lehet, hogy ő hozta ide Angie holttestét, és
talán ő tette a hamis bejelentést, hogy eltávolítsa Belcaminót, és
megfigyelte, milyen számokat üt be a lift melletti biztonsági



panelbe. Egy út lefelé az alagsorba, egy felfelé. Aztán itt hagyta
Angie kocsiját, odagyalogolt a bérelt autójához, és vissza sem
nézett.

Will nem tudta nyitva tartani a szemét. Rájött, hogy a feje
éppen ott van, ahol az urna lenne egy temetési szertartás alatt.
Meg kell szerveznie Angie temetését, és akkor már itt lenne a
legegyszerűbb. Azt akarná, hogy hamvasszák el, Belcamino el is
intézhetné.

Vajon ki jönne el a temetésre? Amanda és Faith, mert
kötelességüknek éreznék. Sara? Nem kérhetné tőle, de minden
bizonnyal magától is eljönne. Na és az anyja meg az apja? Ők
rendes vidéki emberek, biztos eljönnének. Cathy minden
bizonnyal hozna valami ilyenkor szokásos egytálételt magával.
Vagy mégsem? Will tudta, hogy Sara édesanyja nem bízik meg
benne. Nem is tévedett, hiszen nem volt őszinte Sarához a múlt
szombattal kapcsolatban, ahogy sok minden másban sem.

Zsaruk biztos jönnének, ahogy mindig is szoktak, ha meghal
egy kolléga, függetlenül attól, hogy jó zsaru volt-e, avagy rossz,
vagy már nyugállományú. Eljönnének Angie szeretői is, voltak jó
néhányan. Aztán a régi barátok, akikből jóval kevesebb volt.
Talán még ellenségek is. A gyermeke apja. Talán maga a lánya is.
A huszonhét éves, dühös, elhagyott lánya. Válaszokat várva,
amelyeket Will nem lesz képes neki megadni.

Érezte, hogy ellazul a szemhéja, az arca, a vállai. Kísérteties
csend lett.

Egy csendes kápolnában van az éjszaka közepén, és Angie
halott. Ilyenkor kellene megérezni a mindent elborító
veszteséget, az ürességet, amit Sara oly érzékletesen leírt.



Milyen mérges volt rá, hogy nem látszott túlságosan
meggyötörtnek. Ő talán belül van összetörve. Talán ez volt Angie
végső bosszúja: kioltotta benne az érzelmeket.

Rezegni kezdett a telefon a kezében. Bizonyára Faith keresi.
Felvette és beleszólt.

– A kápolnában vagyok.
– Valóban? – Ez nem Faith hangja volt. Egy másik nő halk,

hűvös hangja.
Will a képernyőre nézett, de nem volt feltüntetve a hívó.
– Ki az?
– Én vagyok az, bébi – nevetett Angie mély, rekedtes hangján

a telefonba. – Hiányoztam?

EGY HÉTTEL KORÁBBAN
HÉTFŐ, ESTE 7:22

Angie Polaski felállt az íróasztala mellől. Becsukta irodája ajtaját,

de még így is beszűrődött tompán a kinti beszélgetés. Az egyik
seggfej ügynök dicsekedett a másiknak a pénzével. A nő keze az
ajtógombra fonódott, szinte fojtogatta. Gyűlölte ezt a helyet az
összes ostoba gazdag kölyökkel együtt. Gyűlölte a tökéletes
titkárnőket, a képeket a falon, a sportolókat, akit létrehozták ezt
a helyet.

A végtelenségig tudta volna sorolni az összes dolgot, amit
gyűlölt.

Visszaült az íróasztalához. Meredten bámulta a laptop
képernyőjét, s lobogott a szeme, mintha ténylegesen lángok
csaptak volna ki belőle. Ha az az átkozott komputer nem került



volna annyiba, földhöz vágta volna, és rátapos.
A múltja azé a nőé, de ő az enyém.
Angie megnézte a dátumot az e-mailen, amelyet Sara küldött a

húgának. Nyolc hónappal ezelőtt íródott. Angie számításai szerint
Sara csak négy hónapja kefélt Will-lel, mielőtt leírta ezeket a
szavakat. Micsoda arrogancia a részéről azt hinni, hogy Will
szabad préda!

Angie visszament a szöveg elejére, hogy újraolvassa a
bekezdést.

Sosem gondoltam volna, hogy így érezhetek még valaha egy
férfi iránt.

Sara nem úgy írt, mint egy orvos, hanem mint egy ostoba
tinilány. De illett is hozzá. Pont az a szenvelgő, tanácstalan csitri,
amilyennel egy ifjúsági regényben találkozna az ember. Aki csak
néz álmodozón kifelé az esőverte ablakon, és nem tudja
eldönteni, hogy randizzon-e a vámpírral vagy a farkasemberrel.
Mindeközben az úgynevezett rossz lány, aki jó hangulatot teremt
a partikon és aki életük legmesésebb élményében képes
részeltetni a férfiakat, a sarokba van állítva és szembesítve
helytelen életmódjával. Még jó, hogy karót nem szúrtak a
szívébe.

Ő az enyém.
Angie lecsapta a laptop tetejét.
Nem kellett volna feltörnie Sara levelezését. Nem azért, mert

az ilyesmi helytelen – a franc törődik vele –, hanem mert
önkínzás volt végigolvasni a lassú folyamatot, amint Sara
beleszeretett Willbe.

Az eltelt másfél évből szó szerint több száz e-mail volt a gépén.



Sara hetente négyszer-ötször írt a húgának, Tessa pedig legalább
annyiszor válaszolt. Észbontó részletességgel tárgyalták ki az
életüket. Panaszkodtak egymásnak az anyjukról, viccelődtek
apjuk szórakozottságán. Tessa pletykált a Dirt Town-i
emberekről, vagy hol a csudában is volt misszionárius? Sara
beszámolt a kórházi betegeiről és az új ruhákról, melyeket
Willnek vásárolt, és hogyan próbált ki egy új parfümöt Will
kedvéért, meg hogy meg kellett kérnie egy kollégáját, hogy írjon
fel neki fogamzásgátlót Will miatt.

Ha másért nem utálta volna, Angie már azért ostorozta
magában Sarát, mert meg kellett néznie miatta a Google-ben, mi
az a „nászutas betegség” vagyis hólyaggyulladás.

Angie nem is tudta sokáig olvasni ezt a nyálas, szerelemittas
nyavalygást. Előrelapozott az e-mailekben az újdonság
varázsának megfakulását keresve. Will távolról sem tökéletes.
Megvan az a szokása, hogy mindent elvesz onnan, ahol az ember
hagyta, és elteszi, pedig még szükséged lenne rá. Azonnal meg
kell javítania mindent, ami eltört, akármennyi is az idő. Túl sokat
használja a fogselymet, és elhasználja az utolsó lapot is a
vécépapír-gurigán, mert túl kicsinyes ahhoz, hogy akár csak
ennyit is elpazaroljon.

Tökéletes éjszakánk volt tegnap – írta Sara a múlt hónapban.
– Istenem, micsoda férfi!

Angie felállt a székről, s odalépett az ablakához. Alatta zajlott a
Peachtree-n az esti csúcsforgalom. Tömérdek autó vánszorgott a
dugóban. Fájdalmat érzett mindkét tenyerében. Lenézett, s
látta, hogy belevájta az összes körmét a húsába.

Féltékeny volna?



Angie nem számított rá, hogy Sara ilyen sokáig kitart. Az ilyen
nők nem szeretik a zűrös dolgokat, márpedig ő ismételten
világossá tette, hogy Will élete nagyon is zűrös. Arra viszont nem
számított, hogy Will harcolni fog Saráért. Azt hitte, a másik nő
egy jelentéktelen senki, akit Will kényszerűségből kipróbál, de
élvezni sosem fogja a vele való együttlétet.

Aztán meglátta őket a Home Depot-ban.
Kora tavasz volt, talán öt hónapja lehetett. Angie is ott

vásárolt, villanyégőket vett. Will és Sara bejött az ajtón, és
annyira egymással volt elfoglalva, hogy észre sem vették őt,
pedig alig másfél méterre állt tőlük. Fogták egymás kezét, és
előre-hátra ringatták a karjukat. Angie követte őket a kertészeti
részlegig, majd a szomszédos sorban állva hallgatta, ahogy a
talajtakarókról beszélgetnek. Micsoda dögunalom!

Sara felajánlotta, hogy hoz bevásárlókocsit, Will azonban a
vállára dobta a mulcsos zsákot.

Nahát, milyen erős vagy, kicsim! – lelkendezett Sara.
Angie azt várta, hogy Will leinti, de eszébe sem jutott.

Felnevetett, és átkarolta Sara derekát, az meg a nyakához
dörzsölte az orrát, mint egy kutya. Mentek tovább megnézni a
virágokat, Angie meg dühében ripityára tört minden egyes
villanyégőt a kosarában.

– Polaski! – állt meg Dale Harding az irodaajtóban. Gyűrött
volt az öltönye, inge feszült a hasán. Angie-t elöntötte az undor,
mint mindig a láttán. Nem a túlsúlya vagy az elhanyagoltsága
miatt, vagy mert áruba bocsátotta a saját lányát, csak hogy
fedezni tudja a játékszenvedélyét, hanem mert nem tudta
annyira gyűlölni, amennyire szerette volna.



– Kezdődik a parti – jelentette be Harding.
– Sárgák a szemeid.
A férfi vállat vont.
– Ilyenkor ez van.
Dale kifelé járt az életből. Mindketten tudták, csak nem

beszéltek róla.
– Hogy van Dee?
– Ő jól. Már előjött a szekrényből.
Mindketten elmosolyodtak a kétértelmű kifejezésen, amellyel

a nemi másságukat bejelentők esetében szoktak élni. Delilah
megszökött a legutóbbi rehabilitációjáról, így Dale elhatározta,
bezárja a gardróbba, amíg kijózanodik.

– Kell szereznem egy dokit, aki legálisan felírhatja neki a
Suboxone-t.

– Jó – felelte Angie. Ez a fenntartó gyógyszer volt az egyetlen,
ami távol tudta tartani Delilah-t a herointól. Az állami
rendelkezések szerint azonban igen nehéz volt hozzájutni. Angie
egy díleren keresztül szerezte be, akiben nem bízott meg igazán.
Arra számított, hogy Dale úgyis hamarosan meghal, akkor pedig
nem kell többé támogatnia semmirekellő drogos lányát. Vagy
feleségét. Tökmindegy. – Beszéltél azzal az ügyvéddel?

– Igen, de…
A férfi válaszát nem lehetett érteni a felzúgó éljenzés miatt.

Pezsgősdugók pukkantak, rapzene lüktetett az iroda minden
hangszórójából. Elkezdődött a parti.

Mindketten tudták, hogy Kip Kilpatrick keresni fogja őket, így
Dale félreállt, hogy utat adjon Angie-nek. Az asszony menet
közben lesimította a szoknyáját. Tűsarkú cipőjében égett a talpa,



de kutya legyen, ha nem veszi fel a versenyt az iroda többi fiatal
némberével. Amint Angie a mosdókagyló fölött lévő tükörhöz
hajolt a mellékhelyiségben, hogy megigazítsa a sminkjét, a
lánykák tanácstalanul néztek rá, s zavart kifejezés ült ki
jellegtelen arcukra, csücsörítő szájukra. Nem telt volna öröme
abban, ha felvilágosítja őket, hogy egyszer ők is lesznek
negyvenévesek, mert akkor bele kellett volna gondolnia, hogy
addigra ő már egy öregek otthonában fog élni.

Vagy már nem is él.
Talán Dale csinálja jól, hisz sokkal egyszerűbb úgy távozni,

hogy az ember előre eltervezi. Talán már sokkal hamarabb is
megtette volna, ha nem lett volna az a hitvány lánya.
Megvannak az előnyei annak, ha nincs az embernek gyereke.

– Hát itt az én lánykám! – hallatszott Kip Kilpatrick hangja a
lebegő üveg lépcsősor tetejéről. Szokásához híven kosárlabdát
tartott a kezében. Egy lépést sem tudott tenni a nélkül a
nyomorult vacak nélkül. – Szükségem lesz rád, ha ennek vége
lesz. Gyere az irodámba!

– Majd meglátjuk – felelte Angie elsuhanva mellette.
Körülnézett a helyiségben ismerős arcot keresve. A nagy nevek
közül még senki sem érkezett meg. Úgy huszonvalahányan
álldogáltak ott karcsúsított öltönyökben, és úgy itták a pezsgőt,
mint a vizet.

Észrevett egy nagy méretarányú épületmakettet a LED-es
logó alatt. Ez volt a parti lelke, erről szólt az egész. Az All-Star
vállalkozás utolsó darabja is összeállt. Két hét múlva lesz az
alapkőletétel. Angie lenézett az üvegdobozba zárt makettre.
Átalakított raktárak, fedetlen vásártér, élelmiszerüzlet, mozi,



termelői piac, elegáns éttermek. És mindez Marcus Rippy
elhagyatott éjszakai klubja helyén.

Többé már nem elhagyatott. Egy hét múlva egy csapat
kicsinosítja a helyet, mivel ott fog megépülni az All-Star
Complex, egy majdnem hárommilliárd dolláros beruházás,
amelybe az ügynökség minden kiemelkedő sztárja befektetett.
És a kevésbé kiemelkedőek egy része is. Maga Kilpatrick
tízmillióval szállt be, két másik ügynök ennek a felével. Aztán
még ott volt az ügyvédek csapata, egy nemzetközi tetű banda,
már amennyire Angie meg tudta ítélni, akik igazán megérték a
pénzüket.

Will egy hónapja megpróbált áthatolni a védelmi vonalukon,
ám beletört a bicskája. Angie drukkolt neki, de tényleg. Will ott
ült velük szemben annál a furcsán hatalmas tárgyalóasztalnál, és
minden tőle telhetőt megtett, hogy válaszokat csikarjon ki
belőlük. Marcus és LaDonna Rippy majdhogynem másodlagos
szerepet játszott az egészben. Valahányszor Will szóra nyitotta a
száját, Marcus ránézett az ügyvédekre, azok meg olyan
kacifántosan csűrték-csavarták a szavakat, hogy csak egy
marslakó vagy egy politikus értette volna meg.

Angie végignézte az egészet az egy emelettel lejjebb lévő
irodájából. Willnek fogalma sem volt, hogy mindent felvettek
videóra, ami a tárgyalóteremben történt. Arról meg aztán
végképp sejtelme sem volt, hogy ő ott van a közelében. Angie a
képernyőn láthatta, ahogy egyre csalódottabb lesz az arca, amint
az ügyvédek egyre több akadályt gördítenek az útjába. Angie
csak a fejét ingathatta sajnálkozva. Szegény fiú! Marcusnak tesz
fel kérdéseket, amikor LaDonnához kellene fordulnia.



– Hé, babám! – köszönt rá Laslo egy íróasztalhoz
támaszkodva, pezsgőspohárral a kezében. Szokásos szűk, fekete
nadrágját és ingét viselte. Nem nézett ki rosszul. Fantasztikus
teste volt, és eszméletlen divatérzéke. Lepillantott Angie
cipőjére. – Mennyi volt?

– Ötven – felelte a nő bosszúsan, hogy Laslo észrevette,
hamisítványt visel. A munkájának hála volt már elég pénze a
bankban, hogy igazit vegyen, de az nem volt olyan kényelmes,
mint a hamis, és a háta nem bírta volna ki egész nap.

– Utána kibújhatsz belőle.
– Kip már lefoglalt.
Laslo belekortyolt a pezsgőbe. Mindketten nézték, ahogy Kip a

labdát dobálja felfelé, miközben az előcsarnokba vezető ajtón a
szeme. Úgy nézett ki, mint egy szerelmes iskolás lány. Mint Sara
Linton, amikor hazavárja Willt.

A szívem nagyot dobban, valahányszor meghallom, hogy
elfordul a kulcsa a zárban.

– Hé! – csettintett Laslo az ujjával. – Merre jársz?
Angie fogta a poharát, és kiitta a pezsgőt.
– Mit akar Kip?
Laslo figyelmeztetőn az ajka elé emelte az ujját, és elsétált.
– Asszonyom? – tartott Angie elé egy jóképű pincér egy

tálcányi pezsgős poharat.
Angie nem érezte magát még annyi idősnek, hogy

asszonyomnak szólítsák. Mogorván lekapott egy poharat a
tálcáról, s átvágott a szobán az összes előkelősködő Snotleigh és
Bratleigh között, akik a 110 Sports Management csapatát
alkották.



Öt hónappal ezelőtt érdeklődött Dale Hardingnál állás után.
A férfi a szokásos seggfej önmagát adta, csakhogy Angie is tudta,
hogyan kell seggfejnek lenni. Azt mondta neki, azért kell a pénz,
hogy kifizesse a dílerét. Dale elhitte, mert egész élete dílerek és
bukmékerek között zajlott, akik ököllel szokták behajtani az
adósságot. Angie-nek viszont sosem volt problémája semmiféle
dílerrel, annál inkább Kip Kilpatrickkel. Be akart kerülni a
menedzser belső köreibe, és Dale nagyon is jól tudta, miféle
szakértelemmel tudná gazdagítani az ügynök tevékenységét.

Kip klienseinek jó része az utcáról származott, és hiányoztak
nekik a lányok, akikkel korábban szórakoztak. Angie pedig
ismerte ezeket a lányokat. Tudta, hogyan tették őket lassan
tönkre a szokásaik. Visszavenni egy kicsit a kábítószerből,
kimosakodni, és hagyni, hogy egy gazdag kosaras elkényeztesse
őket, jóval könnyebb volt, mint húsz különböző kocsi hátsó
ülésén hemperegni minden egyes nap. És ha még Angie zsebébe
is csurran-cseppen tőlük egy kis pénz ezért, hát annál jobb.

Ez volt a dolog könnyebbik része. Kip belső köreibe bejutni
már nehezebb diónak bizonyult. Az ügynök tisztes távolságot
tartott Angie-től. Ott volt neki Laslo, ott volt Harding, más
testőrre már nem volt szüksége. Mindez megváltozott, mikor
Angie összefutott LaDonna Rippyvel, amikor az asszony éppen
paprikás hangulatban volt.

Váratlan találkozás volt. Angie épp szemben ült Kippel a férfi
íróasztalnak használt üvegasztala túloldalán, és arról beszéltek,
mennyi bánatpénzt fizessenek egy lánynak, akivel Kip egyik
játékosa egy kicsit durván bánt. Már a vége felé járt a
tanácskozás, amikor LaDonna vágta ki az ajtót. Rippy felesége



igazi amazon volt, az a fajta nő, aki nem fél előrántani a
táskájában tartott töltött pisztolyt. Dühöngött valamiért, amire
Angie már nem is emlékezett, a nő amúgy is gyakran gurult
dühbe. Angie javasolt egy megoldást, LaDonna némiképp
megbékélten távozott, Kip pedig ott helyben megkérdezte
Angie-t, nem akar-e állandó munkát kapni nála.

Angie soha nem akart semmit, ami állandó, de most tudta,
hogy Marcus Rippy-t nemi erőszakkal vádolták meg, és Will
dolgozik az ügyön.

Ez az igazi romantikus cselekedet. Sara megdicsérheti Willt,
amiért képes felemelni egy ostoba zsákot tele földdel, de nem tud
neki ezüsttálcán kínálni bizonyítékokat, hogy sikerre vigye az
ügyet.

Legalábbis ez volt Angie terve a kezdetekkor. Őszintén segíteni
akart Willnek. Később viszont rájött, mennyivel jövedelmezőbb,
ha abban segít, hogy eltussolják az ügyet. Will sikeréről
gondoskodni nem hoz pénzt a konyhára, de néhány tanú
megvesztegetése már igen. Korábban is csinált már ilyet, és ha ő
nem tette volna meg, megtette volna Harding. Ha pedig ő sem,
hát közbelépett volna Laslo. És ha már innen nézzük, egyenesen
hazafias kötelesség volt Angie részéről gondoskodni arról, hogy a
munkát egy nő végezze el.

A helyiség elcsendesedett, amikor megjelent Marcus Rippy és
a felesége. Hosszú, szőke haja loknikban hullott a vállára. Aznap
reggel kaphatott botoxot az arcába, mert apró piros pöttyök
sejlettek át a majdnem fehér púderrétegen, amellyel a
kinyomkodott aknék nyomait próbálta eltüntetni. Bosszúsnak
látszott, bár lehet, hogy ez csak a nemrég végzett plasztikai



beavatkozás eredménye volt. Vagy az általános rosszkedve
hagyott maradandó nyomokat az arcán. Volt min mérgelődnie.
Marcus a középiskolai kedvese volt, tizennyolc évesen már össze
is házasodtak. Tizenkilenc éves korára terhes lett, Marcus pedig
máris kifelé kacsintgatott azokra a nőkre, akiket a hírneve
vonzott.

LaDonna persze nem tudott ezekről a nőkről, legalábbis akkor
még nem. Szállodai szobalányként kezdett dolgozni, mikor
Marcus teljes ösztöndíjjal megkezdte tanulmányait a Duke-on.
A Nemzeti Főiskolai Atlétikai Szövetség szigorú szabályai miatt
az asszony fizetése volt az egyetlen bevételük, amelyből
fenntartották a családot. Sok hullámvölgy és hullámhegy
jellemezte azokat a korai éveket. Egy sérülés majdnem véget
vetett Rippy sportpályafutásának. Az ösztöndíját elvesztette
miatta, viszont megúszta a besorozást.

LaDonna végig kitartott az embere mellett. Vállalt még egy
állást, majd egy harmadikat is. Marcus halálra edzette magát, és
épp akkor tért vissza a sportba, amikor a másodévesek a
legszörnyűbb évadot teljesítették. Majdnem kirakták a
csapatból, ám aztán történt valami. Rippy visszakerült a régi
kerékvágásba, és érettebb lett kissé. Addigra már lett még egy
gyereke, egy beteges édesanyja, akit otthonba kellett adni, meg
egy apja, aki jóvá akarta tenni a múltat. Marcus Rippy végül
szupersztárrá vált, LaDonna kemény munkája kifizetődött.

Az asszony diadalmas korszaka egyetlen évad erejéig tartott,
ennyi idő kellett Rippynek, hogy visszajusson a csúcsra. Aztán
jöttek a magazincímlapok, a reklámok, meg a sok hasonló
szarság, és LaDonna továbbra is kitartott az embere mellett,



ahogy Tammy Wynette híres dala is írta. Kiállt mellette akkor is,
amikor a híres internetes pletykaoldal, a TMZ más-más fiatal
színésznők oldalán fotózta, és akkor is, amikor nemi erőszakkal
vádolták meg – egyik ezek közül Will esete volt, a másikról nem
is tudott. És ott állt mellette most is, miközben a másik oldalon a
szőke recepciós úgy tapadt a férfi karjára, mint vásárban a
vattacukor.

Angie letette a poharát, majd átvágott a tömegen. Derékon
kapta a szőkét, belevájva a körmét a karjába, mielőtt LaDonna
észrevehette volna.

Odasziszegte a lánynak:
– Ha még egyszer akár csak rá mersz nézni, az utcán találod

magad. Értetted?
A lány nagyon is értette.
– Figyelmet kérek! – kocogtatta meg Ditmar Wittich a

pezsgőspoharát a kisujján hordott gyűrűjével. Körülhordozta
tekintetét a termen, s várta, hogy mindenki elcsendesedjen.
Hamar csend lett. Az ügyvédnek volt tekintélye, hiszen nemrég
mentette ki Marcus Rippyt egy komoly nemi erőszak vád alól, a
cége hozta össze az All-Star üzletet, többet keresett, mint ami a
LED-kijelzőre felfért volna, és isten segedelmével az
egybegyűlteket még nagyobb bevételhez fogja hozzásegíteni.

– Szeretnék köszöntőt mondani – kezdte.
Mindenki megemelte a poharát, csak Angie állt karba tett

kézzel.
– Először is el kell mondanom, mennyire örülünk, hogy Marcus

problémája megoldódott – mosolygott a kosarasra, aki
visszamosolygott rá. LaDonna Angie-re nézett, és sokatmondón



forgatta a szemét. – Ma azonban elsősorban a 110, a nemzetközi
partnereink és a világon valaha létezett legnagyobb sportolók
közül jó néhány együttműködését jöttünk össze megünnepelni.

Csak beszélt és beszélt, de a mondandója nem érdekelte Angie-
t. Körülnézett a helyiségben. Harding vedelte a pezsgőt, nem
mintha nem sárgult volna be máris eléggé. Laslo a sarokban
lapított, Kip a labdájával játszott. Két később érkezett
jelentékenyebb sztár hátul álldogált a többi halandó fölé
magasodva, karjukon pompásan kinéző feleségükkel.

Ekkor vette őket észre Angie.
Reuben és Jo Figaroát. Fig nem tartozott a legnagyobb sztárok

közé, Angie-t mégis ő érdekelte egyedül. Kétméteres
magasságával kitűnt a tömegből. Feleségét nehezebb volt
kiszúrni, főleg mert mindig azon igyekezett, hogy a háttérben
maradjon. A többi játékos feleségéhez képest kis termetű,
balerinaalkatú nő volt. Nem amilyen Misty Copeland, hanem
mint a régifajta cérnaszál teremtések, akiket oldalról nézve nem
is lehet látni.

Most is nyilvánvaló volt a testbeszéde. A férje mellett állt, de
nem ért hozzá, teste szöget zárt be az övével, szemét pedig a
földre szegezte.

Angie kihasználta a ritka alkalmat, hogy szemügyre vegye a
fiatal nőt. Göndör barna haját, tökéletes vonásait, kecses nyakát,
keskeny vállát, elegáns tartását. Hiába akart úgy tenni, mint aki
nincs is ott, nem értette meg, hogy egy ilyen nőre automatikusan
felfigyel az ember.

– Jézusom, Polaski! – bökte oldalba Harding. – Miért nem
kéred el mindjárt a telefonszámát?



Angie elpirult.
– Te beteges némber! – bökte meg ismét a férfi. – Kicsit

fiatalabb, mint akiket fel szoktál szedni.
– Kopj le! – vágta oda Angie, aztán mégis inkább ő lépett el a

férfi mellől. Még a terem túlsó végéből is hallotta perverz
kuncogását, pedig vagy ötven ember választotta el őket
egymástól.

Nekidőlt a falnak. Figyelte Ditmart, amint befejezte a beszédét
s közben német szokás szerint mindenkinek a szemébe nézett.
Marcusnak is, LaDonnának is, Reuben Figaroának is. Jo szemébe
azonban nem tudott belenézni, mert az asszony a poharába
bámult, bár nem ivott belőle. Kezét a nyakához emelve vékony
aranyláncát babrálta. Volt valami tragikus a szépségében, amitől
Angie-nek megszakadt a szíve.

Lehet, hogy Dale Harding kefélte a lányát.
Angie mindössze tudni szerette volna, hogy az övé jól van-e.

HÉTFŐ – ESTE 8:00

Angie egyedül üldögélt Kip irodájának hatalmas kanapéján. Nem
égtek a lámpák. Odafent a parti már épp kezdett kifújni, a
vendégek vacsorázni indultak. Angie lerúgta a cipőjét, kezében
egy pohár whiskyt szorongatott. Behallatszott a Peachtree-n
kígyózó forgalom zaja. Hétfő este volt, a népek mégis mentek
enni, szórakozni. A környék tele volt klubokkal,
bevásárlóközpontokkal, éttermekkel. Gazdagokkal és szépekkel,
akik látni és látszani akartak.

A 110 Sports Management a Buckhead városrész központjában
székelt. Fél mérfölddel északabbra helyezkedtek el az ország



legdrágább ingatlanjai. Szélesen elterpeszkedő paloták
vendégházakkal és olimpiai méretű úszómedencékkel, saját
biztonsági szolgálattal, súlyos vaskapuk mögött. Megasztár
sportolók, rapperek, zenészek és drogbárók kétes pénzalapok
kezelőinek és szívsebészeknek a szomszédságában.

Atlanta a hetvenes évek óta a középosztálybeli afroamerikaiak
mekkája volt. A hagyományosan feketék által látogatott
főiskolákon, egyetemeken végzett orvosok és jogászok gyakran
itt maradtak, és más városokban élő sportolóknak is szokott itt
lenni lakása, mert magániskolába akarták járatni a gyerekeiket,
ahol úgy tartották, hogy az összes szín közül egyedül a zöld az,
ami számít. Ez volt a nagyszerű Atlantában: mindenki azt csinált,
amit akart, amíg volt pénze rá.

Angie-nek most már sok pénze volt, legalábbis ahhoz az
összeghez képest, amit rendszerint a bankszámláján tartott. Ott
voltak a kéthetente Kiptől kapott csekkek, meg a lányok által
leadott zsebpénz.

Ezek egyike sem tette boldoggá.
Amióta csak az eszét tudta, Angie mindig a jövőt tartotta szem

előtt. A múlton már úgysem változtathat senki, a jelen meg
leggyakrabban túl zűrös, hogy érdemes lenne elmélkedni rajta.
Hogy össze volt zárva a nevelőanyja stricijével? Ez csak
ideiglenes gond. Hogy átviszik egy másik árvaházba? Ez sem
végleges. Hogy nincs hol laknia, és a kocsija hátuljában él? Már
nem sokáig. Az idő mindent megold. A jövő hét, a jövő hónap, a
jövő év. Csak fel kell venni a tempót, és előrenézni. A jövő
nemsokára elérkezik.

Csak most, amikor már elérkezett, derült ki, hogy nem



tartogat a számára semmit.
Mi kellhet egy átlagos nőnek, ami neki még nincs meg?
Egy otthon, egy férj, egy gyerek.
Már volt egy lánya, akit – mint minden mást – eldobott

magától. Josephine Figaroa huszonhét éves volt. Angie-hez
hasonlóan elmenne fehérnek, feketének, spanyolnak vagy akár
közel-keletinek is, ha rá akarná hozni a frászt az emberekre egy
repülőn. Vékony volt, túlságosan is vékony, de ez következhetett
a helyzetéből is. A többi csapattag felesége folytonosan
tisztítókúrákra járt, diétázott, sportolt, vagy a plasztikai sebészt
látogatta holmi leszívásra vagy felvarrásra, feltöltésre, hogy
felvehesse a versenyt a csapat körül nyüzsgő nőstényhadakkal.
Kár volt fáradniuk, hiszen a férjeik nem azért vonzódtak a
rajongólányokhoz, mert azok jobb nők voltak a feleségeiknél,
hanem egyszerűen azért, mert azok voltak, akik.

Jóval szórakoztatóbb együtt lenni egy olyan nővel, aki
tökéletesnek látja az embert, mint azzal, aki nem viseli el a
szarságait.

Angie nem tudta, Jo milyen feleség. Mindössze kétszer
tartózkodott egy helyiségben a lányával. Mindkétszer a 110
irodáiban és csak távolról, mert Reuben is jelen volt. A felesége
fölé tornyosult, és nyugodt magabiztosság sugárzott belőle. Úgy
tűnt, mindez tetszik Jónak. Teljesen belesimult férje árnyékába.
Tekintetét a földre szegezte, komolyan, szerényen viselkedett, és
igyekezett láthatatlanná válni. Az embernek az „engedelmes” szó
kívánkozott a szájára, ami bosszantotta Angie-t, hiszen ez a lány
az ő vére, márpedig ő sosem fogad el parancsot vagy utasítást
senkitől.



Kate.
Angie így akarta elnevezni a lányát, Katharine Hepburn után.

Az után a nő után, akinek volt tartása, és aki elvette, amire
szüksége volt.

Vajon Jónak mire van szüksége? A viselkedéséből ítélve nem
vágyott semmire azon túl, amije már megvolt. Egy gazdag férj,
egy gyerek, egy könnyű élet. Az volt a fájdalmas igazság, hogy Jo
hétköznapi nő volt. Egy kis középiskolába járt a georgiai Griffin
mellett, és elég okos volt ahhoz, hogy bekerüljön a Georgiai
Egyetemre, bár ahhoz már nem, hogy el is végezze. Angie
szerette volna hinni, hogy azért maradt ki, mert túl szabad
szellemű volt, de igazság szerint egy férfi volt az oka. Nyolc éve
ment hozzá Reuben Figaroához, aki két évvel volt idősebb nála,
és már akkor az NBA-ben játszott. Játékosként olyan híre volt,
hogy kitűnően tud összpontosítani, míg magánemberként
gyakran visszafogottnak, intellektuálisnak írták le. Nem szerette
mutogatni magát. Kitűnően elvégezte a dolgát, aztán hazament a
családjához. Úgy tűnt, Jónak éppen ez kell. Követte a férjét Los
Angelesbe, aztán Chicagóba, most pedig visszatért vele az
államba, ahol született. Egy gyerekük volt, egy hatéves, Anthony
névre hallgató fiú.

És itt ért véget a Jo Figaroával kapcsolatban hivatalosan
elérhető információ. Kora ellenére Jo nem szerepelt a társasági
hírekben, nem csatlakozott semmiféle klubhoz vagy
szervezethez. Nem járt összejövetelekre, hacsak nem a férje
munkája kapcsán, nem vegyült a többi feleséggel. Nem járt ide-
oda ebédelni, nem lődörgött bevásárlóközpontokban, nem járt
edzőterembe. Angie egyedül a férjén keresztül jutott róla



információhoz.
Egy évvel ezelőtt a Google közölte, hogy Reuben „Fig” Figaroa

egy atlantai csapathoz igazol. A cikk szerint ez a váltás jó néhány
évre bebiztosította Reuben jövőjét.

Mit érzett Angie olvasva ezt a hírt? Először bosszúságot, mert
nem volt szüksége erre a kísértésre. Csak egy őrült bukkanna fel
Jo életében huszonhét évvel azután, hogy sorsára hagyta. Így
aztán Angie megesküdött, hogy nem is foglalkozik vele többé.
Semmi jó nem származna abból, ha megpróbálna befurakodni
lánya békés életébe.

Aztán jött az újabb hír: a Figaroa házaspár Buckheadbe
költözött.

Majd egy harmadik: Reuben Figaroa szerződést ír alá a 110
Sports Managementtel.

Ezen a ponton Angie már kiügyeskedett magának egy állást
Dale Harding révén, beígérve neki bizonyos szívességeket, mert
tudta, hogy Dale-nek épp szívességekre van szüksége.

És hogy miért tette mindezt?
Angie nem volt töprengő alkat, sokkal inkább a tettek embere.
No meg kíváncsi.
Már majdnem húsz éve kísérte figyelemmel Jo életét kisebb-

nagyobb kihagyásokkal. Ellenőrizte a hátterét, kutatott utána az
interneten, és még pár magánnyomozó szolgálatait is igénybe
vette. Először azt akarta megtudni, kik fogadták örökbe. Ez még
természetes kíváncsiság volt a részéről, mert ki ne akarná tudni?
De mint minden más Angie életében, ez sem volt számára elég.
Arról is meg akart győződni, hogy Jo szülei jó emberek voltak-e,
majd a férjéről akart megtudni egyre többet és többet. Aztán a



barátai kezdték érdekelni, hogy mivel tölti az idejét, mit csinál a
nap huszonnégy órájában.

Mohó volt. Ez volt rá a legjobb szó. Mohóságból akarta tudni
mindezt. Ahogy nem volt elég neki egyetlen tabletta, egyetlen
ital, egyetlen férfi sem.

Nem akarta megzavarni Jo életét, ezt megfogadta magának.
Ebben a pillanatban, a mai napon mindössze a hangját akarta
hallani. Tudni akarta, hasonlít-e az övéhez, hogy osztja-e az ő
fekete humorát, és hogy boldog-e, ahogy lennie kell, mert sok
mindent megúszott azzal, hogy Angie kiugrott a kórházi ágyból,
és másoknak adta.

Két alkalommal tartózkodott vele egy helyiségben, és ő mind a
kétszer csak állt csendben a férje mellett.

Még csak nem is nézett sokszor Reuben Figaroára, és ez
zavarta Angie-t. Nyolcévnyi házasság után már senki sem
bámulja áhítattal a másikat, de itt mintha valami nem lenne
rendben. Angie érezte a zsigereiben. Nem régóta dolgozott
Kipnek, de már kiismerte a sportolófeleségeket. A férjük sikerei
határozták meg az életüket. LaDonna például diadalmasan
ujjongott, valahányszor Marcus valami rendkívülit nyújtott előző
este a kosárlabdapályán, és kibírhatatlanul viselkedett, ha a férje
kihagyott egy fontos dobást.

Jo és Reuben esetében azonban nem ez volt a helyzet. Minél
több figyelmet kapott a férj, Jo annál inkább a háttérbe húzódott.

Márpedig Reuben Figaroa igen sok figyelmet kapott. Angie
nem értette a terminológiát, de Reuben pozíciója a csapatban
láthatóan nem a dicsőségről szólt, hanem inkább a
helyzetteremtésről. Inkább zúzógép volt, mint bedobó, mégis



nélkülözhetetlen a pályán, mert ő volt az, aki kiütötte az ellenfél
játékosát és begyűjtötte a büntetőpontokat, csak hogy Marcus
pontot dobhasson.

Mert azzal mindenki nyert, ha Marcus pontot dobott.
Reuben személye kész rejtvény volt, és Angie meg akarta

fejteni. A kirakósnak nem volt sok darabja. A férfi nem kereste a
feltűnést, nem járt klubokba vagy étteremmegnyitókra, és
ügyesen kerülte a sajtónyilvánosságot. Félénk visszafogottságát
a riporterek gyerekkori dadogására vezették vissza. Családi
háttere ugyanolyan hétköznapi volt, mint Jóé. Kisvárosi
középiskola Missouriban, teljes ösztöndíj Kentuckyban, az utolsó
körben választották be az NBA-be, és közepes karriert futott be
mindaddig, amíg nem világított rá is Rippy sikerének fénye.
Angie-nek mindehhez nem volt szüksége túlzott éleslátásra.
Az egyetlen dolog, amiben Reuben kitűnt a többi közül az a
bőrszíne volt: fehér volt ebben a feketék által uralt sportban.

Angie nem lett boldogabb attól, hogy Jo olyan férfihoz ment
feleségül, aki hasonlított az apjára.

Letette poharát az asztalra, s nézte az ablakon át a sötét eget.
Az ablakpárkányon tíz kosárlabda sorakozott. Bajnokságok
labdái lehetnek, gondolta, de nem igazán érdekelte, mint ahogy a
sport sem általában. Szánalmasnak találta, hogy férfiak ide-oda
rohangálnak egy kis labda után, és magukat a játékosokat sem
találta különösebben vonzónak. Ha le akart volna feküdni egy
magas, vékony pasassal, akinek kockás a hasa, hát hazamegy a
saját férjéhez.

Legalábbis mindeddig azt hitte, hogy bármikor hazamehet. Will
várni fogja, mint mindig, ő pedig újra meg újra otthagyja, miután



betelt vele. Kiszórakozza magát, és amikor megelégeli a dolgot,
vagy besokall, visszamegy Willhez feltöltődni. Vagy elrejtőzni.
Vagy bármit tenni, ami ahhoz kell, hogy helyrerázódjon. Ezért
volt szüksége Willre: biztonságos kikötőnek.

Sosem gondolta volna, hogy egy nyavalyás vörös gumicsónak
horgonyt vet az ő nyugodt vizein.

Persze értette ő, látta, mennyire vonzódnak egymáshoz. Sara
végül is jó lány. Okos, már ha az efféle okosság számít. Igazi, jó
családból való, középnyugati nő. Ha egy ilyen nő szeret valakit,
az azt jelenti, hogy a szeretett férfi is normális. Angie értette,
miért vonzódik Will Sara egészséges lényéhez. Ő maga is
bosszantóan rendes szokott lenni. Önként jelentkezett segíteni
Mrs. Flannigannek az otthonban, levágta a szomszédoknak a
füvet, igyekezett jól teljesíteni az iskolában, ezért egész nap
görnyedt a tankönyvek fölött. Mindig próbált extra
kreditpontokat szerezni, s ha nem lett volna a tanulási zavara,
talán osztályelső is lehetett volna.

Megszakad a szívem, amiért annyira szégyelli a diszlexiáját –
írta Sara Tessának. – Pedig ő az egyik legokosabb ember, akit
valaha ismertem.

Angie kíváncsi lett volna, vajon Will tudja-e, hogy Sara elárulta
a húgának a titkát. Nem örülne neki. Nagyon is van oka
szégyenkezni miatta.

Angie feje fölött villózni kezdtek a fények. Felpillantott a
mennyezetre, és nézte, ahogy életre kelnek a fénycsövek.
Harding kacsázott oda az italhűtőhöz, kivett belőle egy üveg
Bankshotot. Lehuppant vele a kanapé másik végébe. Szeme
inkább sárga volt, mintsem fehér, bőre akár az itatóspapír.



– Jézus! – hökkent meg a láttán Angie. – Mennyi időd van
hátra?

– Túl sok. – A férfi kikapta a kezéből a whiskyt, s felöntötte a
radioaktív benyomást keltő energiaitallal.

– Ez így együtt megöl – jegyezte meg Angie.
– Remélem is.
Mindketten felfigyeltek a pattogó kosárlabda hangjára, s

mindketten összeráncolták a homlokukat.
– Hol van Laslo? – kérdezte Kip.
– Itt – szólalt meg Laslo mögötte. Savanyú képet vágott. Angie

tett valakinek egy szívességet, hogy bepillanthasson a fickó
személyi lapjába. Laslo Zivcovik alacsony, zömök termetű ember
volt, de igen jól bánt a késsel, és nem is habozott használni. Ült
egy ideig börtönben is, mert összeszabdalta egy lány arcát, és
még többet egy késes verekedés miatt, ami egy bár előtt történt.
Valakit a mentők vittek onnan el, valakit a hullaszállító.

És most Laslo meg a kése itt van Atlantában.
– Jól van, uraim – kapta a hóna alá a labdát Kip, hogy

elvehessen egy fekete dossziét az asztaláról. – Van egy kis
gondunk.

Dale előrehajolt, és megkaparintott egy tálka mogyorót.
– Rippy megerőszakolt még egy madárfiókát?
Kip bosszúsnak tűnt, de nem vette a lapot.
– Nem tudom, észrevettétek-e, de LaDonna ma este dühösebb

volt a szokásosnál is.
Laslo felnyögött, s ledobta magát az Angie-vel szemközti

székre.
– Ezúttal mi bosszantotta fel?



– Az, hogy megcsalja a férje? – találgatott Angie.
– Valamit valamiért – dünnyögte Harding.
Angie kivételével mindenki nevetett. Ezek a fickók nem

értenek semmit. Mind azt hiszik, hogy a feleségeknek csak a
pénz kell.

– Te megkefélnéd Marcus Rippyt LaDonna csekk-könyvéért
cserébe? – kérdezte Hardingtól.

– Az nem Kip dolga?
– Fogd be, seggfej! Ne felejtsd el, hol vagyunk!
Harding bólintott.
– Rendben, értettem.
Mindannyian értették. A 110 sportolói multimilliomosok voltak

ugyan, de ugyanakkor kisfiúk is, akiket a mamájuk annak idején
magával vonszolt a templomba minden vasárnap.
A vallásosságuk nem akadt fenn a sorozatos házasságtörésen és a
füvezésen, de menten lefagytak, ha két férfi aktusáról esett szó.

– Mi járhat a fejében? – kérdezte Laslo LaDonnára gondolva,
hogy visszaterelje a lényegre a szót. – Megtudta, mi történt a
lánnyal?

– Miféle lánnyal? – kapta fel a fejét Harding.
– Marcus játszadozott egy kicsit Vegasban. De nem erről van

szó – felelte Kip, majd odadobta a fekete dossziét Angie mellé a
kanapéra.

Angie nem nyúlt utána.
– Jo Figaroával van gond.
Angie szíve nagyot dobbant. Még sosem hallotta hangosan

kiejtve Jo nevét. Szinte muzsikának hangzott.
– Polaski? – fordult hozzá Kip.



Angie igyekezett közömbös arcot vágni, miközben felvette a
dossziét maga mellől. Az első oldal Jo fényképe volt, de még
rövidebb hajjal. Egy kisfiút tartott a karján, és mosolygott. Angie
még sosem látta a lányát mosolyogni.

Harding lesöpörte a mogyoróról lepotyogott sót a
nyakkendőjéről.

– Megint drogozik?
– Miért? Drogos? – kérdezte Angie, és mintha tőrt forgattak

volna a szívében. – Mióta?
– Elkapták még a középiskolában ittas vezetésért, és találtak

egy rakás receptet a kesztyűtartójában. Valium, Percocet,
kodein.

Angie átlapozta a Jóról készült háttérjelentést. Szerepelt benne
a fiatalkorúként történt letartóztatása is, de nem volt benne
említés semmiféle illegális receptről.

Harding megmagyarázta.
– Az apjának volt valami összeköttetése a helyi rendőrségnél,

és elintézte. A lány végzett egy kis közmunkát, és mindenkit
kifizettek.

– Honnan tudod?
– Beszéltem a rendőrtiszttel, aki letartóztatta.
Angie megnézte a címet a jelentésen: Thomaston. Egy

kisvárosi zsaru képes lenne eltüntetni a bizonyítékot, de ahhoz
több embert kellene lefizetnie.

– Teljesen mindegy, mert nem a droggal van gond, hanem
Marcusszal – árulta el végre Kip, aki közben lecserélte a
kosárlabdát egy Bankshotra, lecsavarta a tetejét, és beledobta a
kupakot a szemetesbe.



– Marcusszal? – nézett fel Angie a dossziéból. Igyekezett
közömbös hangon beszélni, bár gyilkos indulatokat keltett benne
a gondolat, hogy Marcus Rippy a lánya körül szaglászik. – Neki
mi köze hozzá?

– Együtt nőttek fel, miatta találkozott Jo a férjével – mondta
Kip olyan hangon, mintha ezt mindenkinek tudnia kéne. –
Az isten szerelmére, Polaski, te nem olvasol újságot?

– Semmit, ami sporttal kapcsolatos.
Ismét Harding adta meg a magyarázatot.
– Rippy Griffinben nőtt fel. Ő meg Jo egymásba gabalyodtak

egy nyári Biblia-táborban. Aztán amikor a srác utolsó éves lett,
sok csapat kezdett érdeklődni iránta. Voltak, akik játékosokat
küldtek hozzá, hogy elcsábítsák. Csak informálisan, persze.
Ekkor fordult Jo érdeklődése másfelé.

– Szóval Reuben Figaroa volt az egyik játékos, akit Marcus
meghódítására küldtek – mondta Angie. Mindig szerette volna
tudni, hogyan találkozott Jo a férjével. Hát most már tudta.
Ahogy azt is, hogy Harding sokkal többet tud a lányáról, mint ő
maga. Persze ez érthető is volt, mert Kip nyilván komolyan
utánanézetett Jónak is, mielőtt elvállalta volna, hogy Reuben
Figaroa ügynöke lesz. Mindig is a feleség vagy a barátnő egy
sportoló gyenge pontja.

– Megkérdezted Marcust, hogy van-e valami közte és Jo
között? – kérdezte.

A férfiakból kitört a nevetés. Senki nem kérdez Marcus
Rippytől. A 110 atyai viszonyt alakított ki minden játékosával,
ami azt jelentette, hogy a hálátlan kölykök bármelyik pillanatban
foghatták a játékaikat, és elhagyhatták a „szülői házat”.



– Hadd összegezzem! – folytatta Angie. – A középiskolában
Marcus és Jo összemelegedtek. Vége a nyárnak, ők szakítanak,
és néhány évvel később LaDonna megszerzi magának Marcust.
Nyilván tudott a korábbi barátnőiről. Nem feltételezem róla,
hogy ne akarta volna ismerni az egész történetet, akár már
tinédzser korában is. De miért probléma ez éppen most?

– Mert Jo most itt van, épp az orra előtt – válaszolta meg a
kérdést Laslo. – LaDonna először úgy tett, mint aki nem bánja.
Bevette Jót a bandába, partit rendezett neki, ebédelni hívta.
Az utóbbi időben azonban csak furcsán méregeti.

Angie tudta, hogy ez nem jelent sok jót Jo számára. LaDonna
nagyon be tud durvulni, ha a férjéről van szó. A hivatali
szájhagyomány úgy tartja, egyszer rálőtt egy szurkolólánycsapat
vezetőjére, mert túl közel került Marcushoz egy partin.

– Na és mi van Reubennel? Ő is gyanakszik?
– Azt az ördög se tudja. Az a fickó egy szfinx. Talán összesen tíz

szót szólt hozzám, mióta ismerem. Mellesleg egyik sem úgy
hangzott, hogy „szép munka volt”, vagy hogy „köszönöm” –
dohogott Kip, majd lenyelte az energiaital maradékát.
Ádámcsutkája úgy mozgott közben, mint egy liba nyaka, amikor
tömik, hogy meghízzon a mája. Angie nem tudta, melyik a
rosszabb: nézni, ahogy a labdájával játszik, vagy hallgatni, ahogy
gurgulázva issza a cseresznyés, lime-os Bankshotot. Napja
kilencven százalékában vagy az egyiket csinálta, vagy a másikat.
Mire véget ért a munkanap, piros volt a szája, akár egy
strandlabda.

– Hé! – veregette meg Harding Angie vállát. – Senki sem hívja
őt Reubennek, csak Fignek. Nem olvastad az életrajzát?



– Minek olvastam volna?
Kip böfögött egyet.
– Mert ő Marcus támasza és bennfentese, és mert több millió

dollárt hoz a cégnek. Ha pedig egyszer rendbe hozzák a térdét,
még többet is fog hozni.

– Mi van a térdével? – kérdezte Harding.
Kip vetett egy oldalpillantást Laslo felé.
– Semmi.
Angie becsukta a dossziét.
– Na jó, akkor mi is az a probléma, aminek a megoldására

összejöttünk?
– A probléma az, hogy Marcus kezd ismét közel kerülni Jóhoz,

és ez nem tetszik LaDonnának. Márpedig ha LaDonna nem
boldog, egyikünk sem boldog.

Angie nem igazán értette a dolgot. Reuben olyan benyomást
keltett benne, mint akiben erős a birtoklási vágy, Jo pedig úgy
tűnt, épp ezt szereti.

– Miből gondolod, hogy kezdenek közel kerülni?
– Abból, hogy van szemem – felelte Kip kinyitva egy újabb

üveg Bankshotot. Az élénkpiros lé a padlóra löttyent. – Érzi az
ember, ha egy légtérben vannak. Hol voltál ma este?

– Nem azon igyekeztem, hogy megérezzek dolgokat két felnőtt
ember között.

– Én is észrevettem – szólalt meg Laslo, majd járkálni kezdett
fel-alá. Úgy tűnt, komolyan veszi a dolgot. – Marcus
megérintette Jo könyökét, miközben adott neki egy italt.
Amolyan intim módon.

– Egy Tiger Woods-féle helyzettel van dolgunk? – kérdezte



Harding.
– Ez mit jelent? – firtatta Angie.
– Mondd, hogy tudod, hogy Tiger Woods egy golfozó! –

könyörgött Kip.
– Azt tudom, hogy kicsoda – felelte Angie, bár fogalma sem

volt, honnan tudja.
Ezúttal Laslo fogott magyarázatba.
– Tiger a pályája csúcsán volt, amikor szétzilálódott a

magánélete, ő pedig padlóra került. Az ütőt sem tudja többé
felemelni.

– Mi történt a magánéletével?
– Az most nem számít – jelentette ki Kip. – Csak az számít,

hogy Marcus épp errefelé tart. Ha otthon rosszul mennek a
dolgok, a pályán sem mennek jól. Marcus játéka szorosan
összefügg LaDonnával.

Angie még mindig nem értette. LaDonna olyan szeszélyes,
amilyen egy nő csak lehet, Marcusnak mégis ez élete legjobb
szezonja.

– Hogyhogy?
– Valahányszor LaDonna válást emleget, legalább öt ponttal

kevesebb kerül a táblára. Ha ügyvédet is hív, még ennél is
többel.

Angie-nek nevethetnékje támadt, pedig a fiúk láthatóan halál
komolyan beszéltek.

– Öt pont – bólogatott Harding, és talán máris azon
gondolkodott, hogyan tudja hasznosítani ezt az információt a
bukmékerénél. – Marcus képtelen játszani LaDonna nélkül.

– LaDonna tudja, hogy ekkora hatalma van fölötte? –



érdeklődött Angie.
– Mégis mit gondolsz? – csattant fel Kip hitetlenkedő pillantást

vetve Laslo felé. – Még hogy LaDonna tudja-e? – kapott a
kosárlabdája után. – Istenverte kardként lebegteti a fejünk
fölött.

Harding letette az üres mogyorós tálkát, és összedörzsölte a
kezét, hogy megszabaduljon a morzsáktól.

– Azt akarod, hogy bedugjunk egy kis kábszert Fig feleségének
a táskájába, hívjuk a zsarukat, és bevitessük a sittre éjszakára?

Angie szíve a torkában dobogott.
– Ez kissé szélsőséges megoldás lenne.
Harding nem így gondolta.
– Miért használjunk kalapácsot, ha használhatunk fejszét is?
Angie megpróbált érveket találni a fejsze ellen.
– Mert Reuben, azaz Fig ennek a nőnek a férje. Mert ennek a

nőnek van egy gyereke, Fig gyereke. És mert talán nem is kefél
Marcusszal.

– Mindenki kefél Marcusszal – jelentette ki Kip, mintha ez
szentírás lenne.

– Nézd! – kezdte Angie kiegyenesedve a kanapén. Kiphez
beszélt, mert ez az ő döntése volt. – Te azt mondtad nekem,
hogy tartsam kézben LaDonnát, de LaDonna kézben tartása az
összes feleség kézben tartását jelenti. – Kinyitotta a dossziét,
mintha emlékeztetnie kellene magát valamire, pedig csak
időnyerésre játszott, kapaszkodott az utolsó szalmaszálba.

– Márpedig a feleségek boldogságát úgy lehet megőrizni, ha
nem zavarjuk fel az állóvizet. – Ismét belenézett a papírokba,
mintha a lány nevét keresné – Josephine rehabra küldése



viszont nagy port kavarna. Tele lenne vele a média, rá irányulna
minden figyelem. Jönnének az újságírók, a paparazzók, és tudod
jól, mi van, ha kamerák vannak a közelben. A feleségek
megőrülnek minden szereplésért. Aztán meg még az sem biztos,
hogy Jo drogozik. – Hardingra nézett választ várva, de a férfi
csak vállat vont. – Gondoljuk csak végig! – folytatta az asszony.
– Te elrejted nála a drogot, hívod a zsarukat, Jo egy bíró elé
kerül, aki beutalja az elvonóra. Mi van, ha ott rájönnek, hogy
nem is használ semmit? A vérvizsgálat kimutatja, hogy tiszta.
Nyilván nem csinálja végig az elvonót, és elmondja mindenkinek,
hogy felültették.

– Nem lehet valami faji színezete a dolognak? – vetette fel
Laslo. – Én nem tudom megmondani róla, hogy fekete, fehér,
vagy latin.

– Egyszerűen gyönyörű – felelte Kip –, és csak ez számít. Arra
senki sem figyel fel, ha egy ronda nő panaszkodik.

– És ott van még az anyja is – jegyezte meg Harding.
– Mi van vele? – kérdezte Kip.
– Idehozták, miután az apja meghalt. Volt valami baj a

szívével, és azt akarták, hogy egy jó kórház legyen a közelében.
Fig tartja el.

– Akkor könnyű a megoldás – jelentette ki Laslo. –
Zsarolhatjuk Jót az anyjával. Megmondjuk neki, hogy a mami
macskakaján végzi, ha nem szakít Marcusszal.

Angie újabb mentőötlettel állt elő.
– Amennyiben Jo tényleg kapcsolatban áll Marcusszal, az

anyja még inkább megütötte a főnyereményt. Neki jóval több
pénze van, mint Reubennek. Akár a Ritz tetején is tudna



körpanorámás lakást venni a mamának. Vagy egy új szívet.
Akármit.

– Mondasz valamit – ismerte el Harding.
Angie vetett rá egy oldalpillantást. Elismerően szólt, de azt

azért nem mondta ki, hogy igaza van.
– Na jó – szólalt meg Kip. – Akkor mi a megoldás, seggfejek?
Angie sietett válaszolni, mielőtt a többiek kinyithatták volna a

szájukat.
– Követem Jót, és meglátom, mit találok – mondta, persze

másra gondolt. – Ha viszont nem kavar Marcusszal, akkor mi
lehet kettejük között?

Kip pattogtatni kezdte a labdát.
– Mi mást akarna tőle, ha nem azt, hogy feljebb jusson a

táplálékláncban?
– Talán ő szerez be neki kokót, vagy zsarolja valamivel a

múltból. Bármi lehet – mondta Angie. Elhallgatott, mert nyelnie
kellett. Nem hagyhatta, hogy kivegyék az ügyet a kezéből. –
Nem találhatunk megoldást, amíg nem tudjuk, hogy valójában mi
is a probléma.

– Én hajlok a felé, amit az előbb mondtam – szólalt meg
Harding. – Itt Jo a probléma, és ha ő eltűnik, a probléma is
eltűnik.

Angie tovább próbálkozott.
– Mi van, ha nem Jo az egyetlen probléma? Mi van, ha beszél

valakinek? Mi van, ha együttműködik valakivel?
Harding vállat vont, de Angie látta, hogy kezdi meggondolni

magát.
– Ne legyetek ostobák! – állt fel Angie. Tudta, hogy Kip az



agresszív szavakból ért a legjobban. – Megtudom, mi az ábra,
csak időre van szükségem.

– Abból van a legkevesebb – tiltakozott Kip. – Tombol a
felkészülési szezon, és két hét múlva jön az All-Star alapkőletétel.
Kezem-lábam kellett törnöm, hogy Ditmar itt tartsa addig
Marcust. Ezt sürgősen el kell intézni.

Mindannyian elcsendesedtek.
Angie összerendezte a lapokat a dossziéban, és gondolkodott.

Ki kell jutnia innen, mielőtt Harding visszatér az eredeti ötletére.
– Hadd ássak egy kicsit mélyebbre, mielőtt lesújt az a fejsze.
– Két napod van – mondta Kip.
– Ennyi idő alatt épp csak belendülök – tiltakozott Angie

felsorolva egy sereg dolgot, amelyeket már korábban elvégzett.
– Követnem kell a nőt mindenhová, ellenőrizni a digitális
lábnyomát, kideríteni, mivel tölti az idejét.

– Klónozni a telefonját, elolvasni az üzeneteit, leszedni a
leveleit a számítógépéről – kacsintott Harding Angie-re. Végre
egy követ fújtak. – Angie-nek igaza van, Kip. Én azonnal
ráállíthatom a technikusomat, de legalább két hét kell, amíg
értelmezzük az adatokat.

– Annyi időnk nincs – dobta fel Kip a labdát a levegőbe. – Egy
hetet adok, Polaski. Tudod, hogy megy ez. Vagy a probléma
tűnik el, vagy a feleség.
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– Tovább kell mennie – figyelmeztette egy határozott nő Angie-
t. Világító bot volt az egyik kezében, a másikban egy zöld löttyöt
tartalmazó műanyag pohár. – Ez a sáv a gyerekeket hozó



szülőké.
Angie felnézett az általános iskolára. A járda mellé parkolt, ahol

semmiféle jel nem utalt arra, hogy a sáv más célokat szolgál.
– Menjen tovább, kérem! – ismételte a nő.
Angie mögött dudált egy autó. Az asszony belenézett a

tükörbe, és egy fekete Mercedes terepjárót látott, azt a
dobozszerű hibridet, amilyen nélkül egy anya már nem is viheti
iskolába a gyerekét.

– Habla Ingles? Beszél angolul?
Angie lenyelte a gorombaságot, amellyel legszívesebben

visszavágott volna. Csak mert egy ócska autóban ült, amelynek
szivárgott a sebváltó-olaja, még nem kell automatikusan
nyamvadt szobalánynak nézni.

– Habla kopj le! – morogta az orra alatt, elrántva a kocsit a
járda mellől. A lába közt tartott kávéspohárból a nadrágjára
löttyent az ital. – A francba! – Rántott még egyet a kormányon,
és kifordult az iskola parkolójából. Csakhogy ott nem volt szabad
balra fordulni, így még több dudálás volt a jutalma. Fantasztikus
munkát végez mint fedett nyomozó…

A Peachtree Battle Avenue itt kétfelé vált, az északi és a déli
sávot egy füves terület választotta el. Angie nem jött rá, hogyan
fordulhatna vissza, ezért ráhajtott a fűre, majd leállította a kocsit
egy téglával burkolt széles behajtó előtt, amely egy elegáns
házhoz vezetett. Nem éppen a legjobb hely az elrejtőzésre, ha
nem akar szem előtt lenni az ember, de jobb, mint a tegnapi,
amely túl messzire esett az iskolától ahhoz, hogy láthassa, amint
Jo kiteszi a fiát.

Kip kezdett türelmetlen lenni. Két nappal ezelőtt egy hetet



adott Angie-nek, hogy kiderítse, Jo miben sántikál. Egyetlen nap
telt el eredmény nélkül, de ő már pedzegetni kezdte, hogy
átvehetné Dale az ügyet.

Márpedig nincs az az isten, hogy Angie kiengedje a kezéből.
Nézte a forgalmat az út túloldalán. Még több fekete terepjáró,

néhány BMW, és időnként egy Lexus. Az E. Rivers általános
iskola maga volt a Taj Mahal azokhoz az állami iskolákhoz képest,
amelyekbe Angie járt. A gyerekek annyira fehérek voltak, hogy
szinte már világított a bőrük.

Angie többször járt már erre, de sosem ilyen korán.
Rendszerint egy kis bevásárlóközpontnál parkolt a főút
túloldalán, és a járdán állva figyelte az elkerített játszótéren
futkározó gyerekeket. Látni akarta Jo fiát. Tudta, kit keressen,
mert tömérdek fénykép volt róla Reuben Figaroa Facebook
oldalán. Jo egyiken sem volt rajta, de nem ezért szomorították el
Angie-t a képek. Mindegy, mennyire igyekezett Reuben
elkerülni a nyilvánosságot, mégiscsak híres figura volt. Nem
kellett volna mindenkinek megmutatnia a fia arcát. Őrültek
vannak mindenütt, és bármelyikük rájöhet, hova jár a kisfiú
iskolába, és mikor lesz épp a játszótéren. Ahogy Angie is.

Tulajdonképpen az unokájáról van szó, legalábbis biológiailag.
Hiába nem érzi magát annyira öregnek, hogy nagymama legyen.
Főleg nem egy olyan kisfiúé, mint Anthony Figaroa.

Már maga ez a név is nehézkes egy hatévesnek, de úgy tűnt,
illik a gyerekhez. Anthony olyan volt, akár egy felnőtt kicsiben.
Folyamatosan ráncolta a homlokát, csüggedten lógatta a vállát,
lehorgasztotta a fejét. Mintha labdává akarna összegömbölyödni.
Ahelyett, hogy a többiekkel játszott volna a szünetekben, az



iskola falának támasztott háttal ült, és gyászosan nézte az
udvart. Willre emlékeztette Angie-t. Őt is a magány és az
elvágyódás aurája lengte körül, meg még valami, ami
visszatartotta mindentől és mindenkitől.

Will nagyszerű volt a sportban, de nem volt mellette szülő, aki
bátorította volna, hogy versenyezzen, vagy megvette volna a
felszerelését. Aztán meg ott volt a testét borító sebhelyek gondja.
Ha az öltözőben váltott volna ruhát, valaki mindenképp
észrevette volna a bántalmazás nyilvánvaló jeleit, és szólt volna
egy tanárnak, aki szólt volna az igazgatónak, az pedig a szociális
gondozónak, és Will nemsokára nagyító alatt találta volna magát,
amit mindennél jobban gyűlölt.

Anthony Figaroa láthatóan osztozott vele ebben, utálta a rá
irányuló figyelmet. Ahogy az édesanyja is. Angie észrevette,
amint Jo acélszürke Range Rovere araszol az iskola felőli sávon.
Ugyanaz a jelenet játszódott le, amelynek előző nap is a tanúja
volt. Jo nem intett oda a többi anyának a parkolóban, és nem
szólt a szigorú „forgalomirányítóhoz”, aki Angie-t elküldte.
Ugyanúgy viselkedett, mint Anthony. Lehorgasztotta a fejét, a
sávjában maradt, kitette a gyereket, és elhajtott. Az előző nap
vagy bármely más nap példájából ítélve, amikor Angie figyelte a
lányát, Jo ezután hazamegy, és ki sem lép a házból, amíg nem
kell Anthonyért mennie.

Kivéve csütörtökön és pénteken, amikor vásárolni megy,
illetve a mosodába. Angie sokféleképp el tudta volna képzelni a
lányát, csak remeteként nem.

Angie kocsija orra az ellenkező irányba nézett, így ha követni
akarta Jót, ismét a füves elválasztósávon kellett megfordulnia.



Két autóval a Range Rover mögött tért vissza az útra, majd vele
együtt megállt a pirosnál. Jo nem tette ki az indexét, ami azt
jelentette, hogy egyenesen a Peachtree Battle
bevásárlóközpontba indul. Angie a dombról lefelé végignézett a
boltok során. Jo nem ezen a napon szokott vásárolni, de ha igen,
akkor is a Krogerbe menne a Peachtreen, a tisztítója pedig a
Carriage Drive-on van. Ilyen korán egyedül a Starbucks volt itt
nyitva.

Váltott a lámpa, és Jo áthajtott a kereszteződésen, majd
befordult a Starbucks parkolójába.

Angie tisztes távolból követte ügyelve, hogy mindig legyen
köztük egy autó. A parkoló tele volt. Angie arra számított, hogy
Jo az autós vásárlás sávjába fog beállni, de ő inkább tett néhány
kört, és végül talált egy üres helyet.

– Gyerünk! – sürgette magában a nőt, aki telefonnal a kezében
próbált lassan kiállni a parkolóból, aztán talált magának egy
helyet a bank előtt.

Kiszállt a kocsiból, és a Starbucks felé vette az irányt. Fogalma
sem volt, mi fog történni, amíg meg nem látta Jót, amint kinyitja
a kávézó üvegajtaját. Jo bemegy, rendel egy kávét a pultnál,
megköszöni a pénztárosnak a visszajárót, és nyilván váltanak
néhány szót – hallani fogja végre a lánya hangját. Ez volt az
elsődleges oka annak, hogy Kipnél akart dolgozni: ez a perc, ez a
pillanat az időben. Hallani fogja beszélni a lányát. Valami rég
elfojtott anyai ösztön által rá fog jönni, hogy Jo rendben van-e,
aztán visszatér régi életéhez, és sosem gondol többé elveszett
gyermekére.

Angie benyitott az ajtón, de már elkésett.



Jo már leadta a rendelését. Ott állt a többi kávézni kívánó
ember között, várva a pultos név szerinti szólítására.

Angie elmormolt egy káromkodást, miközben beállt a pénztári
sorba. Az előtte álló férfi nyilván sosem járt még Starbucks
kávézóban, és a pohárméretekről kezdett kérdezősködni. Angie
kivett egy méregdrága almalevet a hűtőből, Jóra pillantott, majd
nyíltan figyelte tovább.

Nem ő volt az egyetlen, aki méregette a lányát. Az összes férfi
észrevette a helyiségben. Jo gyönyörű volt, megakadt rajta az
emberek szeme. Csak az volt zavaró, hogy vagy nem vette észre,
vagy nem érdekelte. Huszonhét évesen Angie a külsejét faltörő
kosként használta. Egyetlen ajtó sem maradt zárva előtte.

– Josephine! – kiáltotta a pultos. – Nagy pohár szójatejes latte.
Josephine, nem Jo.
Jo szó nélkül, erőltetett mosollyal vette el a poharat, s a

helyiség végébe vitte. Leült a hosszú pulthoz a parkolóval
szemben. Egy székkel odébb volt egy üres hely. Angie odanézett,
nem figyel-e a pénztáros, kilépett a sorból, és elfoglalta az üres
helyet, mielőtt más lecsaphatott volna rá.

A pult keskeny volt, talán csak harminc centi. Az ablak előtt
autók sora kígyózott az átadó ablak felé, ahol kiszállás nélkül
szolgálták ki a vásárlókat. Az Angie és a lánya között ülő fickó a
számítógépébe írogatott valamit. Angie rápillantott a
képernyőre, és úgy tűnt, mintha a pasas a nagy amerikai
regényen dolgozna. Egy Starbucks kávézóban. Akárcsak
Hemingway.

Angie kinyitotta a gyümölcslevet. Évek óta végzett időnként
magánnyomozói munkát, volt is a csomagtartójában egy ehhez



szükséges eszközkészlet. Ragasztószalag, kis ponyva eső esetére,
egy jó fényképezőgép, egy irányba állítható mikrofon, négy apró
kamera, amelyeket cserepes növényekben vagy ventilátorokban
lehetett elrejteni. Ezek egyikének sem tudta éppen most a
hasznát venni. Észrevett egy újságot néhány székkel lejjebb.
Megkocogtatta a másik oldalán ülő nő vállát, fejével az újság felé
intett, és az csendben a kezébe vándorolt. Hemingway
találkozása Sam Spade-del A máltai sólyomból.

Angie végigfutotta a főcímeket az első oldalon, s közben
megkockáztatott egy újabb pillantást a lányára. A csészéje
ragadta meg a figyelmét: vastag, fekete filccel a Josephine név
állt rajta. Angie tudta, a nevek sokat elárulnak. Anyja stricije őt
Angelának hívta, azóta is libabőrös lett, ha így szólították.

Mély levegőt vett, és feljebb emelte a tekintetét.
Jo kibámult az ablakon. Angie a bevásárlóközpont fehér

stukkós faláig követte a tekintetét. A lány nyilván várt valamire,
gondolt valamire, zaklatott volt valami miatt. Le nem vette a
szemét a falról. A kezein ült, érintetlen kávéjából szállt felfelé a
gőz. A telefonja előlapjával felfelé feküdt előtte az asztalon.
Feszült volt. Angie úgy érezte, ha átnyúlna Hemingway válla
fölött, tapintani tudná a feszültségét.

De nem ezért volt itt.
Kinyitotta az újságot, s úgy tett, mint akit szörnyen érdekelnek

a nagyvilág hírei. Aztán lassan valóban így is lett, mert nem
történt semmi más érdekes. A mellette ülő nő felállt, és elment.
A pultnál kisebb lett a sor, majd teljesen megszűnt. A parkoló
kezdett kiürülni. Végül Hemingway is átköltözött egy jókora
fotelbe néhány asztallal odébb.



Angie lapozott az újságjában – gazdasági hírek.
Felpillantott Jóra.
A lánya meg sem mozdult egész idő alatt, még mindig az üres

falat bámulta, és még mindig szinte remegett az idegességtől.
Már csak ők ketten maradtak a pultnál. Angie felállt, és odébb

ment néhány székkel, mert egy átlagos ember ezt tette volna.
Kiteregette maga előtt az újságot, de mivel nem ő volt Meryl
Streep, nem tudott úgy tenni, mintha érdekelnék a gazdasági
hírek. Odalapozott a bulvár rovathoz, és megfogta a
gyümölcsleves üvegét, de annyi idő telt el, hogy az ital már
felmelegedett.

Kezdett összefolyni a szeme előtt az apró betűs szöveg.
Kinézett az ablakon és pislogott, hogy pihentesse a szemét.
Nézte, ahogy befordult az utcába egy autó, és hallgatta, ahogy
Hemingway veri a laptopját.

A szeme sarkából észrevette, hogy Jo összerándul. Alig látható
mozdulat volt, de egy másodperccel később megszólalt a
fiatalasszony telefonja. Nem igazán csengett, hanem valami olyan
zajt adott ki, mint egy sci-fi film zenéje az ötvenes évekből.

Videóhívás.
Jo remegő kézzel vette fel a telefont. Közel tartotta az arcához,

így Angie nem láthatta a hívó képét, és nem hallhatta a hangját
sem. Jo fülhallgatót tett fel, majd az apró mikrofont a szája elé
tartva csak annyit mondott:

– Itt vagyok.
Angie elővette a saját telefonját a táskájából, megnyomott

néhány gombot, majd úgy tett, mintha visszadobta volna a
készüléket a táskába. Jól begyakorlott mozdulat volt. A telefon



úgy esett az oldalára, hogy a kamera épp Jo felé nézett. Angie
nem láthatta, mi történik élőben, de majd később megnézi a
felvételt.

– Igen – mondta Jo. – Látod?
Angie meredten nézte az újságot, és hegyezte a fülét, hogy

hallja Jót, de a hangja alig volt több suttogásnál.
– Igen, értem – felelte a hívónak.
Angie lapozott, s végighúzta az ujját egy soron, amelyet

képtelen volt elolvasni. Jo még mindig halkan beszélt,
ugyanakkor ijedten, mint aki fél.

– Értem.
Vajon kitől félhet Jo? Angie-nek Marcus Rippy jutott az

eszébe, aki szereti, ha ő uralkodik minden felett. Jo épp az esete,
ahogy Angie is az lenne, csakhogy ő huszonhét évesen el tudott
bánni az ilyen pasasokkal. A kis Josephine Thomaston azonban
olyasvalakinek tűnik, mint aki nem tud megbirkózni semmivel.

– Rendben – mondta ekkor Jo. – Köszönöm.
Szinte megváltozott körülötte a légkör, csökkent a feszültség.

A beszélgetés befejeződött, Jo letette a telefonját. Könyökét
leengedte a pultra, s a tenyerébe hajtotta a fejét. Sovány testéből
csak úgy sugárzott a megkönnyebbülés.

Milyen is a hangja? Angie-t túlságosan lefoglalta a suttogó
párbeszéd ahhoz, hogy kielemezze.

Jo egyszer csak sírva fakadt. Angie sosem tudta jól kezelni az
érzelmeket. Általában úgy reagált, hogy vagy kivárta, amíg
elmúlnak, vagy odébbállt. Most azt latolgatta, mit tenne egy
normális ember, ha egy Starbucks kávézóban sírni látna egy nőt
néhány székkel odébb. Természetes lenne, ha megkérdezné, jól



van-e, ez a megfelelő reakció. Jo válla remegett, szemmel
láthatóan zaklatott volt. Angie mondhatná neki egyszerűen azt,
hogy „Minden rendben?” Az emberek folyton megkérdezik ezt
akár idegenektől is. Liftben, mosdóban, kávéért sorban állva.

Hogy van?
Angie már nyitotta a száját, hogy megkérdezze, de elkésett.
Jo felállt, leakasztotta a táskáját a szék támlájáról, vagy

legalábbis le akarta, de az beakadt, a szék felborult, s a zaj szinte
robbanásként töltötte be a szűk teret. Hemingway sietett a
segítségére.

– Már megvan – mondta neki Jo.
– De én…
– Tudom, hogy kell felemelni egy rohadt széket! – kapta ki a

kezéből a székét Jo, majd levágta a helyére. Ez is úgy hangzott,
mint egy pisztolylövés. Többen is odafordultak megnézi, mi baj.
A pultos indult, hogy megkerülje a pultját.

– Sajnálom – mentegetőzött Hemingway. – Csak segíteni
akartam.

– Segíteni? – horkant fel Jo. – Törődjön a maga dolgával! Azzal
fog segíteni.

Jo ezután feltépte az üvegajtót, és átvágott a parkolón.
Bedobta a táskáját a kocsijába, majd füstölgő gumikkal elhajtott.

– Jesszusom! – dünnyögte Hemingway. – Ez meg mi volt?
Angie elmosolyodott.
Semmi különös, csak az ő lánya.
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Angie egy öreg hölgy sebességével hajtott végig a Chattahoochee



Avenue-n. Csúszott a kuplungja, mert nem volt ideje feltölteni a
sebváltó-olajat, de még arra sem, hogy lecserélje kávéáztatta
farmerjét. Késésben volt a Dale-lel és a technikussal egyeztetett
találkozóról. Sok esetben nem törődött azzal, ha késik, de minden
megváltozott fél órával korábban a Starbucks kávézóban.

– A francba! – küszködött dühöngve, hogy négyesbe tegye a
sebességváltót. Csikorgó hang volt az eredmény.

Talán rá tudja venni Dale ismerősét, hogy töltse fel az
olajtartályt, de akár fel is gyújthatná az autót a ház előtt, ahol
Sara Linton lakik. Mellesleg ő volt az oka annak, hogy neki
sebességváltó-olajat kellett vennie egyáltalán. Normális esetben
ilyenkor néhány hetet Willnél töltött, aki rendbe tette a kocsiját,
aztán mehetett is a maga útjára. De mióta a kis Piroska alszik az
ágyában, erre nincs többé lehetősége.

A neve a kedvenc szavam – írta Sara a húgának.
– Szart! – sziszegte Angie az ő egyik kedvenc szavát, de most

nem sikerült a szokásos módon méregbe lovalnia magát Sara
ellen, annyira aggódott Jo miatt.

Meg kellett néznie újra a kávézóban készített felvételt.
A telefonja már majdnem lemerült, annyiszor megnézte.
Tenyerével kormányozta a kocsit, az ujjai közt pedig tartotta a
mobilt. Rákoppintott a nyílra. „Látod?” – suttogta Jo felemelve
az iPhone-t, hogy bizonyítsa a hívónak, a Starbucksban
tartózkodik. „Értem… igen… köszönöm…”

Mielőtt Angie nyomozó lett volna, járőrként dolgozott.
Éjszakákat vállalt, mert azért jobban fizettek. Minden egyes
műszak tíz másodperc adrenalin volt, és nyolc óra szociális
munka. A régiek babaruha-ügyeknek nevezték ezeket az



eseteket, mert ha kihívták őket valakinek a mocskos lakásába,
legtöbbször azt találták, hogy két bunkó valami ostobaságon
veszekszik, mint kislányok a babaruhán. Nem mintha
gyerekjáték lett volna kimenni egy hívásra. Sosem lehetett
tudni, hogy ha két szomszéd összeveszik a barbecue-sütőn,
mikor fog egy részeg pisztolyt rántani épp a rendőrök ellen.

A családon belüli erőszak ugyanez volt, csak másképp.
Az ember ott mindig a legrosszabbra számított. Még Angie is
utált kimenni egy tettlegességhez, pedig ő aztán nem rettent
vissza a konfrontációtól. A férfiak ilyenkor igyekeztek
fölényeskedni vele, a nők mindig hazudtak, a gyerekek mindig
bömböltek, ő pedig végül csak annyit tehetett, hogy letartóztatta
a fickót, megírta a jelentését, és várta a következő hívást
ugyanabba a házba, ami újra meg újra be is futott.

Jón nem volt látható zúzódás vagy sebhely. Az arca tökéletes
volt, és egyenes tartással, határozott lépésekkel járt, nem mint
azok a görnyedt hátú nők, akiket rendszeresen ütlegelnek.

Angie mégis tudta, hogy bántalmazzák a lányát.
Abból, hogy sosem néz a férjére, ahogy nem mozdul mellőle,

nem beszél senkivel, és sosem emeli fel a tekintetét. Abból, hogy
sosem megy el hazulról sehová az iskolán, az élelmiszerbolton és
a ruhatisztítón kívül. Abból, amilyen engedelmes benyomást tesz
a férje mellett, mintha ő maga nem is egy önálló ember, hanem
annak valami függeléke volna.

Két estével korábban, amikor Kip összehívta az értekezletet
arról, hogy Jo problémát jelent, Reuben Figaroát épp egy
ismeretlen helyre vitte egy magángép, ahol a világ legjobb
ortopéd sebésze készült mikrosebészeti eljárásokkal megműteni



a térdét. Ez volt minden, amit Angie ki tudott Laslóból szedni.
Egy sérült játékos híre felboríthatná az egész következő
kosárlabdaszezont. Jo azért maradt otthon, mert nem volt
szabad feltűnést kelteni. Vinnie kellett iskolába a gyereket, mint
mindig, és el kellett hitetnie az emberekkel, hogy a férjével nincs
semmi baj.

Angie-t nem Reuben műtéte érdekelte, hanem az, amit a
távolléte művelt a lányával.

Jo fél, ez teljesen nyilvánvaló. Angie-nek ott volt a bizonyíték a
kezében.

Amikor Jo azt mondta, hogy „Látod?”, tulajdonképpen azt
üzente, hogy „Elfogadom, hogy te vagy a főnök, és hogy ez ellen
nem tehetek semmit.”

Az pedig, hogy „Rendben”, azt jelentette, „Rendben, pontosan
azt teszem, amit most mondtál és pontosan úgy, ahogy
mondtad.”

A legrosszabb rész a videó végén következett. Könnyek
csorogtak Jo állán, le a nyakáig, ujjai remegtek a mikrofon körül.
Mégis azzal fejezte be, hogy „Köszönöm”.

Reuben Figaroa. Angie látta az arcát Jo telefonján, amikor az
asszony körbefordította, hogy megmutassa neki a csaknem üres
kávézót.

Kip azt mondta, hogy Jo kezd közel kerülni Marcushoz. Talán
nem véletlenül. Jo a középiskolából ismeri Marcust, és nyilván
még mindig barátok. Marcus gazdag, Jo pedig kétségbeesett. Ha
Marcus Jo mentőöve, nem is rossz a terv. Egy bántalmazott nő
számára a legéletveszélyesebb időszak az, amikor megpróbálja
elhagyni a bántalmazóját. Egyedül az segíthet, ha van egy másik



férfi a képben, aki megvédheti. Ha Jo kezd közelebb kerülni
Marcushoz, az csak azt jelentheti, hogy kezd távolodni
Reubentől. Ez az a sors, amit Angie lánya nyert azzal, hogy az
anyja elhagyta: egy egész életében kiszolgáltatott, eltartott nő
sorsa.

Angie visszadobta a telefont a táskájába, és megtörölte a
szemét. Biztos romlott volt a gyümölcslé a Starbucksban. Izzadt
a tenyere, görcsölt a gyomra.

A húszas évei elején járt egy fiúval, aki verte. Először csak
pofozta, aztán ütötte, majd olyan dolgokat művelt vele,
amelyekről ő azt gondolta, szerelemből teszi. Az erőszak úgy
működött, mint a mágnes. No meg az, amikor látta a nagydarab
embert sírni, mint egy gyerek, és bizonygatni, hogy rémesen
sajnálja, és soha-soha nem fog előfordulni többet.

Csakhogy mindig újra előfordult.
– Jézusom! – suttogta Angie. Mi értelme volt akkor kimaradni

Jo életéből? Először a tabletták, most meg ez. Megismételte
volna az ő összes rossz választását? – A rosseb! – csapott Angie a
kormányra, bár ezúttal nem Jo miatt, hanem mert eltévesztette,
hol kell befordulni a parkolóba. Küszködött a sebességváltóval,
hogy sikerüljön hátramenetbe tennie. A kar feszült, a
fogaskerekek csikorogtak, a gyomra görcsbe állt.

– A francba! – csattant fel újra. – A francba, a francba, a
francba! – csapkodta öklével a kormányt, míg meg nem fájdult a
válla.

Akkor abbahagyta. Ez őrültség! Ennyire kiborulni egy ostoba
eltévesztett kanyar miatt!

Egyenként visszaigazgatta az ujjait a kormány köré, vett egy



mély levegőt, és benn tartotta, ameddig csak tudta.
Aztán óvatosan egyesbe tette a kocsit, elhajtott az utca végéig,

majd nagy ívben visszafordult. Már hármasban volt az autó, mire
egy üres parkolóhelyhez ért. Hátramenetbe tette a kocsit, csak
hogy bebizonyítsa, hogy meg tudja tenni, és behátrált a felfestett
csíkok közé.

Megtornásztatta a kezét, mert a kormány püfölése nem volt a
legjobb ötlet. Alaposan megfájdult a tenyere éle, és már látszott
is a zúzódás.

Most már mindegy, nem lehet mit tenni.
Felnézett a masszív betonépületre, amelyet Marcus Rippy

éjszakai klubjának szántak. Mumifikált robotfejhez lehetett volna
hasonlítani. Egy takarítócsapatnak kellene kipofoznia a jövő
hétig, de Angie nem hitte, hogy ez lehetséges. A repedezett
aszfalt alól kinőtt a gaz, minden össze volt firkálva graffitivel.
Fogalma sem volt, miért akart vele Dale éppen itt összefutni.
Rémes rendőr lehetett, csak a rutinfeladatokkal volt képes
megbirkózni. Talán mindenki így jár, amikor megöregszik. Vagy
csak azért tette, mert nem számított neki, ha újra meg újra
felbukkan ugyanott. Egy hete abbahagyta a dialízist, és ha igaz,
amit Angie az interneten olvasott, egy hete volt hátra, vagy
legfeljebb kettő, tehát már halott lesz, mire bárki is rájön, hogy
van a tetteiben valami mintázat.

De az is lehet, hogy máris halott. Angie megnézte az órát a
telefonján. Dale tizenöt perce késik, és Sam Vera, a technikusa
sincs itt. Miért van az, hogy ő, Angie az egyetlen, aki mindig
pontos?

Lehajtotta a napellenzőjét, és megnézte a sminkjét a tükörben.



A szemceruzája kezdett elkenődni, és a szájára is ráfért volna egy
kis rúzs. Sara rúzsa akadt a kezébe a táskájában. Az ember azt
gondolná, hogy hatvan rongyért már igazi arannyal lehetne
befuttatva a tubusa.

Angie ránézett a lapos végű rúzsra. Ő vágta le a végét, mert
attól még, hogy veszélyes zaklatónak tartják, neki is fontos a
higiénia.

De valóban veszélyes?
Néhány cédula a kocsija ablakán még nem árt senkinek.

Átkutatni Sara holmiját ciki, de nem volt szándékos. Legalábbis
nem tervelte ki előre. Azért ment el Willhez, mert látni akarta.
Nem akart beszélni vele, csak látni szerette volna. Will akkor is
Saránál aludt, mint mostanában annyiszor. Azzal a kulccsal ment
be, amelyet Will a hátsó ajtó fölötti párkányon hagyott. Az első,
amit meglátott, Will ostoba kis kutyája volt. Betty semmi pénzért
abba nem hagyta volna az ugatást. Angie betuszkolta lábával a
vendégszobába, és rácsukta az ajtót. A fürdő előtt elhaladva
észrevette Sara szétdobált sminkkészletét a mosdó szélén.

Az első gondolata az volt, hogy ez a rendetlenség nem fog
tetszeni Willnek.

A második meg az, hogy hogyan merészeli Sara Linton
szertehagyni itt a cuccát.

Itt.
Will fürdőszobájában, Will hálószobájában, Will házában.
Angie férjének a házában.
Felhajtotta a napellenzőt, mert nem is volt szüksége tükörre,

hogy berúzsozza a száját, hiszen tizenkét éves kora óta rúzsozta.
A keze magától tudta a dolgát. Azért mégis előrehajolt, és



ellenőrizte az eredményt a visszapillantó tükörben. El kellett
ismernie, hogy a cucc megérte az árát. Kitartott egész nap.
A színe nem egészen illett ugyan hozzá, de igazság szerint
Sarához sem.

Hátradőlt a vezetőülésen, és miközben összedörzsölte az alsó
és a felső ajkát arra gondolt, mi mindent hagyott még Sara
Willnél. Egy pár valódi Manolo Blahnik cipőt, amely túl nagy volt
Angie lábára, inkább egy transzvesztitára illett volna. Fekete,
csipkés alsóneműt, amit tiszta pénzkidobás volt megvennie, mert
Will egy papírzsáktól is képes beindulni. Hajcsatokat, amelyek
neki is jól jöttek volna, de inkább szétszórta őket, csak hogy
bosszantsa Sara Lintont. Parfümöt, ami megint csak felesleges
volt, mert Will képtelen megkülönböztetni a Chanel No. 5-öt egy
kézmosószappantól.

Aztán voltak holmik még az éjjeliszekrénye fiókjában is.
Angie saját éjjeliszekrénye fiókjában.
Benyújt a táskájába, elővett egy papír zsebkendőt, és letörölte

a rúzst a szájáról. Aztán letekerte az ablakot, s kihajította a
zsebkendőt a földre. Most már megengedhet magának a saját
pénzéből is egy Sisley-t. Most már megcsináltathatja a kocsiját.
Még egy Manolót is vehetne, vagy parfümöt magának.

Miért van az, hogy neki mindig az kell, amit nem kaphat meg?
Valami fehérség tűnt fel a visszapillantó tükörben: Dale

Harding Kiája fordult ki az épület mellől. Négy parkolóhellyel
odébb megállt. Dale egy McDonald’s-os hamburgert majszolt.
Kinyitotta az ajtót, benyomta a szájába a szendvics maradékát,
majd ledobta a papírját a földre. Húsos kezével belekapaszkodott
a kocsi tetejébe. Az autó rázkódott, miközben kipréselte magát



az ajtón.
– Hol van? – kérdezte Angie-t.
Angie látványosan vállat vont, mire Dale végignézett az utcán.
Sam Vera lassú nyolcasokat írt le furgonjával a parkolóban.

Az őrült nyilván azt hitte, megfigyelést végez, pedig csak magára
vonta a figyelmet. A furgonja matt szürkére volt festve, hátulján
egy elnökválasztási szlogen. A szürke csak alapozó volt, amelyet
itt-ott megtörtek a sárguló glettelés foltjai. Mindezt Angie csak
Will miatt tudta.

Ő is kiszállt az autójából.
– Rájöttél már valamire? – kérdezte tőle Dale.
– Fig veri a feleségét.
– Nem újdonság – legyintett Dale. – Beszéltem a csapat

chicagói mindenesével. Azt mondta, jó pár hívást kellett
kimagyarázniuk a 911-nél.

– Nem gondolod, hogy ezt meg kellett volna velem osztanod?
– Nem volt nagy ügy. Még sosem fojtogatta.
– Micsoda úriember! – A rendőröknek az tanították, hogy

amelyik férfi fojtogat egy nőt, az valószínűleg meg is fogja ölni. –
Van még valami, amit titkolsz előlem?

– Talán. És te?
Angie beletúrt a táskájába, hogy a férfi ne lássa az

arckifejezését. Dale láthatóan jó munkát végzett Jo Figaroa
hátterének a felderítésében, bár a születési bizonyítványával
nem megy semmire. Angie álnevet adott meg a kórházban.

A furgon végre megállt. A fékek csikorogtak, füves cigi szaga
dőlt ki az ablakon. A rádióból Josh Groban zenéje harsogott.

Dale ököllel ráütött a furgon oldalára.



– Nyisd ki, szarházi!
Az ajtó hangos kattanással kinyílt, s Sam Vera nagy, kerek

szemüvegén megcsillant a napfény. Húszéves fiú volt olyan
szakállal, mint egy rühös mókus farka. Pislogott a szemüvege
mögött.

– Siessünk, utálom a napot.
Angie fellépett a furgon hátuljába. Dolgozott a légkondicionáló,

de egy furgon mégiscsak egy hatalmas fémdoboz a napon. Sam
savanyú izzadságszaga keveredett a füves cigi bűzével, mintha
csak egy diákkollégiumban lett volna az ember.

Angie leült egy felfordított műanyag ládára. Táskáját az ölébe
tette, mert a padlón zsírosnak látszó mocsok volt mindenütt.
Dale beült az első utasülésbe, és oldalt fordult, hogy lássa őket.
Átnyújtott Samnek egy pénzzel teli borítékot, az pedig számolni
kezdte a bankókat.

Angie körülnézett a zsúfolt térben. A furgon egy mobil rádiós
kocsi volt. Drótok, fémdobozok meg mindenféle Angie számára
ismeretlen vacak hevert egymás hegyén-hátán a furgon
hátuljában. A fiú megfigyelésre specializálódott, csakhogy nem a
legális fajtára. Amerika minden jelentősebb városában voltak
hasonló alakok. Paranoiásak, akiknek meg sem kottyan ha
megszegik a törvényt. Nagy a hangjuk, de beköpnék a saját
anyjukat, ha megszorongatná őket a rendőrség. Angie-nek volt
egy saját Sam Verája korábban, de őt elkapta a nemzetbiztonság,
amikor feltört valamit, amit nem kellett volna.

– Hölgyem – nyújtott Sam egy élénkzöld telefont Angie felé,
amelyet fekete szigetelőszalag tartott össze. – Ez Jo Figaroa
iPhone-jának a klónja.



– Ez gyorsan ment.
– Ezért fizetnek – felelte a fiú, majd Dale-hez fordult. –

Elhelyezte a poloskákat?
– El. Amíg a feleség iskolába vitte a fiút – felelte Dale nehezen

lélegezve. Rosszabbul nézett ki, mint korábban. – Azt az akármit
is bedugtam a laptopba, amit adtál. A konyhában volt, más
számítógépet nem találtam. Még iPadet sem. Különös, nem?

– Tényleg az. A program, amit Dale a laptopra telepített –
magyarázta Sam Angie-nek –, amolyan kémprogramféle. Máris
letöltöttem minden fájlt a merevlemezről erre a tabletre – húzott
elő egy összekarcolt iPadet. Két régimódi antenna állt ki a
hátuljából a régi idők szobaantennájára emlékeztetve Angie-t. –
Feltöltöttem egy applikációt, ami követi a nő autójának a GPS-ét.
Ez az alsó jel az, rajta az autóval. Pont úgy működik, mint a
rendőrségi. Azt ismeri?

– Igen.
– Követheti őt bárhová, csak a föld alá nem. – A fiú mozgatni

kezdte az ujját az üvegen. – A laptopon a kémprogram valós
időben működik. Amit ezentúl a nő beír a számítógépébe, azonnal
megjelenik ezen az iPaden is, de mivel én már letöltöttem az
összes adatot, visszamenőleg is megkereshet rajta bármit. Ez
gyakorlatilag a nő laptopja. Nem csak mostantól érvényes.

– Úgy érted, nem úgy, mint az, amit korábban adtál
Polaskinak?

Sam kimeresztette a szemét.
– Én nem…
– Elmondtam neki – szakította félbe Angie. Dale nem segített

volna kapcsolatba lépni Sammel, ha nem mondja meg neki, miért



kell. Kreatívnak kellett lennie, amikor elmagyarázta, kinek a
laptopját is kell feltörni. – Minden rendben. Csak csinálja tovább,
amit most csinál.

– Oké – pötyögtette tovább a fiú a képernyőt. Egy idő után
átadta az iPadet Angie-nek. – Csak hogy tudja, a hackereknél
alapszabály, hogy az ember nem adja ki a kuncsaftjait senkinek.

– Persze, kölyök – dünnyögte Dale, majd előhúzott egy olvadt
Snickerst a zsebéből.

Angie elfordult, hogy ne kelljen látnia, ahogy beleharap. Még
mindig nem tudta, mi indította arra, hogy lemásoltassa Sara
laptopját. Rajta voltak a betegek kórlapjai, úgyhogy a Grady
Kórház valamifajta titkosítást tett rá, így komolyabb tudás
kellett a feltöréséhez, mint amivel ő rendelkezett. Sam segített
neki feltörni Sara jelszavát, és letölteni a fájljait. Angie tudta,
hogy ezzel átlépett egy határt. Nem Saránál, hanem önmagánál.
Innentől már nemcsak dühös vagy megszállott volt, hanem
egyenesen őrült zaklató.

Vajon tényleg veszélyes?
Erre még nem sikerült rájönnie.
– Szállj ki a kocsiból! – intett Dale Samnek. – Négyszemközt

akarok beszélni Polaskival.
– Ki a napra? – vonakodott Sam.
– Nem fogsz elolvadni, Elphaba.
Angie elnevette magát.
– Honnan tudod, hogy hívták a Gonosz Boszorkányt?
– Nézzék – próbált érvelni Sam –, itt bizalmas dolgokat tartok.

Más kuncsaftok dolgait. Nem mondhatom meg, hogy mik azok,
de szigorúan titkos holmi.



– Azt hiszed, bármelyikünk is tudja, mi a fene ez a sok szemét?
– szegezte neki a kérdést Dale, majd hátranyúlva kinyitotta a
tolóajtót. – Kifelé!

Sam sértődötten leugrott, Dale pedig behúzta mögötte az ajtót.
Angie szemét szinte szúrta a hirtelen beáramló fény.

Dale kihalászott egy csikket a fiú hamutartójából, majd
meggyújtotta egy műanyag öngyújtóval. Hosszan megszívta, és
sokáig ki sem engedte a füstöt. Ahogy beszélni kezdett, csak úgy
gomolygott ki a száján.

– Elvittem Delilah-t egy musicalre.
– Kész mintaapa vagy.
Dale odakínálta neki a füves cigarettát, de Angie megrázta a

fejét. Aznap bevett már három Vicodint.
Dale szívott még egyet, majd szemügyre vette a műszaki

berendezéseket.
– Ha ennek csak a felét tudnám használni, mostanra milliárdos

lennék.
Angie tudta, hogy akkor is csak ott tartana, ahol most, és

nemcsak a peches fogadásai miatt. Az efféle emberek csak egyet
tudnak: ragaszkodni a kétségbeesésükhöz.

– Nézd – kezdte Harding –, szükségem van egy szívességre.
Angie már ismerte Dale szívességeit. Mindegyik témája

ugyanaz volt.
– Delilah visszaesett?
– Nem, szó sincs róla. Ő rendben van, és tiszta is marad,

érted? – nézett jelentőségteljesen Angie-re a férfi.
Angie nem értette ugyan, de igennel válaszolt.
– Másról van szó. A bukmékeremről.



Láthatta volna előre, gondolta Angie. Egy játékfüggő még a
halál árnyékában sem tud lemondani a szerencse hajszolásáról.

– Tizenötezerrel tartozom.
– Tudom, hogy van pénzed – felelte Angie, aki látta Dale

készpénzkötegeit a kocsija pótkereke alatt. – Elég néhányat
kihúzni a kupacból.

Harding megrázta a fejét.
– Az mind Delilah-é. Szüksége lesz némi készpénzre, amíg a

papírmunka elintéződik. Megígérted, hogy gondoskodsz róla.
Angie nekidőlt a fémtartályoknak. Drótok böködték a hátát, de

túlságosan zavarta a szűk hely, így még ez sem érdekelte. Dale
kínlódása elszívta tőle a levegőt. A férfi kötött valami külön
megállapodást Kip Kilpatrickkel utolsó kísérletképpen, hogy
tegyen valami jót is Delilah-ért a halála előtt. Kétszázötvenezer
dollárja volt egy letéti számlán, és két hét múlva, az All-Star
Complex alapkőletételekor a pénz automatikusan átkerül egy
vagyonkezelői alapba, amelyet Dale Delilah számára hozott létre.
Úgy kapaszkodott ebbe a ténybe, mint ami az egyetlen esélye a
megváltásra. Mintha ez az összeg meg nem történtté tudná tenni
azt a sok ezer alkalmat, amikor Delilah a testével kereste meg
Harding játékszenvedélyére a pénzt.

Angie-t nem érdekelte, hogy Dale elnyeri-e a megváltást vagy
sem, és arra sem tartott igényt, hogy neki kelljen küszködnie egy
narkós kurvával. Csakis azért mondott igent, mert Dale
meglengette előtte a munkalehetőséget a 110-nél. Ha valaha
felelősséget akart volna vállalni egy kölyökért, hát megtartotta
volna Jót.

Dale visszadobta a csikket a hamutartóba.



– Ezt az ügyvédtől kaptam – húzott elő néhány összehajtott
papírlapot a zakója zsebéből. Egy fogadási űrlap esett ki közülük
a földre. – Csak írd alá!

Angie megrázta a fejét.
– Én nem vagyok erre alkalmas, Dale.
– Megszereztem neked az állást Kipnél, és nem kérdeztem

semmit. Megígérted, hogy megteszed ezt nekem, úgyhogy meg is
fogod.

Angie időt akart nyerni.
– Előbb el kell olvasnom, és talán beszélnem egy ügyvéddel.
– Nem kell – nyújtotta Harding máris a tollat. – Gyerünk! Két

példány. Egy neked, egy meg az ügyvédnek letétbe. – Amikor
Angie nem akarta elvenni tőle a tollat, más hangon folytatta. –
Vagy azt akarod, hogy kérdezni kezdjek? Esetleg a férjeddel
kapcsolatban? Vagy hogy miért akarod feltörni egy orvosi
szoftver titkosítását?

– Ez aljasság! – csattant fel Angie. Szóval Sam mégis elárulta.
Tovább próbálkozott az időhúzással. – Hogyan fog működni?
Mármint a vagyonkezelői alap.

– A kezelő, azaz te felhatalmazást kap alapvető kifizetésekre,
mint például lakásra, rezsire, egészségügyi kiadásokra.
Gondoskodni akarok róla, hogy mindig legyen tető a feje fölött.
Beleírtam, hogy te kapj egy ezrest ezért havonta.

Nem aprópénz, de nyugdíjra nem elég. A nagyobb gond
azonban az, hogy Angie ismerte Delilah Palmert. Önző,
elkényeztetett fruska volt, elviselhetetlen még kokó nélkül is.
Minden tőle kapott fillér a kanálban végezné, meg a lány ereiben.

Ezért gondolta végül meg magát, és írta alá a megállapodást.



Dale nevetett az aláíráson.
– Angie Trent, mi?
– Na és a másik problémád? – kérdezte Angie, miközben

eltette a papírt. – Ha jól sejtem, a bukid, az az Iceberg Shady is
egy strici.

– A Cheshire Bridge-nél futtat lányokat. A te régi körzeted,
igaz?

Nyomozókorában Angie a Cheshire Motelnél csalta mézes
csapdába a férfiakat.

– Az már rég volt. Azok a lányok már nem élnek.
– Nem kell tudnod a nevüket, csak be kell csukatnod őket.
– Azt akarod, hogy rázavarjam a rendőrséget a Cheshire

Bridge-re? – Angie máris rázta a fejét. Ennyi erővel azt is
kérhetné volt kollégáitól, hogy gyűjtsék be az összes homokot a
Daytona Beachen. – Az tömérdek papírmunkát jelentene, a
lányok meg néhány óra múlva úgyis szabadulnának. Egy hét
múlva megint kint lennének a placcon. Kizárt, hogy megtegyék.

– Denny megteszi, ha szépen kéred.
Angie utálta, hogy Dale szutykos ujjlenyomatai mindenütt ott

voltak az életén.
– Ugyan már, Polaski! Adj némi megnyugvást egy

haldoklónak! Denny meghág egy szamarat is, ha te kéred.
– Anélkül is – dünnyögte Angie, majd vonakodva elővette a

telefonját. Kizárólag eldobhatót használt, hogy ő dönthesse el,
kivel tartja a kapcsolatot. Fejből beütötte Denny számát, majd
megkérdezte Dale-t: – Gondolom, azonnal akarod.

– Ma jó lesz. Iceberg pénzének a fele a Cheshire-ről származik.
Ha azzal lesz elfoglalva, hogy Denny miatt letegye az óvadékot a



lányai után, kapok legalább egy hét haladékot.
Angie a férfi vizenyős szemébe nézett. Vérerek hálózták be a

szeme fehérjét.
– Csak egy hetet? Már csak annyid van hátra?
– Jól kiszámoltam. Ha a vesém nem öl meg, ez majd megteszi

helyette – húzott elő egy zacskó fehér port a zakója zsebéből. –
Százszázalékos.

– A világ összes dílere azt állítja, hogy az ő kokainja
százszázalékos – mondta Angie, befejezve az üzenet beírását. –
Lehet, hogy csak hashajtó.

– Igazi – felelte Dale, mert természetesen már kipróbálta. –
Úgy számolom, ez a mennyiség ennyi év után szétrobbantja a
szívemet.

– Nagyszerűen hangzik – bólintott Angie, majd elküldte a
szöveget Dennynek, és visszatette a telefont a táskájába. – Csak
úgy intézd, hogy ne én legyek, aki megtalál.

– Esküszöm. De figyelj, meg kell ígérned nekem újra, Polaski.
Leveheted a sápot a pénzből, de gondoskodj róla, hogy Delilah-
nak mindene meglegyen, jó? Nem kell nagy lábon élnie, de jó
helyen, jó szomszédságban. Nem mint az az ázsiai boszorkány,
akivel nekem kell küszködnöm mindennap. Legyen elég
egészséges kajája, biosamponja, meg minden ilyen szamárság.

– Hát persze – mondta Angie, és máris tudta, hogy ezt az
ígéretét sem biztos, hogy meg fogja tartani. – De miért kell így
időzítened ezt az egészet? Kihúzhatsz még egy hetet, hogy lásd,
minden rendben van-e.

A férfi megrázta a fejét.
– Már nem bírom. Elegem van belőle. Elegem van az életből.



Azt akarom, hogy vége legyen.
Angie feltételezte, hogy ezúttal őszintén beszél, de azt is tudta,

hogy Delilah dühös lesz, amiért nem kapja meg egy összegben a
pénzt. Elég lenne kivernie a hisztit, és Dale máris beadná a
derekát, ami azt jelenti, hogy neki, Angie-nek kell helyette
határozottnak lennie a halála után.

– És miért én? – kérdezte. – Feleségül vetted Delilah-t, hogy a
volt feleségeid ne tudják rátenni a kezüket az örökségedre.
Probléma megoldva. Elég lenne egy ügyvédet fogadnod, hogy
tartsa őt pórázon. Miért legyek én a bankárja?

– Mert egy ügyvédet könnyedén átvágna. Te viszont fütyülsz
mindenkire, különösen rá. Neked hiába fog könyörögni több
pénzért, te simán elküldöd a fenébe.

Ezzel nem tudott Angie vitatkozni.
– És mivel ő elköltené a pénzét – folytatta Dale. – Túl buta,

hogy gondoljon a jövőre. Neki minden azonnal kell. Minél több, és
minél hamarabb.

– Vajon honnan örökölte?
Dale úgy döntött, erre nem reagál.
– Az olyan kölykök, mint ő, nem ismerik a pénz értékét. Egész

életében küszködött, és ennek én vagyok az oka. A tabletták, a
heroin, aztán meg Virginia az ő összes marhaságával… – Dale
elővette a zsebkendőjét, és orrot fújt. Könnyei zavarosnak
tűntek, ahogy végigfolytak az arcán. – Jézusom! – mondta. –
Elkezdődött.

Mármint a haldoklás, a képességei elvesztése. A webdoktor
szerint ezek a mellékhatások. Eleven álmok, hallucináció,
emlékezetvesztés, rendezetlen mozgás.



Ismét orrot fújt, majd letörölte a könnyeit.
Angie nézte, ahogy igyekezett kordában tartani az érzelmeit.

Megborzongott, mint aki fázik, pedig a furgon szinte felforrt.
A fájdalom ragályos lehet, és ő nem engedheti meg magának,
hogy a hatása alá kerüljön.

– Csak tudni szeretném, hogy minden rendben lesz – mondta
Dale.

Angie nem arról volt híres, hogy minden rendben volt, amit
elvállalt.

– És mi a garancia arra, hogy nem lépek le a pénzzel faképnél
hagyva Delilah-t?

– A vagyonkezelő jogászai rajtad tartják a szemüket. Csak
lakást bérbe adó háztulajdonosoknak, közüzemi cégeknek és
hasonlóknak állíthatsz ki csekkeket, de divatházaknak vagy a
McDonald’s-nak nem.

Angie bólintott, bár máris ezer módját tudta az ilyen korlátok
megkerülésének. Első lépésként kiadhatná magát például
háztulajdonosnak.

– Megígérted, Angie. A szavadat adtad. Nem mondom, hogy ez
bármit is számít, de annyit mondhatok, hogy én hamarabb
kerülök a földbe, mint te, és ha átvered a lányomat, isten bizony
megvárlak a pokolban.

Angie sosem vallotta volna be, de ez a fenyegetés
megijesztette.

– Nem gondolod, hogy nekem van esélyem a mennyekbe
jutni?

Dale a földre dobta a használt zsebkendőt.
– Mondd meg nekem, miért érdekel annyira Fig felesége!



– Mert ezért fizetnek.
– Nem mintha új keletű lenne az érdeklődésed.
Angie elmosolyodott.
– Miért nem használod ezt a briliáns elmét a munkád során?
– Mert nem fizetnek érte eleget – felelte Harding megtörölve

az orrát a kézfejével. – Zaklatásért kaphatsz akár tíz évet is.
Angie elgondolkodott, hogy vajon kire gondol Harding. Sarát

tényleg zaklatja, de Jót is követte.
– Miből gondolod, hogy zaklatok valakit?
– Nem vagyok olyan ostoba, mint amilyennek látszom, Polaski.

Odajöttél hozzám munkáért könyörögni, a férjed meg Marcus
Rippyt próbálta börtönbe juttatni. Úgyhogy érdeklődni kezdtem.

Angie hátán felállt a szőr. Mindig is óvatos volt Will miatt, de
sosem gondolta volna, hogy Dale oldaláról fenyegeti veszély.

– Na és mit hiszel, mit tudtál meg rólam?
– Hogy átverted az egyetlen fickót a világon, aki nem

értéktelen, szívtelen szukának tart téged.
– Értéktelen – ismételte Angie a szót, mert ez volt az egyetlen,

ami szíven találta. Az, hogy megfúrta Will ügyét Rippy ellen, nem
szólt másról, csak a pénzről. – Vannak még más gyöngyszemei is
a bölcsességednek?

– Vigyázz, bármit kavarsz Fig felesége körül! Rippynek még
legalább két hétig egyben kell maradnia. Az ügyvédem szerint a
letét jogilag rendben van. Mához két hétre, mikor eltemetnek, a
kétszázötven bekerül Delilah vagyonkezelői alapjába, és akkor
gondoskodtam róla egész életére. Ha addig nem ássák meg a
síromat, vagy akár csak egy nappal is később, semmi sem lesz az
egészből, és akkor értelmetlen volt az egész életem. – Dale



kinyitott az ajtót, a beeső napsugár kettészelte a furgont. – Nem
halhatok meg azon aggódva, hogy meghiúsul a megállapodásom,
mert az a rohadék Rippy nem képes a gatyájában tartani a
farkát.

– Gondom lesz rá – ígérte Angie, bár nem tudta, tud-e tenni
ennek érdekében bármit.

– Jó. – A furgon megrázkódott, ahogy Dale kikászálódott
belőle. Szédült, és Angie nem tudta, hogy a hőségtől-e, vagy
attól, ami a testében zajlik. Nem is igazán érdekelte. Annyit
tudott, hogy minél hamarabb meghal, ő annál hamarabb
megszabadul a kutakodásától, a betegségétől, s minden
szörnyűségtől, ami Dale-t körülveszi, és ami őt annyira
nyomasztja.

– Visszajöttem – jelentette Sam ráülve a másik ládára. – Van
még valami?

Angie feltartotta a szigetelőszalaggal megragasztott zöld
telefont.

– Mikortól működik ez?
– Ha a nő kap egy üzenetet wi-fin keresztül, vagy a

szolgáltatójától, mihelyt válaszol rá, aktiválódik a telefon.
– Miért nem küldhetünk neki mi egy üzenetet?
– Mert válaszolnia kell, vagy nem töltődik le a program.
– Hallgathatom a hívásait?
– Miért? Az emberek beszélnek a telefonon? – kérdezett

vissza a fiú zavartan. – Nem gondoltam, hogy erre is írnom
kellene egy programot. A szöveges üzenetekre nem elég?

Angie már rosszul volt attól, hogy öregnek érzi magát.
– Na és a Facetime meg a Skype?



– Az már trükkösebb. Nos, az internetprotokoll feletti
hangátvitel esetén…

– Feldugom a seggébe ezt a vackot, ha nem beszél érthető
nyelven!

– Azt gondoltam, azt teszem – bizonytalanodott el újból a
fiatalember. – A Facetime és a Skype késleltetve van.
Rátöltöttem egy applikációval távolról egy programot a nő
telefonjára. Az felvesz minden bejövő videohívást, de magának
meg kell várnia, míg vége a hívásnak, csak akkor tudja
visszanézni.

– Hogyan férek hozzá?
Sam finoman elvette Angie kezéből a telefont, életre keltette a

képernyőt, majd rámutatott egy régimódi gramofont ábrázoló
jelre.

– Nyomja meg ezt, és kiad egy listát. Nyomjon rá a
videohívásra, amit meg akar nézni, és az betöltődik. De csak ha a
beszélgetés már véget ért.

– Mi van, ha egy ma reggeli hívást akarok megnézni?
– Abban nem segíthetek. Azt nem tárolta el a telefon. Csak

ahhoz férek hozzá, ami már tárolva van, és ami ezentúl lesz. Pont
mint a laptopon. A tableten megmutathatok néhány dolgot, ha
akarja.

Jézusom, ez a gyerek úgy beszél hozzá, mintha a nagyanyja
volna!

– Úgy működik, mint egy normális iPad?
– Persze.
– Akkor jó – mondta Angie, és indult kifelé a furgonból.
– Én nem szóltam senkinek – szólt még utána Sam. – Arról a



másik dologról, amit csináltam magának.
Angie csodálkozva nézett rá.
– Szóval amikor Dale azt mondta, hogy tud az orvosi szoftver

feltöréséről, csak véletlenül beletrafált?
Sam kecskeszakálla megrándult.
Angie körülnézett a furgonban. Lógó drótok, mindenféle

elektronika, számítógép-monitorok, tabletek, laptopok.
Sam megkérdezte:
– Keres valamit?
– Csak azon tűnődöm, hogy nézne ki ez a furgon, ha golyót

eresztenék a maga agyába.
Sam kínosan felnevetett.
Angie elővette a táskájából a pisztolyt, csöve az iPad-en

nyugodott, az ő keze a markolaton. Ujja a cső oldalán, ahogy
tanították. Vagy nem. Lenézett a kezére: a ravaszon volt az ujja.

Sam már nem nevetett.
– Hölgyem, kérem! – tartotta magasba a kezét. – Sajnálom,

érti? Kérem, ne öljön meg! Kérem!
– Legközelebb, ha bárkinek beszél a dolgaimról, jusson eszébe,

hogyan érezte most magát!
– Eszembe jut. Ígérem.
Angie visszadobta a pisztolyt a táskájába. Tudta, hogy

elragadtatta magát.
– Mit titkol még?
A fiú kotorászott az egyik bádogdobozban, és előhúzott egy

zacskó füvet.
– Ez minden.
Angie elvette tőle a zacskót, összeszedte a kapott elektronikát,



és kikászálódott a furgonból. Sam még az ajtó becsukásával sem
törődött, csak elhúzta a csíkot, mielőtt Angie meggondolhatta
volna magát.

A nő beült a saját kocsijába, s gondosan a mellette lévő ülésre
fektette az iPadet meg a zöld telefont. Ráadta a gyújtást, mire a
motor életre kelt.

Sam Dale embere, ő meg kis híján lelőtte a srácot. Képes lett
volna rá? Mégis mi a fenét gondolt? Elővette a Glockot a
táskájából, s kivette belőle a betárazott golyót. Szinte kiugrott a
helyéről, s begurult az ülés alá. Angie meggyőződött róla, hogy a
pisztoly töltetlen, így legalább nyer némi gondolkodási időt,
mielőtt legközelebb fegyvert ránt.

Egyelőre azonban az a legfontosabb, hogy eltűnjön innen.
Megküzdött a sebességváltóval, s kihúzott a parkolóból. Nem

tudta eldönteni, merre menjen. A zöld telefon nem aktiválódik,
amíg Jo nem válaszol egy üzenetre, márpedig Angie feltételezése
szerint Reuben volt az egyetlen, aki sms-eket küldött neki. Laslo
szerint a férfi egész nap a térdműtétjével lesz elfoglalva, és isten
tudja, mikor ébred fel az altatásból, de annyi szent, hogy a legelső
dolga Jo ellenőrzése lesz. Vagy valamiképp eléri, hogy az asszony
jelentkezzen nála.

Erről eszébe jutott Sam antennás iPadje. Angie feltételezte,
hogy bármilyen árnyékprogramot telepített is Laslo Jo
számítógépére, nem sokra ment vele. Reuben még kávézni sem
engedte elmenni Jót a nélkül, hogy meg ne győződött volna arról,
mit csinál. Kizárt, hogy ne kövesse hát a felesége levelezéseit és
internetes kereséseit is.

Mindezt figyelembe véve Angie csak arra tudott gondolni, hogy



Jónak van valami terve. Mesterkedik valamiben, aminek Marcus
Rippyhez is köze van. Angie-nek efelől nem voltak kétségei.
A lány, aki lekoptatta Hemingwayt a kávézóban, csakis olyan
lány lehet, akinek titkai vannak.

Josephine, nem pedig Jo.
Ezt a nevet adta meg a pultnál, ami olyan nőre utal, aki

megpróbálja újraépíteni magát. Az ősidőkben, amikor Angie-t
kitették a gyermekotthon előtt, behúzott az első embernek, aki
Angelának szólította Angie helyett.

Angelának csak anyja stricije hívta, ő maga Angie-ként gondolt
magára.

Reuben Jónak hívta a feleségét, ő viszont ha egyedül maradt,
és némi szabadságot élvezett, Josephine-nek nevezte magát.

Szökni készül, talán nem is sokára. Reuben vasárnap tér haza,
így Angie-nek öt napja van kideríteni, mit tervez a lánya.
Az órájára nézett, amely delet mutatott.

Egyetlen forrással nem próbálkozott még: LaDonna Rippyvel.
Ha az ember meg akar tudni bármi terhelő dolgot egy nőről,

kérdezze csak azt, aki a barátnőjének tetteti magát!

SZERDA – DÉLUTÁN 12:13

Angie sokadszorra taposott bele a fékbe a Piedmont Roadon.
Az egyre növekvő forgalomnak és a földrajznak hála a szűk
utcában mára már egész nap dugó volt. Egyesbe tette a kocsit,
ami ezúttal simán ment, mivel közben útba ejtett egy
benzinkutat.

Ránézett a zöld telefonra, nem válaszolt-e Jo egy esetleges
üzenetre, de nem volt akkora szerencséje. Angie persze



feltételezte, hogy Reuben a laptopot is az ellenőrzése alatt tartja,
ahogy Jo egész életét, így a lánya nem lesz olyan bolond, hogy
inkrimináló dolgokat hagyjon rajta.

Mellesleg Angie megtanulta a leckét a mások személyes
anyagában való turkálással kapcsolatban. Sarának ezrével voltak
fényképek a gépén, mind szépen rendszerezve dátum és hely
szerint. Will és Sara a tengerparton. Will és Sara a kempingben,
Will és Sara a Stone Mountain megmászása közben. Émelyítő
volt látni, milyen boldognak tűnt Sara, ráadásul nemcsak Will
mellett, hanem a régebbi képeken az elhunyt férje társaságában
is.

Angie elgondolkodott, vajon Will látott-e képet Jeffrey
Tolliverről, mert ha igen, ugyancsak meglepődött volna, és
behúzta volna a farkát. Tolliver eszméletlenül jóképű volt.
Magas, sötét, hullámos hajjal, és olyan testtel, amelyet egyetlen
nő sem tudna megunni. Főiskolás korában futballozott az
Auburnön, rendőrfőnök volt, és csak rá kell nézni, hogy az ember
lássa, nagyon ért a nőkhöz.

Angie-nek el kellett ismernie, Sara Lintonnak jó ízlése volt a
zsaruk terén.

Csak az a kár, hogy nem tudta a mohó kezeit távol tartani
tőlük.

Angie áthajtott a piroson, hogy hatalmas dudakoncert
közepette rákanyarodjon a Tuxedo Roadra. Még a kocsija is
megfarolt a nagy sietségben. LaDonna és Marcus Rippy hatalmas
háza egy lankás domb tetején állt. Míg a legtöbb háznál bokrok
és fák akadályozták meg az útról való belátást a telekre,
LaDonna inkább látványosságot csinált a házából. A csukott



kaput egy undorítóan nagy, aranyozott R díszítette, amelyet az
asszony tervezett. Rárakatta mindenre, még a törülközőkre is.

Angie felhajtott a kapuig. Megnyomta a kaputelefon gombját,
megadta a nevét, és várta a hosszú búgást. Már jó néhányszor
járt itt aláíratni papírokat LaDonnával, Kip irodája
képviseletében. Marcus bevonta a feleségét minden üzleti
tevékenységébe, ami lehetett okos vagy ostoba húzás is attól
függően, hogy LaDonna vagy Marcus szemszögéből nézzük a
dolgot.

Felmordult a motor, s Angie elindult felfelé a kígyózó behajtón.
Valahol ugatott egy kutya, talán a családi husky, amelyik
telekakált mindent, mert senki sem vette a fáradságot, hogy
kivigye. A behajtó tetején kialakított parkoló tele volt kocsikkal.
Két Jaguar, egy Bentley, és egy neonsárga Maserati állt ott.

– A fenébe! – dünnyögte Angie. LaDonna udvartartása is itt
van éppen.

Amikor becsengetett, be is jelentették, úgyhogy már nem volt
visszaút. Besétált a bejárat árkádja alá, elhaladva a fülke mellett,
ahol egy unott volt zsaru szundikált ahelyett, hogy a birtok
minden pontján felállított kamerák képét figyelte volna éberen.
Bekopogott a konyhaajtón, és várt.

A hatalmas ház U alakban vett körül egy olimpiai méretű
medencét. Bármi, amire a családnak szüksége lehetett,
megtalálható volt a birtokon, ami jól is hangzik mindaddig, amíg
az ember rá nem ébred, hogy a nap huszonnégy óráját is
eltöltheti úgy akár egy héten keresztül is, hogy nem lát a
személyzeten kívül egyetlen emberi lelket sem. Persze a
személyzet is nagy létszámú volt. Több tucat szürke egyenruhás



szobalány fehér kötényben, pedig LaDonna bizonyára utálta az
uniformisát, amikor még ő takarított hotelszobákat annak idején.
Hiába, a szemét mindig a domb aljában gyűlik össze.

Angie nem tudta megállapítani, hogy a személyzet beszél-e
egyáltalán angolul, vagy csak félnek megszólalni. A nő, aki ajtót
nyitott, most sem szólt egy szót sem, akárcsak korábbi
látogatásaikor. Csak intett a fejével, hogy Angie kövesse a hosszú
folyosón.

A dekoráció LaDonna görög gyökereire utalt: szobrok,
szökőkutak, és tömérdek görög szegély, azaz meander mindenütt
a falakon. Gyakorlatilag majdnem minden aranyozott volt.
A mosdóknál a csapok óriási hattyúkat formáztak, amelyek
szárnyai mozgatásával engedett az ember hideg vagy meleg
vizet. A folyosó csillárjai is aranyozottak voltak, a karjaik Rippy R
betűjének ívét követték, rajtuk lecsüngő kristályok sora verte
vissza a fényt. Angie-nek el kellett fordítania a szemét, hogy ki
ne égesse a ragyogás. Mire a szobalány eljutott vele a
manikűrszalonhoz, már foltok táncoltak a szeme előtt.

– Te vagy az? – intette közelebb LaDonna. Egy karcsú ázsiai
lány épp a kézkörmeit lakkozta fénylő pirosra. Négy másik
kosaras feleség áztatta mellette sós fürdőbe a lábát, négy másik
ázsiai nő foglalkozott az ő körmeikkel. Usher zenéje szólt a
rádióból, a tévén hang nélkül ment egy sportadó.

– Gyere, áztasd be magad te is! Ez a lány tökéletes pedikűrt
csinál.

– Kösz, nem. – Angie inkább tépte volna ki az összes körmét,
mint hogy megengedje egy idegennek, hogy a lábához nyúljon.
Nem értette ezeknek a nőknek az életmódját. LaDonna nem volt



tanult nő, de annyi esze azért volt, hogy tudja, mást is kezdhetne
magával, mint hogy délutánonként átmázoltassa a körmeit.
Chantal Gordon hivatásos teniszező volt, mielőtt szögre
akasztotta az ütőt, és megszülte a gyerekeit. Angelique Jones
orvos volt, Santee Chadwick pedig a férje privát bankárja, a
Wells Fargo alelnöke. Tisha Dupree volt az egyetlen, aki annyira
buta volt, hogy neki ennél többre amúgy sem futotta volna.

– Aláírnivalót hoztál? – kérdezte LaDonna.
– Csak kérdeznem kell tőled néhány dolgot.
– A vegasi kurváról? Azt már elintéztük.
Angie megvárta, míg elhal a nevetés.
– Nem, másról van szó.
– Ülj le, te lány! Pocsékul nézel ki.
Angie leült, táskáját ledobta maga mellé a földre. Pocsékul is

érezte magát, és nem értette, miért. Gyakorlatilag egész nap
csak ült valahol.

– Fig felesége miért nincs itt? – kérdezte.
Chantal felhorkant.
– Az a csaj túl magasan hordja az orrát ahhoz, hogy elvegyüljön

a magunkfajták között.
– A végén még orra esik, ha nem néz le időnként – toldotta

meg Tisha.
Elkerülhetetlenül kényelmetlen csend telepedett a társaságra.
Angelique szólalt meg először.
– Jo bajban van?
– Nem tudom – felelte Angie LaDonna arcát figyelve. A nő

mintha várt volna valamire. Ha macska lett volna, most idegesen
csapkodott volna a farkával. – Jo nem árul el semmit magáról.



Kip aggódik, hogy talán valami gond van. Szeretné, ha Jo jól
érezné magát.

– Én két szónál többet sosem váltottam vele – mondta Santee.
– Nekem túl beképzelt.

– Nehéz megmondani, hogy valaki beképzelt vagy csak félénk
– jegyezte meg Angelique.

– Ő beképzelt – vitatkozott Chantal. – Hívtam már kávézni,
hívtam vásárolgatni, de mindig csak annyit mondott, hogy
megbeszéli Figgel, és visszahív. Ez hat hónapja történt, és még
mindig várok – ingatta a fejét.

– Én elmegyek veled vásárolgatni – ajánlkozott Tisha.
Chantal nem felelt, csak a kész körmét nézegette.
– Túl sovány – jegyezte meg Angelique, aki orvosként

észrevette az ilyesmit. – Azt hittem, csak kikészült a költözéstől,
meg hogy Anthony új iskolába jár. Nagy felelősség elköltöztetni
egy ekkora háztartást.

– Főleg ha az ember férje a kisujját sem mozdítja – kontrázott
Chantal. – Amikor Jameel és én ide költöztünk, a drágám
bepakolt magának egyetlen bőröndöt, és amikor megkérdeztem
tőle, mégis mit csináljak a gyerekek ruháival, játékaival, meg az
összes többivel, csak annyit mondott, hogy „én kész vagyok,
bébi, a többi a te dolgod”.

A feleségek együttérző morajával telt meg a helyiség. Angie
nemigen tudta elképzelni, ahogy Chantal dobozokat pakol egy
bérelt költöztető kocsiba. Bizonyára azzal vágott vissza
Jameelnek, hogy a létező legdrágább költöztetőket fogadta fel.

– Jo fiatalon ment férjhez – jegyezte meg Santee.
– Ki nem? – mondta Chantal. – Én tizenkilenc voltam, LaD



tizennyolc. Jo ehhez képest későn ment Fighez.
Angie LaDonnára nézett. A nő még mindig figyelt, és nem szólt

egy szót sem.
Santee folytatta.
– Jo bizonyára örül, hogy Fignek ilyen jól megy. Marcus

tényleg jól felhozta.
– Jo nem sokat törődik a kosárlabdával – ellenkezett Chantal.
Néhányan őszintén felhördültek.
– Hát akkor mivel? – kérdezte Angie.
– Imádja a fiát – felelte Tisha. – Az ő élete Anthony körül

forog.
– Meg az anyja körül – tette hozzá Angelique. – Sajnos

szívbeteg.
– Talán ezért annyira zárkózott – vélte Tisha. – Én néhány

éve vesztettem el az anyámat, és annyit mondhatok, az ilyesmin
nem egyhamar teszi túl magát az ember.

– Jo és Fig itt lesz a partin vasárnap este. LaD és Marcus
tartanak egy utolsó nagy dőzsölést a szezon kezdete előtt. Ha
akarod, beszélhetek vele – fordult Angie-hez Angelique.

– Megköszönném – felelte Angie, ismét LaDonnára pillantva.
Soha nem származott még semmi jó abból, ha ez a nő mélyen
hallgatott. – Hallottam, adtál egy kellemes partit az ideköltözése
örömére – fordult hozzá.

LaDonna frissen lakkozott körmeit fújdogálta, de furcsán
csillant meg a szeme.

– Ismerted talán korábbról? – firtatta óvatosan Angie. – Talán
a gimiből?

LaDonna elhessegette magától a manikűrös lányt.



– Nem ugyanoda jártunk, ő a szomszéd városban lakott.
– Ezt nem is tudtam – mondta Tisha.
– Akkor talán a templomból?
– Ja, azt hiszem, egy templomba jártunk.
Tisha szóra nyitotta a száját, de jobbnak látta hallgatni.
Angie várt. LaDonna sosem könnyítette meg az ember dolgát.

Most épp azt nem értette, hogy Angie-t cseppet sem izgatja a
saját jövője az ügynökségnél, egyedül Jóval foglalkozik. Angie
provokálta.

– Most azt írjuk körül, hogy Marcus annak idején randizott Jo
Figaroával, vagy őszinte akarsz lenni velem, és elmondod, mi
folyik itt?

LaDonna még mindig csücsörítve fújta a körmét.
– A kézen fogva járást és a Biblia-kört nem nevezném

randizásnak.
– Akkor minek?
– Semmi közöd hozzá.
– Magatokra hagyjunk benneteket? – kérdezte Santee.
– Nem, mindannyian elmegyünk úszni – állt fel LaDonna,

bedugva a lábát fuksziaszínű tűsarkújába. – Struccbőr – mondta
Angie-nek. – Az itthoni cipőm. Milánóban csinálták méretre.

– Vigyél naptejet! – mondta Tisha. – Különben leégsz.
LaDonna hideg tekintettel jutalmazta a figyelmeztetést, majd

intett Angie-nek.
– Erre.
Angie nem az a fajta volt, aki szívesen követett másokat.

LaDonna mellett ment végig a folyosón, s közben lenézett a nő
olasz cipőjére. Még ennek az orrára is oda volt hímezve arannyal



az R betű, bár a hímzés már kezdett foszladozni. A cipő orrán
volt egy apró folt, amelynek a látványa aznap először jobb
kedvre derítette Angie-t. LaDonna mindig a selyemfiúk által
Mamának nevezett idősebb szajhára emlékeztette, aki
erőszakkal vagy manipulációval kézben tartotta a lányokat, és
hol vigasztalással, hol pofonokkal elérte, hogy tovább
dolgozzanak az utcán.

LaDonna feltett egy napszemüveget, és kinyitotta a
medencéhez vezető ajtót. Odakint még melegebb és még
világosabb volt, mint ahogy Angie emlékezett rá. Beszívta a
párás levegőt, hogy elűzze a körömlakk szagát az orrából.

– Miben sántikálsz, te tyúk? – szólt hozzá LaDonna.
Angie rámosolygott, de csak hogy felbosszantsa.
– Már mondtam. Kip aggódik Jo miatt.
– Nem a férjem esete, ha erre célzol – rázta meg a fejét

LaDonna nyomatékul. – Marcus a temperamentumosabb nőket
kedveli, Jo pedig még egy legyet sem lenne képes agyonütni.

– Fig rövid pórázon tartja.
– Inkább ököllel kordában – horkant fel LaDonna Angie

meglepetésére. – Azt hiszed, nem tudom, milyen az? Marcus
nem emelne rám kezet, de az apám nadrágszíjjal verte véresre a
fenekemet. Jo ugyanúgy néz ki, mint az anyám, amikor
megverték. Bár még verni sem kellett, elég volt, ha apám csak
ránézett, és… – LaDonna behúzta a nyakát és égnek emelte a
kezét, bár félelmet nem tudott az arcára erőltetni.

– Beszéltél már Jóval erről? – kérdezte Angie.
– Mit mondhatnék neki? Hogy „tudom, ver a férjed, mi a

fenéért nem hagyod ott, és viszed el a fele pénzét”? Tudja ő ezt



magától is, legalább tíz éve. Na és mit tett ellene? – LaDonna a
fedett grillező terasz felé indult, s kivett egy üveg vizet a
hűtőszekrényből. – Már nem úgy van, mint régen. Akkor elég
volt egy fénykép vagy egy videó a liftből, és mellette állt volna az
egész világ. – LaDonna felnevetett. – De most? Te is látod, mi
folyik, nem? Benne lehetne a tévében meg még isten tudja, hol,
az emberek szörnyen sajnálnák, aztán egy hét múlva már
mindenki őt hibáztatná, hogy „nézd, ezen a videón nem is kiabál,
ezen meg ő üti mellbe a férjét, meg minek kellett a pasit így
felbőszítenie”. Végül meg az jönne, hogy „úgyis csak a pénze kell
neki”.

Angie megrázta a fejét.
– Nem tudom, most mit akarsz mondani. Azt, hogy ki kéne

szállnia, vagy hogy jobban teszi, ha marad?
– Én azt mondom, hogy annak a lánynak nincs gerince.
– A gerincnek is ára van – felelte Angie. – Fig elveszítené a

szerződését, ha Jo világgá kiáltaná, amit csinál. Akkor aztán nem
jönne be több pénz.

– A francba a pénzzel! – csattant fel LaDonna odalökve Angie-
nek egy üveg vizet. – Ha Marcus tenné ezt velem, nem lenne
annyi pénz az állami pénzverdében, amiért itt maradnék. Még
nem felejtettem el, hogyan kell szállodai szobákat takarítani.
Inkább élnék a gyerekeimmel együtt egyetlen dobozból,
semmint hagyjam, hogy lássák, amint az anyjukat verik.

Angie eltűnődött, vajon igazat mond-e.
– Miért nem segítesz neki?
LaDonna belekortyolt a vizébe.
– Fenéket. Nem akarom én a nyakamba venni annak a



lánynak a mocskát. Nekem a gyerekeimmel kell törődnöm, a
háztartásommal, a férjemmel, akinek szüksége van rám. Nem
fogom a drága időmet egy olyan ember megmentésére pazarolni,
aki nem is akarja, hogy megmentsék.

Angie meglepett hangot hallatott. Lehet, hogy LaDonna nem
futtat lányokat, de egy Madam logikája veszett el benne.

– Idefigyelj, húgom! – vette le Marcus felesége a szemüvegét.
– Figyeld a szám, hallgasd, amit mondok! Azt üzenem Kipnek,
hogy Jo Figaroának tetszik, ahogy él.

– Tetszik, hogy verik?
– Mi másért maradna Fig mellett? – kérdezett vissza

LaDonna. – Te még nem láttad azt a kettőt együtt, amikor Fig
kezd begőzölni. Jo még a kisujját sem mozdítja, hogy lecsillapítsa.
Sőt, hergeli tovább, még rá is üt. – Angie-re mutatott az ujjával,
és sorolni kezdte: – Épp ennél a medencénél láttam a saját
szememmel. Csapatbuli volt néhány hónappal ezelőtt.
Lazítottunk, koktéloztunk, Fig meg mondott neki valamit
egészen halkan, valami olyat, hogy hozzon neki egy italt. Jo nem
volt hajlandó, és azt válaszolta, hogy „menj érte magad”. Na, Fig
ezt már nem szereti. Mindannyian láttuk, hogy behergeli magát,
és a vége az lett, hogy kilökte Jót a nyugágyból. De az még ekkor
sem volt hajlandó odahozni neki az italt. Visszapofázott neki, és
mellbe taszította, mint aki nem fél tőle. Mindannyian tudtuk, mi
következik. Fig a hajánál fogva vonszolta be a házba. Nem
tudom, mit csinált vele odabent, de a csaj többet nem szájalt
vele.

És az összes megtermett kosaras hagyta, hogy az egyikük
kiverje a lelket is abból a vékonyka nőből.



– Fig biztos megrémült, amikor Jo megütötte.
– Igen? Éppen ezt mondom, te lány. Azt akarod, hogy ez

kitudódjon? Fotózzuk le az egész szart! A zúzódásokat, a
feldagadt szájat, a fekete monoklit? Adjuk el a bulvárlapoknak,
hívjunk ügyvédet?

– Vagy egy halottkémet – dünnyögte Angie.
– Akár. – LaDonna kiitta a vizet, és beledobta az üvegét a

szelektív szemetesbe. – Agyon is lőné, ha a csaj ott akarná
hagyni. Arról meg ne is beszéljünk, mit tenne Fig, ha Jo el akarná
vinni a fiát. Az az ember imádja azt a gyereket. Szétverné az
egész nyomorult világot, ha Jo el akarná vinni.

– Azt hittem, nem lenne nehéz. Csak csinálni kéne néhány
képet, és szerezni egy ügyvédet.

LaDonna szúrós szemmel nézett Angie-re.
– Ismételd csak el, miért aggódsz annyira Jo miatt?
– Ez a munkám.
– Akkor miért hozzám jöttél ezzel a szarsággal? Miért nem

segítesz neki te? – meredt rá.
Angie vállat vont.
– Áruld el, hogyan!
– Először is ne mondj semmit Kipnek, mert rád állítja Laslót,

ha beleavatkozol a csapat életébe.
Angie visszadobta a felelősséget.
– Akkor mi legyen? Várjuk meg, míg mehetünk Jo

temetésére?
LaDonna ezen némileg elgondolkodott. Kivett egy újabb üveg

vizet, és lecsavarta a kupakját. Végül megrázta a fejét.
– Nem számít, mi mit teszünk. Még ha Jo otthagyná is Figet,



egy ugyanolyan seggfej mellett kötne ki, mint ő. Az anyám is ezt
csinálta. Végre otthagyta apámat, találkozott egy fickóval, aki
körülajnározta, megígérte, hogy mindig vigyázni fog rá, aztán
rögtön a nászútjuk után már ugyanúgy verte. Így van ez ősidők
óta. Vannak férfiak, aki arra születtek, hogy üssenek, és vannak
nők, aki arra, hogy elviseljék a verést. Mintha mágnes lenne
bennük, mindig megtalálják a párjukat. Tudod – fordult Angie-
hez –, egyes emberek ürességgel a lelkükben születnek, és egész
életükben azt próbálják betömni. Vannak, akik kábítószerrel,
vannak, akik Jézussal, és vannak, akik valaki másnak az öklével.
– LaDonna kidobta a kupakot a szemétbe. – Végeztünk?

Angie tudta, hogy végeztek, de nem akarta, hogy a másik nőé
legyen az utolsó szó.

– Az a lány Vegasban… Ráállítsam Laslót, hogy elintézze?
– Már el van intézve.
Ez úgy hangzott, mintha egy maffiafőnök mondta volna.
– Tettél neki egy ajánlatot, amit nem tudott visszautasítani?
– Nem. Kivertem az átkozott fogait.
Angie LaDonna szemébe nézett, és nem ő akart lenni az, aki

először félrenéz.
– Akkor most békén hagylak.
LaDonna a medence felé fordította a tekintetét.
– Tedd azt!
Angie érezte, hogy a nagyasszony elbocsátotta a színe elől. Már

a folyosón ballagva nyitotta ki a vizesüveget. A feleségek még ott
csacsogtak a szalonban, de ő csak fogta a táskáját, és ment. Nem
kellett kikísérni a kocsijához. Már épp kifelé tolatott a parkolóból,
amikor eszébe jutott a zöld telefon.



– A francba! – káromkodta el magát, amikor kiderült, hogy az
történt, amitől tartott. Miközben ő LaDonnával az idejét
vesztegette, Jo kapott egy sms-t. De ami ennél is fontosabb,
válaszolt is rá, s ezzel letöltötte a klónprogramot a telefonjára.

MR: Town Suites, 1-kor.
JOSEPHINE: Oké.
Az üzenetet tíz perce küldték.
Angie bekapcsolta az iPadjét, s megkereste rajta a GPS

nyomkövetőt. Egy kék pont villogott a térképen, és lassan haladt
lefelé a Cherokee Drive-on.

Jo elindult.
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Angie a OneTown Suites motel igazgatója mögött állt, aki előtt az
asztalon egy monitor négy részre osztott képe különböző
biztonsági kamerák felvételeit mutatta. Az előcsarnokot, a liftet,
a hosszú folyosót és a parkolót.

Szerencsére a motel alig tizenöt percnyire volt a Rippy-háztól.
Vagy talán nem is volt véletlen, hogy Marcus ide beszélt meg
találkozót. Angie-nek nem voltak kétségei afelől, hogy már
máskor is igénybe vette ezt a helyet. A szobákat egy hétre adták
ki, így bármennyit tartózkodhatott ott anélkül, hogy bárki
kérdezett volna tőle bármit. A hely bűzlött a megvásárolt
diszkréció szagától. Minden tiszta és rendezett volt, bár olcsó.
Épp az a fajta hely, ahová egy igen gazdag férfi elvisz egy lányt,
akit a környék egyik sztriptízklubjában szedett fel. Az utca másik
végén, a St. Regis és a Ritz az állandóbb kapcsolatok számára
volt fenntartva.



Angie a parkolót mutató képet figyelte. Jo még mindig a Range
Roverében ült, ahogy az előző húsz percben. A kezén, mint a
Starbucksban is. Egyenesen előrenézett, és nem mozdult. Angie
megnézte az időt. Az sms Marcustól tizenöt perce érkezett,
Anthony iskolája pedig egy óra múlva engedi haza a gyerekeket.
Ha Marcus Rippy egy légyottot tervezett, igencsak gyorsnak kell
lennie.

A menedzser leütött néhány billentyűt, mire más szemszögből
lett látható a parkoló és a motel.

– Meddig még? – kérdezte.
– Ameddig kell.
– Rendben, hisz megfizette – dörmögte a férfi, ami jogos is

volt, tekintve az öt lepedőt, amelyet Angie a zsebébe csúsztatott.
Lehet, hogy ezerért is megtette volna, de az asszony sietett, nem
volt ideje alkudozni.

A motel hátsó frontján két szoba volt egymás mellett,
amelyeket ajtó választott el egymástól. Angie teljes felszerelése
nála volt a táskában. Az irányított mikrofon elég vékony volt
ahhoz, hogy beférjen az ajtó alá. Az adóvevőt be lehetett dugni a
konnektorba, a fejhallgatót a jack-dugóba. Mivel gyorsan odaért,
lett volna ideje elhelyezni a kamerákat, de mivel hónapok óta
nem végzett hasonló megfigyelést, lemerültek a bennük lévő
elemek.

Megszólalt az íróasztalon a telefon. A menedzser felvette, és
Angie a beszélgetésből arra következtetett, hogy egy vendégnek
gondja van a televízióval.

Járkálni kezdett. Nem akart arra gondolni, hogyan sülhet el
balul ez az egész. Az, hogy valaki egy motelben akar találkozni



egy másikkal, még nem jelenti azt, hogy egy motelszobában
kötnek ki. Marcus egy Cadillac Escalade-et vezet. Annak a hátsó
ülése is bőségesen elég lenne két ember számára.

A férfi letette a telefont, és Angie-hez fordult.
– Kire vár tulajdonképpen?
Angie a képernyőre nézett. Marcus Rippy fekete autója épp

beállt Jo kocsija mellé. Angie visszatartotta a lélegzetét, s várta,
hogyan fullad kudarcba ez az egész. Jo a kocsijában maradt,
Marcus kiszállt az övéből. Angie követte a tekintetével, ahogy
átvág a parkolón. Lassú léptekkel haladt, lazán, de a szeme ide-
oda járt, mintha meg akarna győződni arról, hogy senki sem
figyeli. Még egyszer körülnézett, mielőtt benyitott az előtérbe.

Megszólalt az ajtó fölötti csengő.
– Kezdődik az előadás – jegyezte meg a menedzser, majd felállt

az asztalától, és kiment a recepcióra.
Angie bentről látta, ahogy betűri a pólóját a rövidnadrágjába.

Marcus baseballsapkát viselt mélyen a szemébe húzva, arca egy
részét eltakarta a napszemüveg. Jellegtelen ruha volt rajta,
vaskos, háromszázezer dolláros karórája hiányzott a kezéről. Úgy
tűnt, tudja, hol vannak a biztonsági kamerák, mert lehajtotta a
fejét, és egyszer sem nézett fel. Egy köteg készpénzt nyújtott át a
motel vezetőjének, mert LaDonna szemmel tartott minden
mozgást a bankszámláikon.

Angie hallotta, hogy a menedzser beszél, de Marcus hangját
nem. Egy szobakulcs került a pultra, a direktor várostérképet és
wi-fi jelszót ajánlott. Marcus mind a kétszer megrázta a fejét,
majd eltűnt a kamerák elől a kijárat felé.

A csengő ismét megszólalt.



A parkoló kamerája mutatta, ahogy Marcus a bejárati ajtó előtt
áll, és int Jónak, hogy jöhet.

Jo nem mozdult meg azonnal, mint aki még fontolgatja, mit
tegyen. Tényleg meg akarja ezt tenni? Bemegy abba a szobába
Marcus Rippyvel? Vagy elhajtson inkább?

Jo végül döntött, és kiszállt. Farmere zsebébe dugta a kezét, és
átvágott a parkolón.

A menedzser kopogott, mire Angie kinyitotta az iroda ajtaját.
– Ez az, akire gondolok?
– Ötezer dollárért nem. Nem ő az – felelte Angie, s közben

kezdett kihúzogatni kábeleket különböző gépek hátuljából. Már
letöltötte magának a videofelvételeket.

– Hé! – tartotta fel a kezét a férfi. – Tudom, mit jelent egy
ekkora összeg. Egy államközi autópálya mellett van a motelem.

Angie a táskájában lapuló pisztolyra gondolt, amely nem volt
megtöltve. Talán jobb is. Résnyire kinyitotta az iroda ajtaját, épp
amikor Jo és Marcus beszállt a liftbe. Megvárta, míg elindul a lift,
majd lassan ő is elindult felfelé a lépcsőn az emeletre. Nem
érhetett oda előttük. A lépcsőfordulóból hallotta, hogy beszélnek,
aztán valaki kulcsot dugott egy zárba, az ajtó kinyílt, majd
becsukódott.

A két szoba között vékony volt az ajtó. Marcus és Jo már
beszélt a másik szobában. A férfi mély baritonja megremegtette
a levegőt, Jo lágyabb hangja olyan volt csak, akár a zümmögés.

Angie a földön ült az adóvevő mellett, füléhez tartva az egyik
fülhallgatót.

– …többet – mondta Jo. – Komolyan mondom.
Marcus nem felelt, de Angie hallotta egyenletes lélegzetvételét.



Állított a hangerőn, és átkozta magát, amiért nem tett új
elemeket a kamerákba.

– Mit akarsz tőlem, Jo? Mit tegyek? – szólalt meg Marcus.
– Azt, hogy nézd meg ezt.
Valami zörgés hallatszott, majd valami vinnyogó hang, amit

Angie háttérzajnak gondolt. Ismét igazított az adóvevő gombján,
mire kiderült, hogy nem háttérzajról van szó. Egy női hang
ismételgette, hogy „ne, ne, ne”.

Angie a lehető legjobban felerősítette a hangot. A jajgatás halk
volt, távoli, mintha egy olcsó mikrofon szűrte volna meg. Jo talán
bekapcsolta a televíziót?

Marcus szólalt meg.
– Jézusom, Jo! Ezt honnan szerezted?
– Csak nézd!
Nézd!
Nem a tévét, hanem talán egy videót. Angie csukott szemmel

összpontosított a háttérzajokra. Szél, zihálás, ritmusos
koppanások.

Aztán ismét a női hang.
– Ne, ne, ne!
– A francba! – lihegte egy kifulladt férfihang.
– Ne, ne, ne!
– A francba! – mondta ugyanaz a férfi izgatottan.
Aztán egy másik, mélyebb férfihang.
– Hallgattasd el!
Az első férfi:
– Próbálom.
Angie visszaült a sarkára, amint rádöbbent, mit is hallgat.



Jonál van egy videofelvétel arról, ahogy két férfi megerőszakol
egy tiltakozó nőt.

– Kapcsold ki! – szólalt meg Marcus.
Az első férfi hangja. Marcus Rippy volt az első férfi a felvételen.
Angie görcsbe rándult gyomorral hallgatta a bekövetkező

csendet. Mi az ördögöt csinál Jo? Egyedül van itt Marcusszal,
senki sem tudja, hogy idejött. És épp most mutatott meg egy
több mint százkilós izompacsirtának egy videót saját magáról,
amint megerőszakol egy védekező nőt.

– LaDonna látta? – kérdezte Marcus. Jo bizonyára megrázta a
fejét, mert így folytatta: – Szerencséd.

– Én nem akarok neked rosszat – mondta Jo.
Angie lépteket hallott, majd elhúzta a függönyt valaki. Aztán

csend. Hosszú csend. Angie halkan kiborította a táskáját a földre.
Meg kell töltenie a pisztolyát, készenlétben kell állnia.

– Mit akarsz csinálni ezzel? – kérdezte Marcus.
Angie dermedten várta a választ.
– Csak ki akarok szabadulni innen – hallatszott Jo gyenge

hangja. – Egyedül ezt akarom. Neked nem akarok ártani.
Senkinek sem akarok ártani.

– Jo, Jo! – sóhajtott Marcus. Mást nem mondott, csak törte a
fejét, hogyan oldja meg ezt a helyzetet.

Angie megpróbálta a helyébe képzelni magát. Marcus okos
ember, és biztosan megzsarolták már korábban is. És biztosan
igénybe vette már ezt a motelt máskor is. Tudta, hol vannak a
biztonsági kamerák, tudta, hogy Jo rajta lesz a felvételeken, és
tudta, hogy a menedzser felismerte őt.

Angie levette a kezét a pisztolyról, és várt.



– Fig nem fogja engedni, hogy elvidd a fiát – mondta Marcus.
– Akkor igen, ha megtudja, hogy van egy videóm róla, ahogy

megerőszakol egy lányt.
Ne! – kiáltotta hang nélkül Angie a csukott ajtó felé. Marcus is

rajta van azon a videón. Jo nem lehet ennyire ostoba. Nem
mutathat meg olyasvalakinek egy videót, amelyen az illető és a
saját férje csoportos nemi erőszakot követ el egy nőn, és nem
gondolhatja, hogy a két férfi majd hagyja őt simán elsétálni.

– Ha Fig ezt meglátja… – nyögött fel Marcus. – Az az ember
megöl téged, Jo.

Jo nem felelt. Ezt magától is tudta.
– Pénzt akarsz? – kérdezte Marcus dühösen. – Erről szól ez az

egész? Zsarolni próbálsz?
– Nem.
– Megmutatsz nekem egy videót, ahol Fig és én szórakozunk

kicsit, és…
– Azt a lányt megerőszakolták. És majdnem halálra verték.

A GBI kivizsgálta az ügyet…
– Tudod jól, hogy nem gyanúsítottak meg – mondta Marcus

érezhetően igyekezve, hogy visszafojtsa a dühét. – Ugyan már,
te lány! Csak szórakoztunk, ez minden.

– Látszik, hogy a lány be van drogozva.
– Eleve drogos volt. Tudta, mit csinál.
Jo ismét hallgatott, Angie füle pedig megfájdult a

megerőltetéstől. De nem hallott mást, csak a saját szívverését.
Gyors, ijedt szívverését. Túl veszélyes volt ez a helyzet. A lány a
felvételen csakis Keisha Miscavage lehetett. Will ügye, amelyet ő,
Angie segített vakvágányra futni. Sok száz dollár kenőpénzt



fizetett ki a tanúk megvesztegetésére. Ha viszont létezik ez a
videofelvétel, Jo valóságos aranybányán csücsül.

Már ha megússza élve.
– Kaphatsz tőlem pénzt – szólalt meg Marcus.
– Nem pénz kell.
– Akkor mi az ördögöt akarsz?
– A fiamat – felelte Jo remegő hangon. – Az anyám

biztonságát. Egy munkát valahol, amiből tisztességgel megélünk.
– Hogy tudod ezt elérni pénz nélkül?
Jo sírva fakadt, de Angie nem tudta megállapítani, hogy

igazából-e, vagy csak megjátssza.
– Ugyan már! – mondta Marcus.
– Te tudsz beszélni Reubennel – szólalt meg Jo. –

Megmondhatod neki, hogy kikerül a csapatból, ha nem enged
engem elmenni – mondta elcsukló hangon. – Kérlek, Marcus!
Nekünk van közös múltunk, van köztünk még valami abból, ami
volt. Tudom. Nem akarlak kihasználni, csak úgy kérlek mint
barátot. Szükségem van rád mint barátra.

Csend volt a válasz.
– Marcus…
– Tudod, hogy ez nem tőlem függ.
Angie arra várt, hogy feltámadjon a lány, akit a Starbucksban

látott, hogy a férfi képébe vágja, marhaságot beszél. Ő igenis a
nagy Marcus Rippy, aki megtehet bármit, amit csak akar.

De Jo nem szólt semmit.
– Gyere, ülj ide! – hallatszott Marcus hangja. – Beszéljük meg!
Angie hallotta, amint megnyikordult az ágy rugózata.
A francba! Akár meg is erőszakolhatja. A biztonsági kamerák



felvétele azt fogja mutatni, hogy Jo önszántából ment be a
motelbe, Marcus pedig nyugodtan mondhatja, hogy átverték.
Megfenyegetheti Jót azzal, hogy mindent elmond Reuben
Figaroának, és akkor Jo még nagyobb pácba kerül, mint
amilyenben máris volt.

– Azon a videón csak az látszik, hogy szórakozom kicsit –
mondta Marcus.

– Láttam a végét is. Az a lány az anyjáért könyörgött.
Marcus nem felelt.
– Hallottam, ahogy mondja, Marcus. Azt, hogy „Anya!”
– Az nem úgy volt, ahogy gondolod – mondta Marcus különös

hangsúllyal. Angie imádkozott, hogy a lánya észrevegye.
– Marcus…
– Még be sem tudtam fejezni, érted? Túl sokat ittam. Sok

minden történt aznap este. Egyszerűen elmentem onnan. Bármi
történt is azután, az nem az én saram.

Jo nem reagált.
– Ez az egyetlen felvétel?
Angie minden idegszála megfeszült. Szerette volna sugallni a

lányának, hogy azt mondja, készített másolatokat, és elküldte
egy barátjának, hogy ha bármi történik vele, megkapja a
rendőrség.

Jo azonban mást felelt.
– Az otthoni laptopon van az eredeti.
A francba!
– Reuben laptopján – folytatta Jo. – Mindig a konyhában

hagyja, nyilván azt akarta, hogy megtaláljam.
Marcus dünnyögött valamit, amit Angie nem tudott kivenni.



Vagy csak elvonta a figyelmét a gondolat, hogy az antennás iPad
a kocsijában tartalmazza annak a konyhai laptopnak a teljes
anyagát. Miért is nem nézte meg hamarabb?

– Reuben nem törődik azzal, hogy én mit látok és mit nem,
mert tudja, hogy túlságosan félek bármit is lépni – nevetett fel
keserűen Jo. – És valóban félek. Attól is féltem, hogy eljöjjek ide.
Az a két alkalom, amikor együtt voltunk is azzal telt, hogy
rettegtem, belép a szobába, és mindkettőnket fejbe lő.



Marcus nem felelt.
– Nem ihatok meg egy csésze kávét sem anélkül, hogy

megmutatnám neki a telefonommal, hogy hol vagyok. Nem
ihatok éjjel egy pohár vizet, mert nem szabad felkelnem az
ágyból. A házat sem hagyhatom el az engedélye nélkül, és nem
ehetek egy falatot sem, amit nem hagy jóvá. Ellenőrzi a
futópadot, hogy lefutom-e a három mérföldemet mindennap.
Bekamerázta a házat, a hálószobákat, a fürdőszobákat. Egyik nap
megvágtam a lábamat borotválás közben, és ő hamarabb tudott
róla, mint hogy kijöttem volna a zuhany alól. – Jo kétségbeesett,
nyers hangon beszélt. – Úgy élek, mint egy nyomorult, ketrecbe
zárt állat, Marcus.

– Ugyan már! Nem lehet az annyira szörnyű, Jo-jo. Fig szeret
téged.

– Halálra fog szeretni.
– Ne beszélj így!
– Máris félig halott vagyok – mondta az asszony, és a

hangjából érződött, hogy komolyan mondja. – Ez a videó az
egyetlen esélyem, hogy megszabaduljak tőle Anthonyvel együtt.
Ha nem megyek el gyorsan, vagy Reuben öl meg, vagy saját
magam.

– Ó, te lány! Ne mondj ilyet! Az öngyilkosság bűn.
Angie a nyelvébe harapott, hogy ne kezdjen el sikítani.
– Gondolom, a mamádnak beszéltél erről az egészről –

folytatta Marcus.
Jo nem felelt. Vajon ismét megrázta a fejét?
– Mióta cipeled ezt a válladon?
– Túl régóta.



– Jo…
Az asszony ekkor komolyan zokogni kezdett. Angie az ajtóra

szorította a tenyerét, és szinte érezte Jo szomorúságát a
túloldalon.

– Már a fősulin elkezdődött. Ki kellett maradnom, annyira
megvert. Ezt tudtad?

Marcus hallgatott.
– A kollégiumi szobatársam jelentette, és hívták a zsarukat.

Az egyetlen módja annak, hogy Reuben megússza a börtönt, az
volt, ha hozzámegyek feleségül. Mihelyt a gyűrű rákerült az
ujjamra, megpecsételődött a sorsom – nevetett fel ismét
szárazon Jo. – Nyolc éve masírozom a sírom felé. Az egyetlen,
amiben dönthetek, az, hogy milyen gyorsan teszem.

– Beszéljük ezt meg, Jo-jo! – mondta Marcus. – Kitalálunk
valamit.

– El kell hoznom Anthonyt az iskolából. Reuben megköveteli,
hogy hívjam fel, mihelyt a fiunk beült a kocsiba.

– Ne menj el! Ne így!
– Ha elkésem…
– Időben odaérsz – nyugtatta Marcus. – Beszéljük meg, mit

fogsz tenni!
– Nem tudom – mondta kétségbeesetten Jo. – Nem

mutathatom meg senkinek ezt a videót anélkül, hogy téged is
belekevernélek, ezt pedig nem akarom megtenni, bármilyen
rosszat is tettél.

– Az életemre esküszöm, Jo, a gyerekeim életére, hogy ez nem
az, aminek gondolod.

Jo először nem válaszolt, nyilván teljesen meg volt zavarodva.



Bármi kötötte is Marcus Rippyhez, az sokkal mélyebb érzés volt,
mint LaDonna gondolta.

– Gondoskodni akarok arról a lányról – mondta végül. – Azt
akarom, hogy igazságot szolgáltassanak neki, de mégis csak a
saját menekülésemre tudok gondolni. – Élesen felnevetett. – Mit
árul ez el rólam? Milyen ember vagyok én, ha képes vagyok
feláldozni egy másik nő életét a sajátomért?

– Ismersz engem, Josephine – mondta erre Marcus. – Jobban
ismersz, mint bárki más. Nekünk van közös múltunk, még
fiatalkorunkból. Tudod, hogy sosem viselkedtem ilyen durván.
Sem veled, sem senki mással. Ismersz engem, én nem ilyen
vagyok.

– Nem ezt látom ezen a videón.
– Veled sosem voltam ilyen – ismételte Marcus. – Sem annak

idején, sem a múlt hónapban. És most sem leszek, ha elfogadsz.
– Marcus…
Csókolózni kezdtek, Angie felismerte a hangokból. Miféle orosz

rulettet játszik itt a lánya, gondolta a fejét ingatva.
– Nem – mondta Jo bizonyára elhúzódva a férfitól. – Nem

tehetem.
– Játszd le újra a videót – biztatta kihívón Marcus. – Mutasd

meg, hol bántottam a lányt!
Angie arra várt, hogy a lánya emlékezteti a férfit, hogy még az

elkábított drogos lány is folyton nemet kiáltott.
Ehelyett Jo csak ennyit mondott:
– Fogd a telefonom, és törd össze! Nem vagyok képes ártani

neked. Így nem.
Angie vér ízét érezte a szájában, amint elharapta a nyelvét.



– Mi lesz, ha Fig felhív, és nem veszed fel?
Jo nem felelt. Angie imádkozott, hogy átlásson a szitán. Marcus

tudta, hogy Fig ellenőrzi Jót a telefonján keresztül. És azt is
tudta, hogy a videó ott van Fig laptopján. Azzal, hogy nem
fogadja el Jo telefonját, bizalmat ébreszt maga iránt, és ennek
csak egyetlen oka lehet: át akarja verni.

– Mit akarsz tenni, Jo? – kérdezte Marcus. – Segíteni akarok
neked.

– Rajtam senki sem tud segíteni. Csak ki akartam önteni a
lelkem – felelte Jo, majd a lépteit lehetett hallani, ahogy átvág a
szobán. – Mennem kell Anthonyért.

– Engedd, hogy ez az egész az én gondom legyen! – ajánlotta
Marcus. – Mindig is vigyáztam rád. Kiálltam a tanár ellen is, aki
bizalmaskodni akart veled, és gondoskodtam róla, hogy anyád
tudja, milyen jó lány vagy. – Elhallgatott, Angie pedig
imádkozott, nehogy Jo megint bólogasson.

Marcus folytatta.
– Engedd, hogy én találjam ki, hogyan intézzük el Figet úgy,

hogy megkapd, amit akarsz.
– Erre nincs esély, Marcus. Csak ha te is belekeveredsz,

márpedig én azt nem akarom.
– Ezt méltányolom, de te jobbat érdemelsz – ellenkezett a

férfi, majd megint hallgatott kis ideig. – LaD partit rendez
szombaton, és Fig már mondta, hogy mindketten ott lesztek.

– Istenem, nem bírok elviselni most egy partit.
– Jó képet kell vágnod hozzá, kedvesem. Hitesd el vele, hogy

minden rendben!
– És aztán?



– Adj nekem időt, hogy kidolgozzak egy tervet. Kiokoskodom,
mi legyen, és gondoskodom rólad, akár úgy is, hogy elviszlek az
egyik házamba, őrt állítok az ajtód elé, csak hogy időt nyerjünk a
végleges megoldásig.

– Ó, Marcus! – sóhajtott Jo szívszaggatóan reménykedő
hangon. – Tényleg megtennéd? Meg tudnád tenni?

– Csak adj egy kis időt! – felelte a férfi. – Gondolkodnom kell
rajta kicsit, kitalálni, mi a helyes megoldás.

– Köszönöm! – kiáltotta megkönnyebbülten Jo. – Köszönöm,
Marcus!

Ismét csókolóztak, és megint Jo volt az, aki elhúzódott.
– Fel kell vennem Anthonyt. Köszönöm, Marcus, köszönöm!
Az ajtó kinyílt, majd becsukódott, amint Jo távozott.
Angie hallotta puha lépteit a folyosón.
– A francba!!! – suttogta Marcus a szomszéd szobában.

A matrac megnyikordult, és tíz csipogás hallatszott, amint
beütött egy számot a telefonjába.

Lehet, hogy Marcus Rippy gondolkodni fog a megoldáson, de
Angie kapásból tudta, kit hív fel, hogy eltüntesse a mocskát.

– Kip – szólt bele Marcus a telefonba –, van egy kibaszott nagy
gondunk.

SZERDA – DÉLUTÁN 3:18

Angie felfelé ment a lifttel a Tower Place irodaház huszonhatodik
emeletére. Nem a huszonhetedikre vagy a huszonnyolcadikra,
ahol a 110 irodái voltak, hanem eggyel lejjebb, ahol még sosem
járt. Dale írt neki egy sms-t, hogy ott akar találkozni vele.
Méghozzá olyan hamar, ahogy csak lehet.



Az idegességtől felállt a szőr a hátán, amint nézte az elsuhanó
emeletek növekvő számait a liftben. Dale rájött volna, hogy ő Jo
oldalán áll? Volt egy kísérteties hatodik érzéke, különösen ha
Angie-ről volt szó. Márpedig Angie nem szerette a
meglepetéseket. Magához szorította a táskáját, és már bánta,
hogy mégsem töltötte meg azt a pisztolyt. Rossz érzés fogta el.
Dale-nek semmi oka nem lehetett arra, hogy egy másik
emeleten akarjon találkozni vele.

Legalábbis tisztességes oka nem.
Kinyílt a lift ajtaja, s Angie egy pillanatig habozott, mielőtt

kilépett. Az emelet építés alatt állt, a villanyégők is csak
drótokon lógtak. Halomban állt az építőanyag, festékes vödrök
voltak mindenütt. Az ablakokon át a kék eget lehetett látni, de
odabent baljós félhomály uralkodott.

Ha Angie meg akarna ölni valakit, épp ilyen helyre hozná el.
Körüljárta a helyiséget, kerülgetve a festékes vödröket és a

guruló állványokat. Az antennás iPad jutott eszébe, amelyen ott
van Reuben Figaroa laptopjának egész tartalma. Angie-nek nem
volt ideje megkeresni a Jo által Marcus Rippynek megmutatott
videót, de feltételezte, hogy Marcus szólt Kipnek a felvételről, és
azt is, hogy Kip megtalálja a módját annak, hogy tisztára törölje a
gépet. Fogalma sem volt, hogy ezzel letörlődik-e az iPaden tárolt
másolat is, vagy sem. Sam Vera segítségét nem kérhette, mert ő
Dale embere volt, mint majdnem mindenki, akit Angie ismert.
Végül csak arra tudott gondolni, hogy kitépi az antennákat,
elzárja a készüléket, és beteszi a OneTown Suites széfjébe.

És reménykedik, hogy a moteligazgató valóban tisztában van
az ötezer dolláros kenőpénz értékével.



– Haladunk – szólalt meg Dale, amitől Angie kis híján kiugrott
a bőréből.

– Halálra ijesztettél.
Dale láthatóan élvezte a kiváltott hatást.
– Kip odafent van Rippyvel.
– Akkor mi miért vagyunk idelent?
– Mert itt nincsenek biztonsági kamerák.
Angie nyelt egyet, mert por telepedett a torkára.

Kényszerítette magát, hogy közelebb menjen Dale-hez. Lazán,
mint akinek nincs semmi titkolnivalója.

– Mi a gond?
– Rippy körül van valami. Csak ennyit tudok.
Angie némileg megkönnyebbült. Hát persze hogy ezért vannak

itt. Hisz hallotta, ahogy Marcus telefonál Kipnek. Számíthatott
volna rá, hogy Kip riasztja Dale-t, az pedig felhívja őt.

Körülnézett, úgy téve, mintha már nem mérte volna fel, hol
vannak a kijáratok és a búvóhelyek.

– Mi folyik itt?
– A 110 terjeszkedik. Most, hogy az All-Star megállapodás

sínen van, egy új csapatra van szükségük a márka
menedzselésére, akik gondoskodnak arról, hogy a sportolók
mindig előtérben legyenek, és ne legyen körülöttük gubanc.
Laslo fogja vezetni.

Angie bólintott, mert értette, mit jelent ez. A sport
menedzselése nem csak szerződéskötésből áll. Ez a csapat
felügyeli és irányítja a sportolók egész életét.

– Hallottál Denny felől?
Angie már meg is feledkezett Dale gondjáról a bukmékerével.



A telefonjára nézett: Denny három órája küldött üzenetet.
Végigpörgette a hosszas magyarázkodást, hogy mennyi munka
lesz összeszedni minden szajhát a Cheshire Bridge-en, majd
eljutott az igazán fontos részhez.

– Azt mondja, ma éjjel megcsinálja.
– Jó – felelte Dale. – Odaadtam az ügyvédnek a papírokat a

letéti alap miatt. Most már hivatalos.
– Elmondtad már Delilah-nak?
Harding megrázta a fejét.
– Azt akarom, hogy te mondd el neki.
Semmit sem szeretett volna Angie kevésbé, mint közölni egy

narkóssal, hogy aranybányára lelt. Bár Dale akár hazudhat is
pusztán a hazugság kedvéért. Szeretett packázni az emberekkel.

– Hogyan léphetek kapcsolatba vele? Nálad lakik?
– Beköltözött az anyja régi lakásába. Gondolom, Kip kiüríti a

vackomat a Mesán, mihelyt elpatkolok – mondta beleköhögve a
tenyerébe. – Ha te kapnád meg a feladatot, ne menj fel a
padlásra! Ott csak egy csomó papír van. Régi ügyek, meg egy sor
hasonló marhaság.

Angie-nek esze ágában sem volt Dale házának a közelébe
menni.

– Rendben.
– A fürdőbe se menj be, bár más okokból.
A lift megállt az emeleten. Kip és Marcus lépett ki belőle

halkan beszélgetve, s nyomban elhallgattak, amikor meglátták
Angie-t és Dale-t. Angie megpróbált nem gondolni Jo
reménykedő hangjára,

amikor Marcus megemlítette, hogy menedéket ad neki és



Anthonynek az egyik házában, sőt fegyveres őrrel védi meg
Reuben Figaroától, ha kell.

Az igazság az, hogy Marcus Rippy egyedül a maga
megmentésén fáradozott.

– Hol van Laslo? – kérdezte Dale.
– Itt nincs – felelte Kip, majd Marcushoz fordult. – Te menj

csak fel, tesó! Ezt én elintézem.
Marcus megrázta a fejét.
– Ez nem olyan, mint a többi helyzet, ember. Nem engedem,

hogy bántsd azt a lányt.
Angie figyelte Marcus Rippy arcát. Tépelődni látszott, ami

érthető is volt, ha nem lehetett volna előre tudni, hogyan fog
végződni ez a történet. Angie szakmai karrierjének legnagyobb
részét azzal töltötte, hogy rábeszélt embereket, tegyenek meg
olyan dolgokat, amelyeket nem tartottak helyesnek. Mondjuk,
rávett egy gyanúsítottat, hogy valljon a haverja ellen, vagy
megvesztegetett egy tanút, hogy változtassa meg a vallomását a
tárgyalás előtt. Kivétel nélkül mindenkit a saját érdekei védelme
és a pénz motivált.

– Kit nem kellene bántanunk? – kérdezte Dale.
Kip adott Marcusnak még egy esélyt a távozásra. Miután nem

élt vele, válaszolt Dale-nek.
– Jo Figaroa kezében van egy videó.
– Miről? – kérdezte Dale.
– Semmi közöd hozzá – csattant fel Marcus.
Dale Angie-re pillantott, aki igyekezett olyan nyugodt arcot

vágni, amilyet csak lehet.
– Nem számít, mi van a videón – mondta Kip, s karba tette a



kezét. Angie-ben felötlött, milyen ritka pillanat, hogy nincs nála
labda vagy energiaital. – Jo a telefonján tárolja, elég ennyit
tudnotok.

– Vannak másolatok? – firtatta Angie.
– Arról mi gondoskodunk.
Ez megmagyarázta Laslo távollétét. Kip bizonyára elküldte,

hogy szerezze meg a laptopot, mielőtt Jo hazaérne az iskolából
Anthonyvel.

– Van egy komputer a… – kezdte Dale.
– A másolat nem egy számítógépen van – szakította félbe Kip.

– Laslo elintézi. Vita lezárva.
Angie elgondolkodott a hazugságon. Marcus nyilván beszélt

már Kipnek az inkrimináló videóról Reuben laptopján. Az ügynök
első kérdése is az lett volna, hogy vannak-e másolatok. Kip tehát
a lehető legtöbb információt akarja visszatartani Dale és Angie
elől, ami tulajdonképpen Angie malmára hajtja a vizet. Dale
tudta, hogy a laptop tartalma át van másolva az iPadre, és most
bebizonyosodni látszott, hogy Kip nem tud róla.

– Felbérelhetek egy csavargót, hogy kapja ki a telefont Jo
kezéből, és nincs többé probléma – vetette fel Angie.

– Nem veheted el a telefonját – jelentette ki Marcus éles
hangon. Jo érdekét nézte, mivel Reuben meghagyta, hogy
mindenhonnan bejelentkezzen, ami első pillantásra dicséretes
dolognak hatott, csakhogy ha valóban törődött volna Jóval, most
egyikük sem lenne itt.

– Itt nemcsak a videóról van szó – magyarázta Kip –, hanem
arról, hogy Jo látta. Nem bízhatunk meg benne, hogy tartani
fogja a száját. Meg kell leckéztetnünk, hogy vigyázzon, mit mond.



– Itt az idő használni a fejszét? – kérdezte Dale.
Angie gyomra összeszorult.
– Nem! – kiáltott fel ijedtnek tűnő hangon Marcus. – Nem

bánthatjátok. Fizikailag semmiképpen.
– Ez csak egy mondás – nyugtatta Kip. – Nem fogjuk bántani.

Más tervünk van.
– Más terv? – visszhangozta Marcus. – Hogyan találhattatok

ki valamit ilyen rövid idő alatt? És kinek árultad el azt, ami
egyedül az én dolgom?

– Mi a te csapatod vagyunk, Marcus – magyarázta Kip. – És
már jó ideje tudjuk, hogy Jo még problémát jelenthet.

Angie arra várt, hogy valaki végre kimondja, Reuben Figaroa
itt az igazi probléma. Amikor ez nem történt meg, megjegyezte:

– Na és a férj?
– Fig nem tudhat erről – jelentette ki Marcus, majd Kiphez

fordult. – Mikor jön vissza?
– Holnap estig nem repülhet – tartotta fel mindkét kezét Kip,

mint egy közlekedési rendőr, aki meg akar állítani egy közeledő
buszt. – És egyetértek, Fig nem tudhat a videóról, vagy hogy Jo
találkozott veled. Hidd el nekem, Marcus, tudom, milyen hirtelen
haragú. Nincs szükségünk egy gyilkossági vádra alig két héttel
életünk legnagyobb fogása előtt.

Marcus lassan rábólintott, látszólag szomorúan amiatt, hogy a
pénz mindent fölülír. Angie volt az egyetlen a jelenlévők között,
aki nem fogadta el ezt az árat. Jo élete többet ér, mint egy
kosárlabdameccs vagy egy újabb, nagy hírveréssel megépített
bevásárlóközpont.

– Mi az a másik terv? – érdeklődött Marcus.



Dale válaszolt.
– Jó sok évvel ezelőtt Jót letartóztatták egy sereg recepttel a

kocsijában.
– Még a középsuliban? – rázta meg a fejét Marcus. Ismét Jo

védelmére kelt. – Azok nekem voltak, ember. Fájt a hátam,
mégis játszanom kellett. Jo vitte el a balhét, mert tudta, hogy
vele nem fognak olyan szigorúan bánni.

Angie maga elé képzelte, ahogy Jo feláldozza magát Rippy
kedvéért. Hát ezt csinálta egész életében? Egy férfi alá rendelte
magát?

– A letartóztatás részletei nyilvánosak – mondta Kip. –
Felhasználhatjuk őket.

– Hogyan?
– Teszek egy kis Oxyt a kocsijába – felelte Dale –, odahívom

egy haveromat, és a csaj néhány napra fogdába kerül. Ott lesz
ideje elgondolkodni a problémáin.

– Neem! – ingatta Marcus a fejét. – Nem dughatod dutyiba
Jót. Azt nem engedem. Te nekem dolgozol, ember. Mindannyian
nekem dolgoztok. És én azt mondom, nem.

Minden más helyzetben Angie most Rippy arcába nevetett
volna. A fickó meggyőzte magát, hogy alapjában jó ember, aki
sarokba lett szorítva. Legszívesebben megnézte volna az óráját,
és mérte volna, mennyi időbe fog telni, míg beadja a derekát.
A legjobb esetben is három percet saccolt.

– Marcus – sóhajtott nagyot Kip, csalódottságot tettetve a
szörnyű dilemma miatt, melyhez neki sem fűlt a foga. – Én sem
akarom őt fogdába küldeni. De ez most komoly dolog. Helyre kell
tennünk Jót anélkül, hogy felhívnánk rá Fig figyelmét. Ezért



mondjuk azt, hogy itt már fejsze kell kalapács helyett.
– Mi a francot jelent ez egyáltalán?
– Azt, hogy meg kell értenie, nem babra megy a játék –

válaszolta Dale.
Kip vette át a szót.
– A következő tíz nap bizonytalan, kényes időszak

mindnyájunk számára. Láttad, mi történt a befektetőkkel,
amikor Keisha Miscavage kitálalt. Mit gondolsz, mi történne, ha
te és Fig egy újabb botrányba keverednétek? Itt nem arról van
szó, hogy Jo tönkreteheti a karrieredet, meg a családi életedet.
Ha most beszél, tönkreteheti az egész All-Star projektet. – Kip
tanácstalanul vállat vont. – Ha valakinek ekkora hatalma van,
akkor nem a száját kell befogni, hanem őt magát lefogni.

Marcus a fejét rázta, de Angie látta, hogy nemsokára megtörik.
– Ez nem helyes, ember! Ő segítségért fordult hozzám.
Kip kétségbeesett pillantást vetett Dale-re. Angie félrenézett,

hogy neki ne sikerüljön a szemébe néznie. Ha Jo néhány napra
sittre kerül, az még nem is lenne baj. Legalább biztonságban
lenne Figtől. És két nap alatt még ő, Angie is kigondolhatna egy
tervet. Ha ügyesen játszik, Jo vasárnap reggel már egy
Bahamákra tartó gépen ül, ahelyett, hogy elvonóra vinnék.

– Mondd, Marcus, milyen más választásunk lenne! –
erősködött Kip. – Ez itt nem Chicago. Nem elég
megszorongatnunk valakit, másokat meg lefizetni. Ha Jo
megússza, hogy megzsarolt, újra meg fogja próbálni. És az
emberek hinni fognak neki. A címlapra akarsz kerülni? Vagy ami
még rosszabb, azt akarod, hogy Jo elmenjen LaDonnához a
videóval?



Marcus láthatóan összerezzent a felesége neve hallatán.
– Nem keverné ebbe bele LaDonnát.
– Biztos vagy benne?
Marcus olyan képet vágott, mint aki semmiben sem biztos.
Kip már látta a rést a pajzson.
– Senki sem tudhatja, mit tervez Jo. Meg kell értetnünk vele,

hogy nem nála van az ütőkártya. Nem mintha élvezném, hogy le
kell buktatni – vont tehetetlenül vállat Kip. – De ha jól
ráijesztünk, és hagyjuk, hogy néhány napig egy másfélszer
három méteres cellában csücsüljön, szart kapjon enni, és más
dolga se legyen, mint hallgatni az óra ketyegését, nem tudva,
mikor ér véget ez az egész… – vont ismét vállat Kip. – Így lesz a
legjobb, Marcus, te is tudod.

– Mit fog Fig csinálni, ha hazamegy holnap este, és kiderül,
hogy a felesége a megyei fogdában ül? – kérdezte Marcus.

– Figet én elintézem.
– Marhaság! – kiáltotta Marcus. – Azt az embert senki sem

tudja „elintézni”. Az egy őrült, ha felmegy nála a pumpa, haver!
Ha megtudja, hogy Jót letartóztatták, az a lány nem kórházba
kerül, hanem hullaházba.

– Térdmerevítő lesz rajta. A doki szerint még egy hétig nem
fogja tudni behajlítani a térdét – csitította Kip.

Angie látta, hogy Marcus próbál kitalálni valami tündérmesét,
ahol Jót nem érheti bántódás.

– Mit mondott még a doki Figről? – kérdezte a férfi.
– Egy hónap térdmerevítő, egy hónap fizioterápia, és még úgy

öt éve van a sportban. A lényeg az, hogy ezen a hétvégén nem
kell miatta aggódnunk. Miután visszajön Texasból, ha Jo el



akarja kerülni, elég, ha csak gyorsabban lépked, mint ő.
Angie nem volt biztos abban, hogy Jo bármit is el akar kerülni,

hacsak nincs vele a fia. Belekapaszkodott minden szalmaszálba.
– Küldjétek elvonóra. Az nem fog rosszul kinézni a bíró

szemében, és nyerünk neki harminc napot távol Figtől. Azalatt
túl leszünk az alapkőletételen, és Jóval is jót teszünk.

– Hogyan teszünk ezzel jót Jónak? – kérdezte Marcus.
Angie nem akarta túlságosan megkönnyíteni a férfi dolgát.
– A rehabon senki sem fogja félholtra verni. De ha a fogdából

kijön, akkor igen.
Dale ellenvetéssel élt.
– A rehab terápiát jelent. Mi van, ha valamelyik agykurkász

rábeszéli, hogy forduljon Fig ellen?
– Nem foglalkozhatunk az ilyen „mi van, ha” feltételezésekkel

– ellenkezett Kip, bár éppen ezt tették. Marcushoz fordulva
folytatta. – Nézd, én is bírom Jót, de egy letartóztatással
komolyabban alááshatjuk a szavahihetőségét. Egy narkósra
senki sem hallgat. Kérdezd csak Keisha Miscavage-et! Meg aztán
úgyis tudod, hogy Jo nem fogja tudni otthagyni Figet. Már
legalább ötször megpróbálta, és ez csak az, amiről tudunk.

– Nem tudom. – Marcusról lerítt, hogy már meggyőzték, csak
még kéreti magát.

– Nem tudom, bent tudom-e tartatni tovább, mint vasárnap.
Már a szombat is kétséges – mondta Dale.

– LaD csapatbulit rendez vasárnap este – mondta Marcus. –
Még ha Fig tudna is rendesen mozogni, nem csúfítaná el a parti
előtt. Túl sokat kérdezősködnének a többiek.

– Szóval bent tartatjuk a dutyiban két napig, elmegy a



vasárnapi buliba, és másnap reggel irány a rehab.
Marcus az állát vakargatta. Még mindig nem akarta könnyen

feladni.
– Az újságok tele lesznek a partival, és tudod, Fig mennyire

utálja a sajtót – győzködte Kip. – Elő fogja venni a legjobb
modorát. Őrült, de nem buta. Öt éve még kékre-zöldre verhetett
valaki egy nőt a kamerák előtt, mégis játszhatott, de ma már
nem ez a helyzet.

Marcus ezzel nem vitatkozott.
– Nem vagyok biztos a dutyiban, ember. Jo érzékeny lány,

nem az a fajta.
– Nem nagy ügy. Csak olyan, mintha üdülni menne – mondta

Kip, aztán fel is csillant a szeme a gondolatra. – Tulajdonképpen
még jól is sülhet el Jo számára. Ráugraszthatjuk a sajtót, és
mesés történet kerekedhet ki belőle, ahogy felépül és újra tiszta
lesz a kisfia kedvéért, stb., stb. Fotózni fogják, megcsinálják a
haját, a sminkjét. Élvezni fogja.

– Nem fogja – ellenkezett Marcus. – Utálja, ha fotózzák. Sosem
akar a figyelem központjában állni.

– Még jobb – mondta Kip. – Akkor azért teszi meg, mert nem
lesz más választása. Jó sajtó kell Reubennek meg a csapatnak.

Marcus úgy tűnt, komolyan aggódik.
– Azt még elhiszem, hogy Fig vár néhány napot a térde miatt,

de azután mi lesz? A fickó közben alaposan felhergeli magát.
Tudjátok, hogy tart egy AK-t az ajtaja mellett.

– Évek óta van fegyvere, de még egyiket sem használta. Jo
biztonságban lesz – vélte Kip, bízva a saját logikájában.

– Gondoskodom róla, hogy vigyázzanak Jóra a fogdában –



mondta Dale. – Saját cellája lesz, magánzárka. A többi
fogvatartott nem fog tudni beszélni vele. Van egy ismerős csaj,
aki ősidők óta ott dolgozik. Ő tudja, hogyan kell vigyázni a lányok
biztonságára.

Marcus nagy szemeket meresztett Hardingra.
– Ki a fene vagy te, ember?
– Ő egy sepregető – felelte Kip. – Elvégzi a piszkos munkát.
– Inkább úgy fest, mint egy nyavalyás hulla – húzta el az orrát

Marcus. – A francba, ember! Mosd ki néha a gatyádat!
Húgyszagod van.

– Huszonöt éven át volt zsaru – magyarázta Angie. – Tudja,
hogyan működik a rendszer. Ha ő azt állítja, hogy gondoskodni
tud Jo biztonságáról odabent, akkor az úgy is lesz.

Marcus olyan arccal nézett Angie-re, mintha csak most vette
volna észre, hogy egyáltalán jelen van. Tekintete felvándorolt a
lábán, követte a csípője ívét, majd megállapodott a mellén. Angie
tudta, hogy a férfi esete, még ha valamivel öregebb is.

Meg is próbálta kihasználni a helyzeti előnyét. Formálódni
kezdett a fejében egy terv, még ha nem is volt több annál, mint
időnyerés Jo számára.

– Jo csütörtökönként bevásárolni jár, tehát holnap ismét megy
az élelmiszerboltba. Akkor becsempészhetjük a kocsijába
tablettákat, mert nincs vele a gyerek. Ezzel két napig
biztonságban lesz, amíg a fogdában van. Marcus pedig
gondoskodni fog arról, hogy ne essen bántódása a partin. Aztán
hétfő reggel indul az elvonóra, és ezzel nyertünk harminc napot.
Közben megtörténik az All-Star komplexum alapkőletétele, a
sajtónk jó lesz, és mindenki nyer.



Marcus rágta a szája szélét, de végül hagyta magát meggyőzni.
– És mi lesz a gyerekkel?
– Egy telefont engedélyezni fognak Jónak, így felhívhatja az

anyját, hogy hozza el Anthonyt az iskolából, és vigyázzon rá, amíg
Fig hazajön – folytatta Angie, de az idegességtől úgy kiszáradt a
szája, hogy alig tudott beszélni. A terv jól nézett ki papíron, de
rettentő kockázatos volt, főleg mert a sikere azon múlott, hogy
egy fékezhetetlen fickó meg tudja-e őrizni a nyugalmát. –
Nektek, fiúk – fordult Kiphez és Marcushoz – el kell
magyaráznotok Fignek, hogy a feleségének jól kell kinéznie a
médiában. Egyetlen zúzódás vagy bicegés el fogja árulni, és egy
idióta blogger azonnal rácsap a sztorira. Amennyiben Fig valóban
úgy utálja a sajtót, ahogyan mondjátok, akkor értessétek meg
vele, hogy az újságírók úgy fogják figyelni Jót, akár a héják, főleg
miután kijön a fogdából.

– Ez működni fog – nyugodott meg Kip. – Két nap fogda,
harminc nap elvonó. Jo látni fogja, milyen könnyedén fel tudjuk
forgatni az életét, Fig pedig lehiggad, mire kijön onnan. Idővel
mindig lehiggad.

Most már Marcus is bólogatott.
– Talán ez felrázza a havert. Elgondolkodtatja, hogy a felesége

talán azért nyúlt a drogokhoz, mert már nem bírja, ahogy
viselkedik vele.

Angie beharapta a szája szélét, nehogy ostobaságnak minősítse
ezt a megjegyzést.

– Na jó – fordult Kip Dale-hez. – A telefonon lévő videót meg le
lehet törölni, amíg Jo a sitten van, rendben? Rá lehet fogni
valami rendszerhibára, vagy ilyesmire.



– Az emberem távolról is meg tudja csinálni – mondta Dale.
– Jó. Tehát Dale elhelyezi az Oxyt – összegezte Kip a

tennivalókat –, én elintézem, hogy Ditmar emberei
gondoskodjanak Jo letartóztatásáról, és megmondom nekik, hogy
ne csináljanak gondot belőle, ha egész szombaton benn tartják.

– Ne! Tegye inkább ő a kocsiba az Oxyt – intett Marcus a
fejével Angie felé. Ez a fickó úgy néz ki, mint aki nem éri meg a
holnapot.

Dale szája vonallá préselődött. Haldoklott, de a büszkesége
még nem halt meg.

– Rendben. Akkor mehetünk is – jelentette ki Kip, majd
Marcushoz fordult. – Mi menjünk fel, még van egy kis
megbeszélnivalóm veled az alapkőletétellel kapcsolatban.

Marcus még egyszer megnézte magának Angie-t, mielőtt
elindult Kip után a lift felé.

Dale megvárta, amíg eltűnnek, aztán megszólalt.
– Átkozott szarkupac! – rúgott fel egy létrát. – Mit gondol, ki

intézte el, hogy le ne sitteljék nemi erőszakért? Meg a két másik
esetért, ami nem is került bíróság elé. – Még egy nagyot rúgott a
létrába. – Én mocskoltam be a kezem, hogy ez a seggfej tovább
pofozhassa a kosárlabdát.

Angie kezdte sejteni, honnan szerezte Dale a pénzt a
vagyonkezelői alapba.

– Tényleg úgy nézek ki, mint egy nyamvadt hulla?
– Úgy nézel ki, mint aki alaposan elkapta az influenzát –

hazudta Angie. – Még mindig visszamehetsz dialízisre.
Dale nekidőlt a falnak. Kifulladt a létra rugdosásától.
– Hogy heti háromszor négy órát üljek egy átkozott kórházi



szobában, és azt hallgassam, hogy ki milyen hamar fog új vesét
kapni?

Angie nem akarta a panaszkodását hallgatni. Ki kellett találnia,
hogyan tud a legjobban gondoskodni Jóról.

– Mennem kell.
– Várj! Hol van az az iPad? A klón. Nem hiszem el azt a

marhaságot, hogy nincs egy másolat a laptopon.
– Én videót nem láttam, csak fényképeket, meg levelezést az

anyjával.
Dale merőn nézett az arcába, hátha leolvassa róla, mi az

igazság.
Angie a szemét forgatta.
– Összetöröm egy kalapáccsal, probléma megoldva.
– Jó. De hozd el nekem a darabjait!
A francba! Most vehet egy másik iPadet, hogy összetörje.
– Még valamit, felség?
Dale felvonta a szemöldökét.
– Azt tudod, hogy ez a fogda meg az elvonó csak ideiglenes

megoldás. Kip paranoiás, Marcus meg retteg LaDonnától.
Gondolod, hogy kigyógyulnak, mire Jo harminc nap múlva kijön
az üdülőből?

– Mit akarsz ezzel mondani?
– Én szereztem neked ezt a munkát. Ha meg akarod tartani, át

kell venned a helyemet.
– Úgy érted, nekem kell bemocskolnom a kezemet helyetted?
– Ne add az ártatlant, Lady Macbeth! – vigyorgott sárga

fogaival Dale. – Hidd el, ezek a fiúk egyre paranoiásabbak
lesznek, hiába fogja Jo be a száját. Álmatlan éjszakákat fog nekik



okozni, hogy vajon mit mond el, ha egyszer beszélni kezd. Végül
pedig odamennek hozzád, hogy oldd meg a kérdést véglegesen.

– Mi a fenét értesz ezen?
– Tudod te azt jól.
Persze hogy tudta. Dale arra gondolt, hogy Kip azért

alkalmazta őt, hogy megölje Jót, ami azt jelentette, hogy Dale-t
is, aki nyilván ölt már a megbízásából. Bizonyára többet is
kapott, mint az a nyomorúságos negyedmillió, amit Delilah-nak
szánt örökségül.

– Hallgass Dale bácsira! – tanácsolta a férfi. – Intézd úgy, hogy
öngyilkosságnak tűnjön. Úgyis vannak drogproblémái, a fogda
meg a rehab pedig kikészíthet bárkit. Néhány tabletta, egy kis
ital, egy kád víz, egy el nem zárt csap, és ő szépen belecsusszan a
vízbe, majd békésen megfullad.

Angie már majdnem rázni akarta a fejét tiltakozásul, amikor
ráébredt, hogy Dale sosem fogja megtudni, mi történt.

– Köszönöm a tanácsot, Dale bácsi.
– Várj! – állította meg ismét Harding, amint menni készült. –

Furcsának találom, hogy tudod, mikor szokott Jo vásárolni
menni. Főleg hogy csak egy hete figyeled.

– Kérdezősködtem. Nem te vagy itt az egyetlen nyomozó.
– Ez igaz.
– Ez minden? – indult el ismét Angie, de a férfi megragadta a

karját.
– Erre szükséged lesz holnap – nyúlt a zsebébe, majd előhúzott

onnan egy visszazárható zacskót úgy egy tucat zöld tablettával.
OxyContin, 80 milligrammos. Épp elég ahhoz, hogy Jót
lesitteljék, de nem elég ahhoz, hogy terjesztéssel vádolják meg. –



Tudom, hogy te jobban szereted a Vicodint – vigyorgott Harding.
– Talán kicsit túlságosan is.

– A te vesédet mi tette tönkre? Netán a gondtalan, boldog
élet? – vágott vissza Angie. Nem engedhette, hogy Dale ellene
fordítsa a rossz szokását. Dale maga annyi kokaint füstölt el az
évek során, hogy havasnak tűnnének tőle az Alpok. – Én
legalább tudom, mikor kell abbahagyni.

– A doktorok be fogják foltozni a lyukat a gyomrodon? – nézett
rá önelégült pillantással Harding. – A tabletták bevonata, igaz?
Az rágja ki a gyomor nyálkahártyáját.

Angie kikapta a kezéből a nejlont.
– Zuhanyozz le, Dale! Marcusnak igaza volt, pisiszagod van.
– Miért nem nyalod le rólam?
Angie végig hallotta maga mögött a nevetését, amíg be nem

szállt a liftbe.
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Angie egy üres bevásárlókocsit tologatva kereste a Krogerben
Jót. Az üzlet túl tiszta volt, szemét már bántotta a fénycsövek
csillogása. Szinte fájt az a nagy rendezettség. Utoljára Will-lel járt
egy igazi élelmiszerboltban. A megszokás, az egyszerűség volt a
férje egyetlen mániája. Nagy tételben vásárolt, mindig
ugyanazokat a márkákat ugyanazokkal a márkajelzésekkel, mert
túl buta volt olvasni bármiről, ami esetleg jobb vagy újabb. Angie
utálta a megszokást, a bevásárlásokat. Untatta az egész
folyamat, a kocsi megpakolása üdítővel, barackos jégkásával,
különféle vajakkal, de öt perc múlva már Will is kiborult, mint az
Elveszve az űrben robotja.



Most bizonyára Sara bonyolítja a bevásárlásait, vasalja az
ingét, készíti a vacsoráját. És dugja ágyba éjszakára. Meg cseréli
rajta a pelenkát.

Angie végigjárta a boltot, mire megpillantotta a lányát a
zöldséges részlegen. Jo egy barackot tartott a kezében, s
ellenőrizte, mennyire puha. Elgondolkodó tekintete mintha azt
sugallta volna, hogy a férjétől való menekülés jár a fejében. Hisz
ezért mutatta meg Marcusnak a videót. Azt hitte, az majd
gondoskodik róla, és segít, hogy vége legyen minden
szörnyűségnek. Nem fogta fel, hogy Marcus Rippy nem fogja
kockáztatni élete egyetlen elemét sem, hogy segítsen rajta.

De még ha akarna is, Kip nem járulna hozzá.
A videó volt az egyetlen adu a kezükben. Angie-nek készítenie

kellett egy másolatot Jo telefonjáról, mielőtt a rendőrség rajtaüt
a lányán. Nem bízott az iPadben, még ha ki van is kapcsolva és el
is van zárva egy motel széfjében. Sam Vera túlságosan érti a
szakmáját, és Angie nem kockáztathatott, hiszen a lánya élete
volt a tét.

Dale nem volt jövendőmondó, de tudta, hogyan működnek
ezek a dolgok. Jo bizonytalansági tényezőnek számított,
márpedig az emberek gyűlölik a bizonytalanságot, különösen ha
pénz forog kockán. Csak idő kérdése, és Marcus is paranoiás lesz,
Kip pedig kétségbeesik. Laslo leszúrt egy embert Bostonban, és
volt egy piszkos munkája Atlantában is. Angie-nek nem voltak
kétségei afelől, hogy a legnagyobb lelki nyugalommal iktatná ki
Jót is. Ami azt jelenti, hogy a lányának nincs sok ideje a
menekülésre.

– Hadd hívjam fel az anyámat!



Angie gyomra összerándult. Jo hozzá beszélt. Alig három
méterre állt tőle a barackkal a kezében. Csak annyira emelte fel
a hangját, hogy elérjen hozzá.

– A fiam iskolában van. Hadd hívjam fel az anyámat, mielőtt
elvisz.

Angie körülnézett, hogy megbizonyosodjon róla, nem hallja
őket senki.

– Mit akar…?
– Tudom, hogy Reuben utasítására követ engem – mondta Jo

letéve a barackot. – Láttam a Starbucksban is, és ott volt a fiam
iskolájánál a múlt hónapban.

– Ez nem az, amire gondol.
Jo megpróbált olyan hangon beszélni, mint aki nem fél, de a

nyakán megfeszültek az izmok.
– Nem megyek magával feltűnés nélkül, ha nem engedi, hogy

gondoskodjak a fiamról – mondta határozottan, bár kezdett
meginogni az összeszedettsége. Láthatóan rémült volt. – Kérem!
Ő Reuben fia is.

Angie éles fájdalmat érzett a mellkasában, fizikai választ a
lánya nyilvánvaló tehetetlenségére.

– Nem a férje küldött. Azért vagyok itt, hogy segítsek
elmenekülni.

Jo felnevetett.
– Komolyan beszélek.
– Kopjon le! Ne vesztegesse az időmet! – csattant fel Jo, majd

tovább tolta a bevásárlókocsiját a következő gondolához.
Letépett egy nejlonzacskót, s kezdte megpakolni naranccsal.

– Veszélyben van – folytatta Angie.



– Ne vicceljen!
– Marcus Kiphez fordult a videó miatt.
Jo ismét felnevetett.
– Gondolja, hogy nem sejtettem? A laptop ma reggelre

elromlott. Még bekapcsolni sem lehet. És mindent letöröltek a
telefonomról. – Kinyitotta a táskáját, elővette a telefont, és
odanyújtotta Angie-nek. – Kell? Tessék, vigye! Még a fiam
fényképei is eltűntek róla.

Angie eltolta a fiatalasszony kezét.
– Hallgasson rám! Segíteni akarok.
– Nekem nem segíthet – fordított hátat Jo. Tolta tovább a

kocsiját a gyümölcslevekhez.
Angie ment utána.
– Le fogják tartóztatni.
Jo előbb zavarba jött, aztán méregbe gurult.
– Miért?
– Oxyt tettek a kocsijába – felelte Angie elhallgatva, hogy ő

volt a tettes. – A zsaruk odakint várják, két napig fogják
fogdában tartani.

– De… – Jo olyan arcot vágott, mint mikor gazdag, tekintélyes
emberek rádöbbennek, hogy meg kell hajolniuk a törvény előtt.
– Én nem csináltam semmit.

– Az nem számít – világosította fel Angie. – Mindent
kiterveltek. Móresre akarják tanítani magát – folytatta, majd
adott egy percet, hogy Jo felfogja, amit hallott. – Szombat este
kiengedik a fogdából, vasárnap este elmegy LaDonna partijára
Figgel, aztán hétfő reggel elviszik elvonóra.

– Hétfő reggel én már nem fogok tudni járni.



– Reubennek merevítőt kell viselnie a térdén – mondta
gyorsan, határozottan Angie. El kellett hitetnie Jóval, hogy meg
tudja menteni az életét. – Alig fog tudni járni.

– Gondolja, hogy ez számít? – rázta meg ismét a fejét Jo. – Egy
golyó elől nem lehet elfutni.

– A sajtó ott lesz mindenütt. Ha megüti magát, a fotósok látni
fogják.

– Már ha nyomot hagy.
Angie kétségbeesetten próbálta meggyőzni.
– Akkor maga elmondja nekik, hogy bántotta. Kimegy az

udvarra, leveszi a ruháját, és hagyja, hogy lefényképezzék a
nyomokat.

– Miféle fotósok? – ijedt meg még jobban Jo. – Reuben utálja a
sajtót.

– Követni fogják magát attól a pillanattól, hogy kijön a
fogdából.

– Ó, istenem! – kapott a nyakához Jo. Kapkodva vette a
levegőt. – Marcus elmondta Reubennek, hogy találkoztam vele.
Kettesben.

– Nem. Reuben nem tud sem a motelről, sem a videóról –
nyugtatta meg Angie, s nézte, ahogy a megkönnyebbülés
végigfut Jo egész testén, akár egy izomlazító. – Marcus Kiphez
ment a problémájával, és ez az egész Kip agyszüleménye.

Könnyek gyűltek Jo szemébe. Látszott, hogy szörnyen fél.
– Tudja, mit fog tenni velem a férjem, amiért ráirányítottam a

figyelmet?
Angie nem bírta tovább nézni a lánya gyötrelmét.
– Én segítek magának megszökni.



– Micsoda? – szörnyedt el Jo. – Maga megőrült?
– Segítek magának – ismételte Angie, s rádöbbent, hogy sosem

volt még ilyen őszinte életében. Egyszer már cserben hagyta Jót,
de most mindent meg fog tenni, hogy biztonságba helyezze.

– Engedje meg, hogy segítsek!
– Kopjon le, hölgyem! – gurult méregbe Jo, ahogy bármely

sarokba szorított állat tette volna. – Lecsap rám a boltban, azt
állítja, meg akar menteni, és elvárja, hogy higgyek magának?
Hogy a kezébe tegyem az életemet, meg a fiam életét? Honnan
jött, maga boszorkány? Mit gondol, ki maga?

Angie nem mondhatta ki az igazat, hogy az anyád vagyok, az a
tinilány, aki nem akart felnevelni. Én vagyok az a nő, aki
elhagyott.

– Egy barát – felelte.
– Tudja, mi történt az utolsó barátommal, aki segíteni próbált?

Kórházban végezte, talán sosem tud többé járni.
– Tudja, mi történt az utolsó nővel, aki megfenyegette Marcus

Rippyt?
Jo elfordította a tekintetét. Ha nem is tudta pontosan, ki tudta

találni. Visszatért szemébe a kétségbeesés, a tehetetlenség.
– Miért kockáztatná az életét, hogy segítsen egy idegennek?
– Nekem is volt egy lányom, aki ilyen helyzetbe került.
– Volt? Megölték?
– Igen – felelte Angie, mert tudta, hogy a legtöbb hasonló

történet így végződik. – Azért halt meg, mert nem segítettem
rajta. De még egyszer nem hagyom, hogy ez megtörténjen.

Jo átlátott a hazugságon.
– Jézusom! Azt hiszi, ezzel meg tud nyerni? Hogy elnyeri a



bizalmam? Láttam magát a 110-ben. Ha nem Reubennek
dolgozik, akkor Kipnek.

– Igaza van, Kipnek dolgozom – ismerte be Angie. – És sok
mocskos munkát végzek a megbízásából, de ezt akkor sem
hagyom.

– Lelkiismereti válságba került? – nevetett fel keserűen Jo.
Tudta, mit csinálnak a „sepregetők”, hisz egész felnőtt életét a
versenysport holdudvarában töltötte. – Reuben tart egy kést az
ágyunk mellett, a pisztolyát a fürdőbe is magával viszi, és ver
engem. – Rádöbbent, hogy túl hangosan beszél, és az emberek
kezdenek rájuk figyelni. – Ver engem – ismételte halkabban. –
Megerőszakol, és kényszerít, hogy könyörögjek, csinálja tovább.
Utána bocsánatot kell kérnem, hogy kihoztam a sodrából, és
miattam elvesztette az önuralmát. Meg kell köszönnöm, ha
megengedi, hogy megigyak egy nyomorult kávét vagy elvigyem
a fiamat játszani egy osztálytársához.

– Akkor hagyja ott!
– Gondolja, hogy még nem próbáltam? – Jo a fejét ingatva

elfordult. – Először hazaköltöztem az anyámhoz. Három napig
voltam Reubentől távol, három nap szabadság adatott. Aztán
tudja, mit csinált? – nézett villámló szemmel Angie-re. –
A hajamnál fogva rángatott ki anyám házából, és majdnem
halálra vert. Bezárt egy ládába, a garázsában tartott, és mit
gondol, mit mondtak a zsaruk anyámnak, amikor felhívta őket,
hogy a lányát elrabolta egy őrült? „Családi probléma.” Ez vagyok
én: családi probléma.

Angie nem volt meglepve. A kisvárosi kopók, akik annak idején
letartóztatták Jót a receptek miatt, valószínűleg ugyanazok



voltak, mint akik így tekintettek az elrablására. Ha az ember
egyszer elfogadja a kenőpénzt, csak idő kérdése, mikor fogadja el
újra.

– Az ilyen emberek mögött tömérdek pénz van. Ők
egyszerűen nem veszíthetnek. Nem veszíthetik el a feleségüket,
a gyereküket – folytatta Jo. – Aztán Kaliforniával próbálkoztam,
majd Chicagóval. Minden alkalommal megtalált, és hazavonszolt.
Az anyámat is kihasználta ellenem, meg Anthonyt is – tette
hozzá ellágyuló hangon. – A szülőanyám elhagyott, tudom, mit
jelent ez egy gyereknek. Én sosem fogom elhagyni az enyémet.

Angie gyomra összerándult.
– Tud valamit róla?
– Számít az? – kérdezett vissza Jo. – Nem futhatok hozzá

segítségért, ha erre gondol. Talán már nem is él. Már akkoriban
is prosti volt, és narkós. Az ilyen hitvány nők szokták elhagyni az
újszülöttjüket.

Angie nagy levegőt vett.
– Én nem fogom elhagyni a fiamat. Még akkor sem hagynám

el, ha Reuben lenne az év apukája. Az ilyesmi egy életre
tönkreteszi az ember lelkét.

Angie jobbnak látta másfelé terelni a szót.
– Mi volt a terve, amikor megmutatta Marcusnak a videót?

Mire számított?
– Pénzre. Védelemre – felelte Jo lassan kifújva a levegőt. –

A videó nélkül nem maradt semmim.
– Nem számít. Az számít, hogy látta. És hogy beszélhet róla.
– Senki sem törődik azzal, amit én mondok.
– Túl sokat tud – magyarázta Angie. – Kip és Marcus



szemszögéből maga egy csőre töltött fegyver.
Jo mély levegőt vett, ahogy az előbb Angie is.
– Szóval megint csak benne vagyok a pácban, és ott vagyok,

ahonnan elindultam.
Angie kihallotta a hangjából a beletörődést.
– Van egy tervem, hogy nyerjen egy kis időt, és

elszabadulhasson a férjétől.
– Mit akar csinálni? – kérdezte Jo mogorván elhúzva a száját.

– Azt hiszi, túljárhat Reuben Figaroa eszén? Hülyeség. Csak azt
éri el, hogy pisztolyt szorítsanak a fejéhez. Az az ember sosem
hátrál meg, és nem adja ki az irányítást a kezéből. – Számolni
kezdett az ujjain. – Nem közös a bankszámlánk, nem közösek a
befektetéseink, nem közös a házunk, nincs nyugdíjbiztosításom, a
kocsim nem az enyém. Aláírtam egy házassági szerződést az
esküvő előtt. – Keserű öniróniával elnevette magát. – Szerelmes
voltam, tudja? Nekem nem a pénze kellett, így aztán saját
önszántamból írtam alá a rabszolgalevelemet.

– Kiszabadíthatom – jelentette ki Angie. – Biztonságba tudom
juttatni. – Már sok mindent átgondolt. Például Dale Delilah
számára félretett pénzét, amelyből joga van lakást és
megélhetési költségeket fizetni. Azt a pénzt Jóra is fordíthatná
Delilah helyett. – El tudom intézni, hogy álnéven éljen,
segíthetek elrejtőzni. Mihelyt maga biztonságban lesz, keresek
egy ügyvédet, aki aztán megalkuszik Reubennel.

– Hogyan lenne képes megszöktetni? – kérdezte Jo. – Az a
dolog legnehezebb része. Ennyi erővel azt is mondhatná, hogy
eljuttat a Marsra, de még ráérünk kitalálni, hogyan.

Igaza volt. Reuben a fogda előtt fogja várni Jót, és nem téveszti



szem elől, amíg el nem megy az elvonóra. Már ha engedi, hogy
elmenjen egyáltalán.

– Nem érti, ugye? – kérdezte Jo őszinte zavarral a hangjában.
– Reubent nem érdekli a kosárlabda, nem érdekli Anthony, és
igazából én sem. Neki az a fontos, hogy ellenőrzést gyakoroljon
minden fölött. – Odalépett közvetlen Angie elé. – Én azt teszem,
amit az az ember akar. Bármit, érti? Elég kimondania, elég
csettintenie az ujjával. Ennek ellenére késsel fenyeget és fojtogat.
Nem hagyja abba, amíg nem látja rajtam a rettegést.

Angie bele sem mert gondolni, mennyi megaláztatásban volt a
lányának része.

– Mondja, mi lesz, ha Anthony felnő? Őt hogyan tudja
megvédeni?

– A fiát sosem bántaná.
Angie el sem hitte, hogyan foghatja fel Jo így a dolgot.
– Úgy fog felnőni, hogy látja, hogyan bánik magával az apja. És

ugyanolyan férfi válik belőle.
– Nem! – tiltakozott Jo. – Ő kedves gyerek, semmi sincs

benne az apjából.
– Reuben nem volt kedves, amikor megismerte?
Jo összeszorította az ajkát, s lesütött szemmel a kezét bámulta.

Angie már arra gondolt, hogy megint előjön egy kifogással, de
nem így történt.

– Mi a terve? – kérdezte a fiatalasszony.
– A szombatot ki fogja húzni. Tudom, hogy Reuben várni fogja

a fogda előtt, de ott lesznek a fotósok is. Erről én gondoskodom.
Aztán eljöhet onnan velem is, ha vele nem akar.

– Ez minden? – Jo még kétségbeesettebbnek tűnt, mint eddig.



– A második lépés az lenne, hogy Reuben vagy azonnal agyonlő,
vagy az ügyvédje felhív, és közli, hogy mivel visszaeső narkós
vagyok, sosem látom többé a fiamat. – Felnevetett. – És attól
még Reuben így is agyonlő.

Igaza volt, de neki évei voltak, hogy a megoldáson
gondolkodjon, Angie-nek meg két napja.

– Na és a vasárnapi parti?
Jo már rázni kezdte a fejét, de hirtelen abbahagyta.
– Anthony az anyámnál lesz, Reuben egyedül rá hajlandó bízni.
– El tud távolodni Reubentől a partin? Mondjuk kimenni a

mosdóba, vagy ilyesmi?
– Ő ott a fiúkkal lesz, Marcusszal – felelte Jo. – Mint amikor az

a videó készült azzal a lánnyal, aki erőszakkal vádolta Marcust.
– Keisha Miscavage?
– Igen. – Jo megtörölte a szemét, de a félelmet nem tudta

letörölni az arcáról. – De tudnia kell, mivel néz szembe. Hogy
mire képesek az olyan nőkkel szemben, akik nem számítanak.
Azt a lányt bedrogozták. Tudom, hogy tettek valamit az italába.
Egy órával később már ott volt abban a hálószobában, vadul
kalimpált a karjával, és ész nélkül kiabálta nekik, hogy ne tegyék.
Ők meg csak nevettek, és sorban megerőszakolták.

Angie tudta, milyen a csoportos erőszak, nem rázták meg a
részletek.

– Vasárnap este, mihelyt egyedül marad, surranjon ki a
házból! Menjen le a behajtón, és forduljon balra. Van ott egy
ösvény, amit a kertészek használnak. Én ott fogom várni a
kocsimmal.

Jo nem felelt. Ez túl gyors volt neki.



– Miért?
– Már mondtam. A lányom miatt.
Jo megrázta a fejét, de elég kétségbeesett volt ahhoz, hogy egy

vadidegenre hallgasson.
– Szóval találkozunk az ösvény végében. És aztán?
– Én elmegyek az édesanyjához, és elhozom Anthonyt. Ott

fogják magát először keresni, és én jobban tudom kezelni a
helyzetet, mint maga.

– Miért nem hozza el előbb Anthonyt, és úgy várnak engem a
partin?

Angie érezte, hogy kell még valami, amivel átlendíti Jót a
kétkedésen.

– Mi lenne, ha mégsem tud elszabadulni, a gyerek meg ott van
a kocsimban? Hogyan tudnám ezt kimagyarázni? Hogyan tudná
ezt maga kimagyarázni?

Jo a kövezetet bámulta. Szeme ide-oda járt, rágta a szája
szélét. Angie felismerte a belső vívódás jeleit. Jo szökése a
partiról mozgásba lendítené az egész gépezetet. Attól a pillanattól
fogva nem lenne visszaút. Ha nem szökik ki, ha az utolsó
pillanatban meggondolja magát, Anthony még mindig ott
maradhat a nagyanyjánál, Jo megkapja az újabb verést, és
minden marad a régiben.

– És én mit csinálnék, amíg maga elszökteti a fiamat?
– Bérelek egy kocsit álnéven. – Ehhez meg kell szereznie

Delilah jogosítványát, de ez csak némi heroinba kerül. –
Vasárnap este otthagyom a kocsit Rippyék utcájában, valamivel
lejjebb. Mihelyt maga eljön a partiról, odaviszem a kocsihoz,
maga elmegy a OneTown motelhez, és vár. Én elmegyek az



anyjához, és elhozom Anthonyt. Mihelyt odaérek vele, maga
ráhajt a fiával az államközi autópályára nyugat felé, én meg ott
maradok, és eltüntetem a nyomait.

– És aztán?
– Aztán találunk egy ügyvédet, aki letárgyalja Kippel, hogyan

lehet magát kihúzni a slamasztikából – felelte Angie, majd intett,
mielőtt Jo újabb kifogásokkal állna elő. – Ne felejtse el, hogy
tanúskodhat Marcus ellen is annak alapján, amit azon a videón
látott.

– Tanúskodni? – ijedt meg újra Jo. – Én nem fogok…
– Erre nem is kerül sor. Csak a fenyegetés a lényeg.
Jo megint összeszorította a száját.
– Miért kellene megbíznom magában?
– Ki másban bízhatna meg? – Angie várta a választ, bár előre

tudta, hogy Jónak erre nincs válasza. – Mit nyernék azon, ha
becsapnám?

– Épp erre próbálok rájönni – felelte Jo arany nyakláncát
babrálva. – Először azt hittem, Reuben küldte értem. Sokszor
küld értem valakit, hogy vonszoljon el onnan, ahol épp vagyok.
De az illető sosem akarja a gondomat viselni.

– Kit szokott magáért küldeni?
– Egy férfit. Mindig egy férfit.
Angie hagyott neki időt gondolkodni.
– Pénzt akar? – kérdezte kisvártatva Jo. – Egy részt abból,

amit Reubentől kapok?
– Jobban érezné magát attól, ha kérnék valamit cserébe?
– Nem tudom. – Jo szemmel láthatóan még mindig kereste a

csapdát a történetben. – Az anyám nem tud utazni, rossz a szíve.



Nem mehet messzire a kórháztól.
– Nézzen rám! – Angie megvárta, amíg lánya pillantása

találkozott az övével. Ugyanaz a barna írisz, ugyanaz a
mandulaszem, ugyanaz a bőrszín, ugyanaz a haj. Még a hangja is
hasonlít. – Az anyja helyében én azt mondanám, fogja a fiát,
fusson, és vissza se nézzen.

Jo nagyot nyelt. Az ő tökéletes nyaka, az ő egyenes válla, az ő
haragja, az ő félelme, gondolta Angie.

– Rendben – mondta végül a fiatalasszony. – Megteszem.

SZOMBAT – REGGEL 4:39

Angie ásított egyet, miközben lefelé gurult a Ponce de Leon úton.
A halványodó holdfényben minden krétafehérnek látszott.
Kimerült volt, mégsem tudott aludni. Az újságok még mindig tele
voltak Jo két nappal ezelőtti letartóztatásával. Az előre jelzett
újságíróhorda összegyűlt a fogda előtt várva, hogy valamikor
később a mai nap folyamán kiengedjék. Kip figyelmeztette
Reubent, hogy viselkedjen rendesen, hétfőre pedig elintézték az
elvonót. Előző este Marcus tartott egy sajtókonferenciát, ahol
elmondta, hogy Jo és Reuben házassága erős alapokon nyugszik,
és túl fogják tenni magukat ezen. Egyedül arra van szükségük,
hogy az emberek gondoljanak rájuk, és imádkozzanak értük.
Az egyetlen fotó, ami megjelent Jóról lehorgasztott fejjel, a földön
ülve mutatta Figaroa egyik meccsén.

Egyelőre biztonságban van, Angie legalábbis ezt hajtogatta
magában. Már csak másfél napig kell biztonságban maradnia.

Kívülről úgy tűnt, jó esélye van a szökésre. A terv egyszerűnek
látszott, bár sok mozgó eleme volt. Angie az utóbbi két napot a



saját feladataival töltötte. Ellopta Delilah jogosítványát, bérelt
egy kocsit, végigjárta oda-vissza a menekülő útvonalat. Vett egy
használt iPadet kéz alatt, kalapáccsal összetörte, és átadta a
darabokat Dale-nek. Közben megjátszotta, hogy remekül érzi
magát, nehogy Dale gyanút fogjon.

Mint mindig, most is a pénz okozta a legnagyobb gondot.
Angie-nek harmincezer dollár volt a számláján, de azt nem
használhatta fel Jo megsegítésére. Legalábbis Dale életében még
nem. Ő ugyanis hozzáférhetne Angie számlájához, így nem
mutatkozhat rajta nagyobb összegű kivét az utóbbi napokban.
Egyetlen megoldásként Dale pénze maradt a pótkerék alatt, azt
kell megcsapolni abban a reményben, hogy a gazdája nem veszi
észre. Mindig ott tartotta a kenőpénzekre vagy más kifizetésekre
szánt összegeket, különösen ha üldözték a bukmékerei. Angie
másnap szándékozott elvenni a pénzt, közvetlenül a parti előtt.
Nem akart mohó lenni, hisz Jónak nem kell ötcsillagos
szállodákban laknia menekülés közben. Néhány ezer elég lesz,
hogy eljusson nyugat felé egy ócska motelbe. Csak tévé legyen
benne, hogy a gyerek ne unatkozzon.

Delilah személyazonosságának az ellopása viszonylag könnyű
volt. Angie kinézett egy élelmiszerboltot nem messze attól a
helytől, ahol a lány lakott. Tudta, hogy előbb-utóbb megjelenik.
Akitől megvonják a heroint, nyugtalan lesz, és éhes. Angie
megfizetett egy srácot, hogy lófráljon az üzlet körül, és amikor
Delilah megérkezik, lopja ki a táskájából a tárcáját. A fiú kikapta
belőle a jogosítványt, lemásolta a lány egyik hitelkártyáját, és
már ott sem volt, mire Delilah a pénztárhoz ért.

Angie mindeközben ott volt a boltban, a felhalmozott kólás



dobozok mögött. Kockázatos lépés volt, de nem tudott ellenállni a
kíváncsiságának. Mindig is lenyűgözte Delilah. Legalábbis
amennyire lenyűgözhet valakit egy olyan ember, akit megvet.
Hogy mitől volt Dale számára annyira különleges? Többnek
kellett ebben lennie a vérségi köteléknél. Dale-nek volt egy
másik családja is, akikkel jottányit sem törődött. Akkor Delilah-t
miért óvta ennyi éven át, és miért akart még holtában is
gondoskodni róla? Nyilván nem csak mint nő kellett neki, hisz
pénzért akárhányat kaphatott volna.

El kellett ismerni, hogy a lány csinos volt, bár a maga olcsó,
közönséges módján. Fel is szedett néhány kilót, már nem tűnt
csontváznak. A hajfestéssel is felhagyott, és láthatóan a
hajmosással is. Angie öt méterről is látta, mennyire zsíros.
Töredezett vége a vállát verte, miközben a bevásárlókocsi
tartalmát a pultra pakolta. Egy nagy üveg, erős malátasör, két
zacskó kukoricapuffancs, egy doboz csipsz, egy szelet Snickers,
valamint gyümölcsízű cukorka. A pénztárostól kért még két
doboz cigarettát is. Az, hogy végignézte, amint az apját lassan
elviszi a kettes típusú cukorbaj és a vesebetegség, úgy tűnt, nem
hatott rá visszatartó erővel.

Delilah sosem törődött a következményekkel. Csak a
pillanatnak élt, egyedül az érdekelte, amit azon nyomban
megszerezhet, akit épp akkor kihasználhat, és hogy mennyi
pénzhez tud jutni a révén.

Vajon tud Dale letéti alapjáról? Angie nem volt biztos benne, de
abban igen, hogy Dale-nek kell legyen egy vészforgatókönyve.
Valaki másnak is tudnia kell az alapról, valakinek, aki
gondoskodik arról, hogy a lány megtudja, Angie kezében van a



pénze.
Dale egyetlen emberben bízott meg, és Angie őszintén remélte,

sosem kell még egyszer szemtől szemben találkoznia azzal a
szörnyeteggel.

Megállt egy pirosnál, és megint ásított egy nagyot.
Megdörzsölte az arcát, bőre olyan érzést keltett, mintha gumiból
lett volna. A szervezete nem kapott elég Vicodint, észnél akart
lenni másnap estére. A következő néhány óra nehéz lesz, de
tiszta fejjel kell nekivágnia. Ismét átfutotta magában a tervet,
kereste az esetleges lyukakat, igyekezett megérezni a
veszélyeket, mielőtt sor kerülne rájuk.

Az iPad volt a kulcs. Angie a magánnyomozói felszerelése közé
rejtette, azt pedig bezárta a kocsija csomagtartójába. Veszélyes
eszközzé vált, ugyanakkor csupa nyitott kérdés lengte körül. Jo
azt mondta, Reuben laptopját letörölték, ahogy távolról a
telefonját is. Vajon az iPad is letörlődne, mihelyt bekapcsolná?
A technika kifogott rajta, de a telefonon lévő bizonyíték értéke
nem volt kétséges.

Azért nem beszélt Jónak az iPadről, mert nem bízott meg
benne. Az üzletben látta, mennyit köntörfalazott. Csak azért
ment bele a tervbe, mert tudta, hogy az utolsó pillanatban is
lefújhatja, ha Reuben mellett marad.

Vajon hogyan fog dönteni?
Ez szintén egy nyitott kérdés. Angie nem volt biztos abban,

hogy a lánya szökni akar. De még ha most elmegy is, meddig
marad? Már korábban is elhagyta Reubent, Kip Kilpatrick
szerint legalább ötször. Angie a lelke mélyén érezte, hogy most is
visszamenne Reubenhez előbb-utóbb. Az egyetlen mód ennek



megakadályozására az lenne, ha nem lenne többé kihez
visszamennie.

Will a GBI-nál dolgozik, nekik vannak számítógépes
szakembereik. Ha megvan még a videó azon az iPaden, ő
megtalálja a módját, hogy hozzáférjen. Börtönbe küldi Marcust és
Reubent, Jo pedig egy ügyvéd segítségével érvénytelenítheti a
házassági szerződést. Vagy akár nem is lesz erre szükség, hisz
Reuben karrierjének úgyis vége, s ezzel az egész életének vége,
Jo pedig simán eltűnhet. Havonta kap egy összeget Delilah
számlájáról, és visszamehet a főiskolára. Találkozhat egy rendes
fiúval, lehet még egy gyereke.

Angie hangosan felnevetett, visszhangzott tőle az autó. Kit akar
becsapni? Jo ugyanúgy nem kedveli a rendes fiúkat, ahogyan ő
sem. Oka van annak, hogy ő sem képes megmaradni a férje
mellett.

Azt sem tudhatja, holnapután életben lesz-e még.
Dale Hardingnak vér tapad a kezéhez, Laslo is ölt már, és Kip

sem habozik meghúzni a ravaszt nagy, üveg íróasztala
biztonságos menedékéből. Ha bármelyikük rájön, hogy ő segített
Jónak a szökésben, nem lesz hová futnia.

Talán ezért akarta látni Willt még egy utolsó alkalommal. Vagy
ha nem őt, hát a dolgait. Megérinteni tiszta, kikeményített ingeit
a szekrényben, összekeverni szépen összepárosított zoknijait a
fiókban. Máshová tenni a fogkrémjét a porcelán tartóban,
belevésni a körmével egy A-t a szappanjába, hogy amikor
legközelebb zuhanyozik, rá gondoljon, ahogy a szappan a testéhez
ér.

Angie visszaváltott egyesbe, amikor észrevette, hogy majdnem



elhajtott Will háza mellett. Kiállt a járda mellé egy tűzcsapnál, az
út túloldalán.

Will egy családi házban élt, amely korábban lakatlan, narkós
tanya volt. Mostanra akár félmilliót is érhet, már csak a telek
miatt is. A belsejét gondosan felújították és pasztellszínűre
festették. Will íróasztala a nappaliban áll a fal mellett, a játékgépe
díszhelyet foglal el az ebédlőben. A vendégszoba tele van
könyvekkel, amelyeken a maga nehézkes módján mind átrágta
magát, mert eltökélte, hogy kiolvassa a klasszikusokat, ahogy a
normális emberek szokták.

Nyáron hetente lenyírja a füvet, évente kétszer kipucolja az
ereszcsatornát. Ötévente pedig átfesti a kinti ablakkereteket.
Nagy nyomású locsolóval szokta a teraszt és a verandát
tisztítani, és virágokat ültetett a bejárati ajtónál lévő aprócska
kertbe. Igazi kertvárosi apuka lehetne, már ha ez itt a kertváros
lenne, és ha lennének gyerekei.

Márpedig Will nem tudott róla, hogy lennének.
A behajtó üres volt, mint általában, mert Will a szabadidejét

leginkább Saránál töltötte. Ott csak nagy összegek árán lehetett
volna átjutni a biztonsági rendszeren, de Angie-nek voltak régi
fotói a lakásról még abból az időből, amikor árulták, és az
ingatlanos feltette a képeket a netre. Profi konyha, két háló, egy
dolgozószoba, a nagy fürdőben kád és tíz szórófejes zuhany.

A masszírozó zuhanyt Sara láthatóan meg akarta tartani
magának, mert három hete ezt az e-mailt írta:

Kifestettem a vendég fürdőszobát, amíg dolgoztunk, és
hozzáillő színű törülközőket vettem. Will nagyon örült, hogy
saját fürdőszobája van a lakásomban, de őszintén szólva meg is



fojtottam volna, ha még sokáig osztoznom kell vele az
enyémen.

Angie eltűnődött, hogy vajon Will tényleg ennyire ostoba, és
nem lát át a szitán? Valószínűleg ennyire. Sok mindent bevesz
abból, amivel Sara hülyíti. Talán még egy pólója is van BOLDOG
FELESÉG = BOLDOG ÉLET felirattal.

Elmosolyodott, mert Sara csak akkor lehetne Will felesége, ha
előbb kiszabadítja szerelmét az ő halálos szorításából.

Már csak ezért is túl kell élnie a másnapot.
Ellenőrizte, nem látják-e kíváncsi szomszédok, majd

megkerülte az épületet. Minden más háznál nyikorog a hátsó
kapu, de Will gondosan megolajozta az összes ajtópántot. Angie
megtalálta a pótkulcsot a hátsó bejárat ajtótokja fölött. Bedugta a
zárba, kinyitotta az ajtót, és két agárral találta szembe magát.

Ránéztek, de közben álmosan bújtak össze, mint akiket most
ébresztettek fel. Hunyorogtak a halvány, reggeli fényben, s
inkább meglepettnek tűntek, mint ijedtnek. Angie nem félt tőlük,
a kutyák már ismerték.

– Nyugi – suttogta csettintgetve a nyelvével. – Jó fiúk.
Megsimogatta őket, mikor nyújtózkodva feltápászkodtak, majd

kiengedte őket a kertbe.
Betty ugatott csak.
Will kutyája a konyhaajtóban állt, s védte a területét.
Angie felemelte az egyik kezével, befogta a száját a másikkal,

és őt is kidobta a kertbe. Aztán gyorsan becsukta az ajtót, mielőtt
Betty rájön, hová került. A kis szarzsák megpróbált visszajönni a
kutyaajtón, de Angie elállta azt a lábával, aztán eltorlaszolta egy
székkel.



Betty ugatott még néhányat, aztán csend lett.
Angie körülnézett a konyhában.
Ahol kutyák vannak, ott embereknek is kell lennie.
Will és Sara nyilván itthon van, csak gyalog jöttek Sara

lakásától. Állandóan sétáltak, még a nyári hőségben is, mintha
még nem találták volna fel az autót.

Angie egy pillanatra belegondolt, mit is tett, és mire készül.
Ilyet tényleg már csak egy őrült zaklató csinál, egy veszélyes
zaklató.

Tényleg veszélyes lenne?
Táskáját a kocsiban hagyta bezárva, a pisztolya még mindig

töltetlen volt. Valami azt súgta neki, hogy adjon magának időt
azzal, hogy megtölti, még mielőtt valami végzeteset tesz.

Lenézett a lábára. Egyik lábának csak a sarka érte a földet,
mint aki lépni készül. Hintázni kezdett a sarkán. Menjen el, vagy
menjen beljebb? Maradjon itt, amíg valaki felébred?

Reggelente forró csokoládét iszik – írta Sara a húgának. –
Mintha egy tábla csokit csókolnék ébredéskor.

Az iPad is a csomagtartóban maradt. Egész úton azt mondta
magának, hogy oda akarja adni a felvételt Willnek. A döntő
bizonyítékot Rippy ellen a nemierőszak-ügyben. Will örömtáncot
járna. Akkor viszont miért hagyta mégis a csomagtartóban?

Még mindig bizonytalan volt, lépjen-e tovább.
Őszintén szólva sosem tudta pontosan, mit is akar adni

Willnek. Jót vagy rosszat. Az meglehetősen rossz lenne, ha Sara
most kijönne a konyhába csokoládéízű csókot remélve, és őt
találná ott Will helyett.

Elmosolyodott a gondolatra.



A tűzhely órája reggel ötöt mutatott. Will fél óra múlva felkel
futni. Van egy belső órája, amit nem lehet becsapni, bármit tesz
az ember, hogy az ágyban tartsa.

Angie lábujja leért a földre, a sarka felemelkedett. Még néhány
lépés, és már az ebédlőben járt. Onnan a nappaliba osont, majd a
fürdőszobába. Ezután a folyosó következett, és már ott is állt Will
hálószobája előtt.

Az ajtó résnyire nyitva volt.
Will a hátán feküdt, szeme csukva. Egy fénypászta világította

meg az arcát. Póló nem volt rajta, pedig sosem aludt póló nélkül.
Szégyellte a sebhelyeit, az égésnyomait, a testében okozott kárt.
Hát ez nyilván mára megváltozott. Az ok pedig ott feküdt a lábai
között. Gesztenyevörös haj, tejfehér bőr. A könyökére
támaszkodott. Az egyik kezét és a száját használta. Angie
figyelmét azonban épp a másik keze kötötte le: ujjai
összefonódtak Will ujjaival. Will nem a fejét fogta ösztökélve a
folytatásra, hanem azt a nyomorult kezét!

Angie a szájára szorította az öklét. Sikítani lett volna kedve, de
inkább megfordult, s erőt véve magán csendben maradt.
Visszafelé vette az irányt a nappaliba, onnan a konyhába, az
udvarra, a felhajtóra, a kocsijához. Csak miután beült, engedett a
késztetésnek, hogy sikoltson, kiáltson, ahogy a torkán kifér.
Addig folytatta, amíg már vér ízét érezte a szájában. Ököllel
verte a kormányt, zokogott, és úgy fájt belül, hogy még a csontjai
is égtek a haragtól.

Kiszállt a kocsiból, és kinyitotta a csomagtartót. Kikapta belőle
a táskáját, megkereste a pisztolyt. Megpróbálta betárazni, és
visszahúzni a szánt, hogy a lőszer bekerüljön a csőbe, de csúszott



a keze az izzadságtól.
Nézte a pisztolyt. Ajándékképpen vette saját magának, amikor

megkapta a munkát Kipnél. Többet kellene tisztítania, gondolta,
a fém száraznak tűnik. Korábban Will olajozta a pisztolyát, ő
gondoskodott arról, hogy ne fogyjon ki az autójából az
üzemanyag, ne folyjon a fékolaj, legyen elég pénz a számláján, és
hogy ne legyen egyedül a nagyvilágban.

Most mindezzel a gondoskodással Sarát halmozza el.
Visszaült a kocsiba, s a műszerfal tetejére dobta a pisztolyt. Ez

így nincs rendjén. Ő most épp jót próbált tenni. Segít Jónak, segít
Willnek a Marcus Rippy-ügyben, kockáztatja a nyomorult életét,
hogy megmenthesse a lányát. És ez érte a köszönet? Lehet, hogy
máris céltábla van festve a hátára. Dale szemmel láthatóan
gyanakszik, és többet tud, mint amennyit elárul. Ő eddig azt
hitte, ő játssza ki Dale-t és a többieket, de lehet, hogy pont
fordítva van. Vagy az is lehet, hogy Jo a gyenge láncszem. Nem
jön ki Rippytől másnap este, vagy talán már el is köpte
Reubennek, mi folyik a háta mögött. Akkor beindul a láncreakció.
Reuben szól Kipnek, Kip riasztja Laslót, és Angie már rég késsel
a mellkasában fekszik valahol, mire Jo kikerül a fogdából.

Bárcsak Will azonosítaná a holttestét! Bárcsak látná késsel a
szívében! Bárcsak érezné a fájdalmát annak, hogy cserben
hagyta őt, mint már annyiszor! Bárcsak sírva szorongatná
élettelen, véres kezét!

És bárcsak az a szuka Sara Linton végignézné mindezt!
Talált egy jegyzettömböt a táskájában, s előkapta a tollát.

Nagy, nyomtatott betűkkel írni kezdett:
Te átkozott, nyomorult…



Angie bámulta a szavakat, meg ahogy a toll felszántotta a
papírt. A szíve olyan erősen vert, mintha ki akarna ugrani a
torkán. Kitépte a lapot a noteszből. Megpróbálta lecsillapítani
kapkodó légzését, megállítani keze remegését, megpróbált úgy
általában lehiggadni. Ezt jól kell csinálnia. Nem bánthatja meg
Willt a szavaival.

Ismét rányomta a tollat a papírra, de ezúttal folyóírással írt.
Kacskaringós betűkkel, lejtő sorokkal. Nem Willnek, hanem
Sarának.

Szia, bébi! Ha ezt most valaki épp felolvassa neked, én már
nem élek.

Teleírta a jókora noteszlap mind a két oldalát, mintha
átszakadt volna a lelkében egy gát. Harminc évig fedezte Will
hátát, segített megoldani a gondjait, vigasztalta, a szeretője volt.
Volt miről írnia. Lehet, hogy nem egyhamar fogja Will megtalálni
ezt a levelet, de végül mindenképp megtalálja. Vagy mert ő
addigra valóban meghalt, vagy mert Sara szakít vele. Will akkor
mindenképp elmegy a bankba, és megkeresi az ő postafiókját. És
akkor ahelyett, hogy kulcsot találna az ő tartózkodási helyéhez,
ezt a levelet fogja ott találni.

– A pokolba veled! – morogta az orra alatt. – Pokolba veled
meg a macáddal, a húgával, meg az egész famíliájával…

Meghallotta, hogy csukódik egy ajtó.
Will ott állt az elülső verandán futófelszerelésben.

Nyújtózkodott egyet, majd jobbra-balra hajolgatott
bemelegítésképpen. A fél hatos futás. Ebből sosem engedett.
Angie várta, hogy Will észreveszi a kocsiját, de ahelyett, hogy az
utca felé nézett volna, férje letérdelt a kerti járdán, és letépett



egy virágot. Visszament vele a házba, majd egy perc múlva üres
kézzel, mosollyal az arcán jelent meg újra.

Angie szívesen letörölte volna azt az ostoba mosolyt az arcáról.
Nézte őt, és várta, mikor néz vissza rá.

Először nem vette észre. Csak nyújtotta a lábizmait, s
megigazította a vizesüveget hátul az övén. Újra kötötte a
cipőfűzőjét, majd végre felpillantott.

Tátva maradt a szája.
Angie szúrós tekintettel meredt rá. Viszketett a tenyere,

legszívesebben kikaparta volna a szemét.
– Angie? – szólalt meg Will.
De ő nem válaszolt, csak beült a kocsijába, bevágta magára az

ajtót, ráadta a gyújtást, s elhúzott a járda széle mellől.
– Várj! – kiáltott utána Will. Futott utána, integetett,

megfeszült minden izma. – Angie!
Az asszony látta a visszapillantó tükörben. Egyre közeledett, s

a nevét kiabálta. Angie hirtelen befékezett, s lekapta a pisztolyt a
műszerfalról. Kiszállt, s Will fejére célzott.

Will a magasba kapta a kezét. Úgy öt méterre lehetett tőle,
elég közel, hogy utolérje. Elég közel, hogy épp szíven érje a golyó.

– Csak beszélni szeretnék veled – mondta.
Angie ujja majdnem hozzáért a ravaszhoz, aztán elvette onnan.

Majd megint a ravasz vasát érezte az ujjbegye alatt, és akkor
hátrahúzta a szánt.

Klikk.
Will összerándult, de a csőből nem repült ki golyó. Üres volt.

Vagy Angie keze izzadt túlságosan, hogy egészen hátra tudja a
szánt húzni.



– Menjünk el valahova, és beszéljünk! – szólalt meg Will.
Angie merőn bámult a férjére. Minden ismerős volt rajta,

mégis egészen más. Vékony, izmos lába, feszes hasa a póló alatt.
A póló hosszú ujja, hogy legyen, ami eltakarja a sebhelyet a
karján. A száj, amely hajdan őt csókolta, a kéz, mely őt simogatta.
A csókja, az érintése most már Saráé, ez az átkozott kéz már
Sara kezét fogja.

– Megváltoztál – mondta.
Will ezt nem is tagadta.
– Beszélnem kell veled.
– Nincs mit mondanunk egymásnak – felelte Angie. – Már

meg sem ismerlek.
Will széttárta a karját.
– Így nézek ki, amikor szerelmes vagyok.
Angie megérezte a fegyver hideg vasát a lábán. Hirtelen

levegőt sem kapott, sav marta a gyomrát.
Csak vissza kéne húzni a szánt, csőre tölteni a fegyvert,

meghúzni a ravaszt. Véget vetni a fájdalomnak. Újra özveggyé
tenni Sarát, és kitörölni ezt a harminc évet az életéből, mert
egyik sem számít. Sosem számított. Legalábbis Willnek nem.

Angie visszaszállt a kocsijába, a pisztoly visszakerült a
műszerfalra, és az asszony tövig nyomta a gázt. Fájt mindene, a
teste, a lelke. Úgy érezte, mintha Will megverte volna. Bárcsak
így lenne, gondolta. Bárcsak bántotta, törte-zúzta volna, bárcsak
ordított volna vele! Bárcsak dühöngött volna!

Tett volna bármit, amiből kiderül, hogy még szereti!
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Angie rágyújtott egy füves cigarettára. Feje fölött reflektorként
világított a telihold. Belenézett a visszapillantó tükörbe, de nem
látott senkit. Még nem jött el az ideje annak, hogy Jo elhagyja a
partit. Éjfélben maradtak, bár nem volt különösebb okuk rá.
LaDonna partija kilenckor kezdődött, de tízig nem bukkant fel
senki, aki számít. Így is maradt két óra elvegyülni, két óra Jónak,
hogy elszakadjon valahogy Reubentől. Vagy meghátráljon, és
mellette maradjon.

Eljött az éjfél.
Jo most vagy tökké változik, vagy Angie lányává.
Angie ráfújt a cigi végére. Fogalma sem volt, mit fog tenni Jo.

Az igazság az volt, hogy nem ismerte Jo Figaroát. Csak azért volt
most itt, mert ígéretet tett magának, hogy ezt mindenképp
végigcsinálja. Ami ezután történik, az kizárólag Jón múlik.
Az egyetlen biztos dolog az volt, hogy Angie mindenképp
elhagyja a várost.

Lenézett a sárga műanyag gyűrűre az ujján. A táskájában
összegyűrődtek a napraforgó szirmai. Minden táskájában.
Kétnaponta váltogatta a táskáját, de mindig áttette a gyűrűt a
következőbe. Vajon miért?

Mert jelentett számára valamit?
Gyerekjáték egy rágógumi automatából, egy majdnem

harminc éve kezdődött kapcsolat jelképe. Angie elhitette
magával, hogy nem emlékszik arra az első alkalomra Will-lel
Mrs. Flannigan fülledt alagsorában. Az egérszaros padlón heverő
foltos matracra, a furcsa szagokra. Milyen sebezhető volt akkor
Will!

Túlságosan is.



És a félelemhez hasonlóan a sebezhetőség is ragályos. Aznap
Will kétségbeesett volt, mégis Angie érezte magát
vigasztalannak. Megmutatta a fiúnak egy olyan oldalát, amelyet
sem azelőtt, sem azóta nem látott senki. Mesélt neki az anyja
stricijéről, és arról, ami azután következett. Will sosem nézett rá
többé ugyanúgy. Magára vállalta a mentőangyal szerepét, a
szuperhős szerepét, és még az életét is kockára tette, hogy
megmentse őt. Folyton kihúzta a bajból, pénzt adott neki,
biztonságos hátteret nyújtott a számára.

És mit kért mindezért cserébe?
Angie szemszögéből semmit. Márpedig az ilyen „üzlet” nem

volt Angie számára elfogadható. Sokkal jobb lett volna, ha Will
megbüntette volna, ha a fejére olvassa a hibáit. A sajnálat volt az
egyetlen jutalma. Will sosem kért tőle olyan dolgokat,
amelyekért más férfiak fizettek. Pedig kívánta, hisz ő sem volt
szent. De túl sokat tudtak meg egymás fájdalmáról abban a
nyirkos alagsorban, túl sok kötötte össze őket ehhez.

Angie tízéves volt, amikor az anyja, Deidre Polaski tűt szúrt a
karjába, és három évtizedes álomba merült. Angie hetekig ült a
kómába esett nő mellett, nézte a szappanoperákat, aludt,
mosdatta Deidrét, és fésülte a haját. Volt egy tekercs papírpénz
egy kávésüvegben, a radiátor mögött. Pizzát és gyorséttermi,
vacak kajákat vett magának rajta, de a pénz hamar elfogyott.
Aztán bekopogott Deidre futtatója, és követelte a jussát. Angie
elmondta neki, hogy a pénzből semmi sem maradt, mire a férfi
rajta hajtotta be a természetbeni ellenszolgáltatást.

Nem a teste kellett neki, csak a keze és a szája.
Nem akarta tönkretenni azt, amiért egy másik férfi még fizetni



fog.
Dale Hardingról mindenki mondta, hogy korrupt, bűnös zsaru.

De azt senki sem gondolta volna, hogy mennyire. Azt hitték, csak
az ital és a hazárdjáték a szenvedélye, azt nem tudták, hogy
fizetés-kiegészítésképpen fiatalkorú lányokat futtat szerte a
városban. Meg hogy fényképeket készít róluk, és árulja azokat
más férfiaknak. Ahogy a lányokat is, amellett, hogy maga is
élvezi őket.

A saját lányát, Delilah-t is kiárusította, ahogy Deidrét, a saját
húgát is. Utána meg Angie-t, a saját unokahúgát.

Harmincnégy évvel ezelőtt Dale kopogott azon az ajtón, Angie
nagybátyja. A megmentője. A stricije.

Ezért tudott Angie a Dale által a pótkerék alatt tartott
pénzkötegekről. Vésztartalék, szokta mondani Harding, arra az
esetre, ha a kollégái ellene kezdenének nyomozni. A kollégák
sosem jöttek rá a titkára, ő pedig eközben vagyonokat keresett
és játszott el. Mindig voltak újabb és újabb elhagyott lányok,
akiket kizsákmányolhatott, mindig volt miből pénzt csinálnia. És
mindig ott volt neki Angie, aki várta, hogy észrevegyék.

Harding állt a legközelebb az apafigurához, aki hiányzott a lány
életéből.

Bármelyik otthonban is helyezte el az állam, akár jó volt, akár
rossz, Angie mindig visszatalált Dale-hez. Az ő kedvéért lett
rendőr, eltussolta a disznóságait, gondozta Delilah-t, miközben
legszívesebben nejlonzacskót húzott volna a fejére, és
megfojtotta volna.

Willnek fogalma sem volt, hogy Angie stricije egy zsaru. Ő
ugyanolyan jó ember volt, mint amilyen rossz Dale Harding. Will



mindent helyesen csinált, betartotta a szabályokat. De neki
ugyanúgy megvolt a vad, állatias oldala, mint Angie-nek. Hiába
vett fel öltönyt, és vágatta le a haját, Angie átlátott rajta, és
tudta, melyik gombot kell megnyomnia, hogy kihozza Willből az
állatot. Az évek során eljátszott a gondolattal, hogy mesél neki
Dale-ről, és akkoriban Will meg is kereste és agyonlőtte volna, ha
megtudja, mit tett vele.

Most vajon mit tenne, ha megtudná? Talán elmondaná
Sarának, és megbeszélnék, milyen tragikus volt Angie élete.
Aztán meg elmennének vacsorázni, utána haza, majd bebújnának
együtt az ágyba szerelmeskedni egy nagyot.

Ez zavarta Angie-t leginkább. Nem a szex, hanem a kettejük
közti gyöngéd viszony. A bensőségesség, amelynek a levegője
áthatotta Will otthonát.

A boldogság, az elégedettség, a szerelem.
Angie nem emlékezett, hogy közte és Will között volt-e valaha

ilyen.
El kellene engednie a férfit. Meg kellene engednie neki, hogy

azt a normális életet élje, amelyre egész életében vágyott. Csak
sajnos Angie sosem cselekedett helyesen, ha megsebezve érezte
magát, inkább mindig vissza akart ütni. Arra érzett késztetést,
hogy addig bántsa Willt, amíg az végül visszaadja a bántást.

Angie elnyomta a cigarettát a hamutartóban. Minden, amit
Jóban utált, megvolt benne is.

Az órájára nézett: nyolc perc múlva éjfél. Olyan érzése volt,
mintha visszafelé folyna az idő.

Kiszállt a kocsiból, de a nem szűnő forróság majdnem
visszalökte az ülésre. A meleg nem csökkent azután sem, hogy



lement a nap. Vékony pamut ingruhája alig volt nagyobb egy
zsebkendőnél, mégis csorgott róla a verejték. Nekidőlt a
csomagtartónak, de szinte égette a fém. Tett néhány lépést az
úton, de vigyázott, ne menjen túl messze. Táncoltak az idegei, túl
hirtelen hagyta abba a Vicodint. Aggódott Jo miatt, félt Laslótól,
és rettegett Dale-től. Aggódott, hogy a Kip Kilpatrick
semlegesítésére kitalált terve visszaüt.

Dale mindig azt hajtogatta, hogy fejsze kell ide, nem kalapács.
Azzal legalább levághatná a kígyó fejét.

Egy női sikoly hallatszott, mire Angie az utca felé kapta a fejét.
Rippyék felhajtója felé. A női segélykiáltás felé.

– Kérlek, ne! – kiáltotta Jo.
Angie sietve felnyitotta a csomagtartóját, de nem a pisztolyát

kereste, hanem a kerékvasat. Lerúgta lábáról a magas sarkút, s
futni kezdett az utcán karját maga mellett lengetve, nyakát
megfeszítve, ahogy Will, mikor a kocsija után futott előző reggel.

– Segítség! – kiáltotta Jo. – Kérem!
Angie ráfordult a felhajtóra. A kapu nyitva állt, a házban

ragyogtak a fények, dübörgött a zene. A biztonsági őr nem volt a
helyén, senki sem figyelte a kamerákat.

– Kérem! – könyörgött Jo. – Segítsen valaki!
Reuben Figaroa a hajánál fogva vonszolta maga után a

feleségét. Jo pucér lába a füvet szántotta. A férfi a fák felé
cibálta, távolodva a háztól. Nem hiányzott neki a nyilvánosság.

– Segítség!
Angie nem figyelmeztette előre, nem szólította fel, hogy álljon

meg. Már futás közben a feje fölé lendítette a kerékvasat. Mire
Reuben ráébredt, hogy ott van, már le is sújtott a fejére. Érezte,



ahogy a vas megremeg a kezében az ütés nyomán, a vibrálás
végigfutott a karján, egészen a válláig.

Reuben elejtette Jót, szája nyitva maradt, szeme fennakadt.
Ájultan esett a földre. Angie ismét a magasba emelte a vasat, de
ezúttal a térdére célzott. A műtött térdére. Az idő állni látszott,
így volt ideje belegondolni, hogy a sebész öt évet adott még
számára a sportban, és karja egyetlen lendítésével ettől készült
megfosztani.

– Ne! – állította meg Jo Angie kezét. – A térdét ne! A térdét
ne!

Angie ki akarta szabadítani a karját, hogy lesújtson.
– Kérem, ne! – könyörgött Jo. – Kérem!
Angie felnézett a vasra, s a lánya kezét látta a sajátján. Jo

életében először ért hozzá.
– Menjünk! – sürgette Jo. – Csak menjünk!
Könyörgött neki, tekintete szinte eszelősen csillogott. S közben

az orrából és a szájából szivárgott a vér. Olyan benyomást
keltett, mint aki nem tudja, kitől féljen jobban: a férjéről vagy
Angie-től.

Angie erőt vett magán, és ellazította a karizmait. Végigfutott a
felhajtón, majd le az utcán. Két cipője még mindig ott hevert, ahol
lerúgta. Felkapta őket az aszfaltról, s épp bedobta a vasat a
csomagtartóba, amikor Jo utolérte.

– Tudnia kell játszani – magyarázta. – A következő
szerződése…

– Szálljon be! – szakította félbe Angie, miközben bedobta a
cipőit a hátsó ülésre. Nem akarta hallani Jo kifogásait, aki már
menekülés közben is a visszatérésére gondolt.



A motor már járt, Angie bekötötte magát, Jo pedig beült
melléje. Még be sem csukta az ajtót, amikor elindult a kocsi.

– Meglátott – mondta. – Megpróbáltam…
– Nem számít – vágott közbe Angie. Reuben felismerte, látta a

szemén. Tudta, hogy Kipnek dolgozik, tudta, hogy ő az „intézője”.
És most már azt is tudta, hogy ő menekítette el a feleségét.

Jo a biztonsági öv után nyúlt, bekattintotta, majd mereven
nézte maga előtt az utat.

– Gondolja, hogy meghalt?
– Csak elájult – felelte Angie az órájára nézve. Vajon mennyi

idő kell, hogy magához térjen? Hogy hívja Kipet, Laslót és Dale-
t?

– Mit tettem? – motyogta Jo. Kezdett világossá válni előtte,
milyen árat fog fizetni az engedetlenségért, azért, hogy
visszatérhessen régi életéhez. – Álljunk meg! Ezt nem tehetjük.

– Nálam a videó – közölte Angie.
– Tessék?
– Nálam a videó, amin Marcus és Reuben megerőszakolja azt a

lányt.
– Hogyan? Azt nem használhatja fel! Akkor börtönbe kerülnek.

LaDonna…
– Én nem félek LaDonnától.
– Pedig jobban tenné.
Angie bekanyarodott egy parkolóba, és megállt egy fekete

Ford Fusion mellett.
– Itt a kulcs – hajtotta le a jobb oldali napellenzőt, ahonnan a

másik autó kulcsa belehullott Jo ölébe. – Menjen a motelhez, és
várjon rám!



– Ezt nem tehetjük – ismételte Jo. – A videó… Ezek engem
megölnek… És megölik magát is.

– Azt hiszi, nem tudom? – felelte Angie, s ökölbe szorult a
keze. Rettentően vágyott rá, hogy belekalapáljon némi józan észt
a gyermekébe. – Vége van, kedvesem. Nincs tovább. Nem fog
többet visszamenni Reubenhez. Nincs visszaút.

– De én nem…
– Szálljon ki! – lökte ki az ajtót a lánya előtt áthajolva Angie,

majd megpróbálta kikapcsolni Jo biztonsági övét. – Kifelé a
kocsimból!

– Nem! – ragadta meg mindkét kezét Jo. – Meg fog találni!
Maga ezt nem érti! – nézett Angie arcába az együttérzés jeleit
kutatva. Amikor semmi ilyesmit nem tapasztalt, eltorzult az arca
a félelemtől. Tenyerébe temette az arcát, és felzokogott. –
Könyörgöm, ne kényszerítsen!

Angie nézte síró gyermekét, akinek remegett a keskeny válla,
reszketett a keze. Szívszaggató látvány lett volna olyasvalaki
számára, akinek van szíve.

– Elég ebből! Nem veszem be.
Jo felnézett rá. Szemében nem volt könny, csak gyűlölet.
– Maga nem kényszeríthet engem semmire.
– A férje netán kedves volt magához? – kérdezte Angie, mert

ez volt az egyetlen dolog, amit feltételezhetett. – Amikor kijött a
fogdából ahelyett, hogy jól elverte volna, megígérte, hogy ezentúl
minden rendben lesz? Hogy mostantól minden megváltozik?

Jo orrlyuka kitágult jelezve, hogy Angie célba talált.
– Ezzel láncolta újra magához? „Ó, bébi, hiszen én szeretlek!

Gondoskodom rólad, sosem engedlek el. Sosem hagylak el,



ahogyan az anyád.”
– Ne hozza fel az anyámat!
Angie megragadta Jo állát, és maga felé fordította.
– Ide figyelj, te ostoba liba! Reuben meglátott engem. Tudja,

hogy segítek neked. Azt hiszed, az anyád fütyült rád? Ebben a
pillanatban én kétszer annyira fütyülök.

Jo most már valódi könnyeket hullatott, Angie pedig még
erősebben szorította az állát.

– Most beszállsz abba a kocsiba, elhajtasz ahhoz a motelhez, én
meg elhozom a fiad, és mindketten eltűnünk innen. Megértettél?

Jo bólintott.
Angie ellökte magától a fejét.
– Add ide a telefonod!
– Elejtettem, amikor…
Angie végigmotozta, és megtalálta a telefont Jo melltartójában.
– Megmondtad az anyádnak, hogy én megyek Anthonyért?
Jo ismét bólintott.
– Ha hazudsz… – Angie elhallgatott, mert semmit sem tehetett

volna, amennyiben Jo hazudik. – Szállj ki!
Jo túlságosan félt, mozdulni sem tudott.
– Meg fog találni. Meg fog találni mindkettőnket.
Angie megragadta a ruhája elejét, és nekinyomta az

üléstámlának.
– Vagy teszed, amit mondtam, vagy apró darabokra vágom a

fiadat, és egy dobozban kapod vissza.
– Reuben megadja magának, bármit kíván – sikoltotta Jo. –

Annyit fizet, amennyit csak…
– Itt egyedül Anthony fog fizetni.



Jo arcán patakokban folyt a könny. Rádöbbent, hogy nincs más
választása. Lassan bólintott, ahogy Angie várta. A Jóhoz hasonló
nők nem értenek másból, csak a fenyegetésből.

– Ne vesztegesd az időt arra, hogy nyilvános fülkéből
telefonálj, és ne menj vissza Rippyékhez! Szállj be a kocsiba, menj
a motelhez, és ott várj meg engem!

Jo kiszállt, majd kinyitotta a bérelt autó ajtaját. Angie
megvárta, míg elhajt, hogy lássa, valóban a Piedmonton halad-e,
és nem visszafelé, a Tuxedo Drive-on.

Ekkor letekerte a kocsija ablakát, s kidobta Jo telefonját a
járdára. Ellenállt a kísértésnek, hogy kiszálljon, és összetapossa.

– Tudtam – dünnyögte magában.
Tudta, hogy a lánya gyenge, tudta, hogy megpróbál

visszakozni.
Háromszor is átment a telefonon a kocsijával, mielőtt balra

kikanyarodott a parkolóból. A Peachtree felé vette az irányt. Jo
anyja egy elegáns társasházban lakott a Jesus Junctionnél, a
lakást Reuben Figaroa bérelte a számára. Angie nyugalmat
erőltetett magára, hogy az idős nőre jó benyomást tegyen,
ugyanakkor sietnie kellett, mert nem tudhatta, Reuben
visszanyerte-e már az eszméletét.

Ugyanis Jo anyja lesz az első, akinél keresni fogja a feleségét.
Ellenőrizte magát a tükörben. Haja kész szalmakazal volt, a

szemfestéke elkenődött. Megigazította az ujjával, hisz nem
nézhet ki fenyegetően, mikor Jo anyja kinyitja az ajtót.

Vajon tényleg fenyegető? Tényleg veszélyes?
Az ördögbe is, valóban az.
Hirtelen megszólalt a telefonja, a hang betöltötte az autót.



Hátranyúlt a hátsó ülésre, s vakon előkotorászta táskájából a
készüléket. Késő, a csengés elhallgatott. A képernyőre nézett:
„Nem fogadott hívás Dale Hardingtól”.

– A francba!
Túl sok időt vesztegetett el a kocsiban Jóval. Tíz percet?

Tizenötöt? Reuben nyilván magához tért, értesítette Kipet, és
Laslo már a nyomában lehet. Dale pedig azt gondolta, ezúttal is
magához tudja édesgetni, mint némi cukorkával tízévesen, hogy
a kedvét lelje benne.

Angie telefonja füttyentett egyet: Dale szöveges üzenetet
küldött.

Egy fénykép érkezett: Anthony képe.
Tágra nyílt szemmel, egy falhoz préselve, egy éles vadászkés

hosszú pengéjével a torkán.
Alatta a szöveg: „az unokád”.
Angie levegőért kapkodott, meg kellett állnia a járda széle

mellett. Meghűlt benne a vér. Jo gyermeke, az ő unokája. Jézus,
mit tett? Miért történik mindez?

Egy újabb füttyszó, egy újabb üzenet, egy újabb fénykép.
Angie remegő kezéből majdnem kiesett a telefon.
Jo.
Egy kéz markolta a nyakát, háta mögött egy kocsi ajtaja. Szája

nyitva, mint aki sikolt.
„A lányod.”
Angie gyomrából sav tört fel. Kivágta a kocsija ajtaját, s

kihányta a járdára, ami a gyomrában volt. Vér és keserű epe ízét
érezte a szájában.

Mit tett? Hogyan hozhatná ezt helyre?



Gondolkodj, mondta magának, gondolkodj!
Dale elfogta Jót és Anthonyt, vagy a kisfiút elfogatta mással.

Neki pedig elküldte a két képet annak bizonyítékául, hogy élnek.
Más volt a háttér. Jo egy kocsiban ült, Anthony egy festett fal
előtt állt. Ez csakis előre megtervezett lépés lehetett, mert Dale
mindig két lépéssel Angie előtt járt. Szinte belelátott mindenkibe.
Jóba ugyanúgy, mint Angie-be. Nyilván nagy gonddal, hosszasan
szőtte a hálót, amelynek most mindketten a foglyai.

Írni kezdett egy üzenetet. Előre tudta a választ, mégis meg
kellett kérdeznie: „Mit akarsz?”

Dale azonnal válaszolt: „Az iPadet.”
Dale sosem bízott meg Angie-ben, még a legapróbb dolgokban

sem. Nyilván elvitte az összetört iPadet Sam Verának, ő pedig
megállapította, hogy az nem a klón. Dale erre feltette magának a
kérdést, hogy vajon Angie miért egy másikat adott neki vissza.
Aztán rájött, hogy a videó, amelytől Marcus Rippy annyira meg
akart szabadulni, felbecsülhetetlenül többet ér, mint a
negyedmillió dollár azon a letéti számlán.

Semmi sem változott Angie gyerekkora óta. Most is azt hitte, ő
irányítja a dolgokat, miközben minden szál Dale kezében futott
össze.

Ismét csipogott a telefonja.
„A klubnál. Azonnal” – írta Dale.

HÉTFŐ – ÉJJEL 1:08

Dale Kiája már ott parkolt a klubnál. Delilah támaszkodott
dohányozva a motorháztetőnek.

Angie autója még meg sem állt egészen, amikor ő már kiugrott



a kormány mögül. Meztelen talpát égette az aszfalt. Pisztolyával
a kezében felemelte a karját, Delilahra célzott, és tüzelt.

Ezúttal volt golyó a csőben.
– Cseszd meg! – görnyedt össze Delilah a lábához kapva. Vér

csorgott az ujjai között. – Te átkozott ribanc!
Angie küzdött a késztetés ellen, hogy ismét meghúzza a

ravaszt.
– Hol van Jo?
– Dögölj meg! – ordította Delilah. – Mindjárt halott lesz, ha

nem teszed meg, amit kell.
– Hol van? – ismételte Angie.
– Úgy érted, a lányod? – küzdötte ki magát a kocsiból Dale.

A holdfénynél majdnem hófehér volt az arca. Szája körül
foltokban kiszáradt a bőr, szeme aranysárga. Neki kellett
támaszkodnia a kocsinak. Pisztolyával Angie-re célzott a
kocsitető fölött.

– Öld meg! – sikította Delilah. – Loccsantsd ki a nyomorult
agyát!

– Ne jajgass, csak izmot ért! – intette le Dale. Teljesen kifulladt
attól, hogy kiszállt az autóból. Csillogott a bőre, de nem a
verejtéktől. – Vedd el a pisztolyát!

Angie Delilah fejére célzott a Glockkal.
– Azt próbáld meg!
– Ha lelövöd, én lelőlek téged, és mindenképp megkapom, amit

akarok, mert nálam a lányod, és nagyon jól tudod, mit vagyok
képes tenni az unokáddal – közölte Dale.

Angie elszántsága megingott. Igen, Jóra is gondolnia kell. Ha
pedig belegondolna, mit tenne Dale Anthonyval, nem bírná ki az



éjszakát.
– Vedd el tőle a pisztolyt, Dee! – adta ki az utasítást Dale.
Delilah odabicegett, kinyújtotta a kezét, de Angie áthajította

pisztolyát a parkolón.
– A francba! – dühöngött Dale. – Menj utána!
– Nekem nem kell pisztoly – kapott elő Delilah egy rugós kést,

s Angie arcának szegezte. – Látod, milyen éles? Úgy vágom ketté
az arcodat, mint egy dinnyét.

– Csak tessék! – nézett unokatestvére szemébe Angie.
Ugyanaz a szín, ugyanaz a mandulametszésű szem. És ugyanaz
tűz, csak Angie tudta, hogyan tartsa féken. – Ha most nem vágsz
meg, legközelebb akkor látod ezt a kést, amikor én vágom ki vele
a szemed.

– Egyikőtök sem csinál semmi marhaságot! – förmedt rájuk
Dale. – Tedd el azt a nyavalyás kést! – Dale figyelmeztető
hangsúlya ellenére Delilah tudta, apja sosem bántaná. – Kutasd
át az autóját! – utasította Dale, majd mikor a lánya nem mozdult,
elismételte. – Kérlek, Dee! Kutasd át azt az autót!

Delilah a tenyeréhez ütögette a bicska nyelét, majd behajtotta
a pengét.

– Hé! – csapott Dale a kocsija tetejére, hogy Angie odafigyeljen.
Rá is nézett, s hirtelen majd megállt a szívverése. Egy

pillanatra elfelejtette, miért is vannak ott. Dale haldoklott. Nem
valamikor, nem hamarosan fog meghalni, hanem most. Látni
lehetett, ahogy a szervei felmondják a szolgálatot. Ajka elkékült,
már nem is pislogott, és nem is verejtékezett. Bőre színe arra a
vastag, megsárgult viaszra emlékeztette, amelyet a leégett
gyertya hagy a dohányzóasztalon. Nem volt már fény a



szemében, csak tompa, fásult beletörődés. A halál árnyékolt be
minden barázdát az arcán.

Angie félrenézett, nehogy a férfi meglássa a könnyeket a
szemében.

– Deidre Will? – kérdezte Harding. Ezt az álnevet íratta Angie
Jo születési bizonyítványára az „anya” rovatba. – Nem
gondoltad, hogy szaglászni kezdek, amikor mindenáron munkát
akartál kapni a 110-nél?

Angie megtörölte a szemét a kézfejével. Will gyűrűje még
mindig ott volt az ujján. Megfordította, nehogy Dale meglássa.

– Hol van Jo?
– Szarban – válaszolt Delilah Angie táskájában kutatva. – Bele

fogom mártani a késemet a hasába.
Angie elkapta tőle a táskát, majd Dale-hez fordult.
– Hol van Jo? Mit csináltál vele?
– Egyelőre biztonságban van – felelte Harding. Szemhéja

elnehezült, nyál habzott a szája sarkában. Pisztolya lehanyatlott.
– A további sorsa attól függ, te mit teszel.

– Hol van? – ismételte Angie.
Dale a klub felé intett a fejével. Az ajtóról le volt vágva a lánc,

Angie-t csak Dale revolvere tartotta vissza attól, hogy
berohanjon. Kétségkívül használná, ha kell. Nem ölné meg, de
megállítaná.

– A francba! – kiáltotta a csomagtartóban kutató Delilah.
Megtalálta a sporttáskát, a sebességváltó-olajat, de mást nem. –
Itt nincs, apu.

– Te így szólítod a férjedet? – gúnyolódott Angie.
– Fogd be, szuka!



– Mindketten fogjátok be! – emelte meg a hangját Dale, majd
Angie-hez fordult. – Hol az iPad?

– Olyan helyen, ahol sosem fogod megtalálni. – Angie a Dale
csomagtartójában talált készpénzből vett magához egy összeget,
hogy ismét megvesztegesse a motel igazgatóját. Akkor még arra
gondolt, hogy ha a dolgok rosszul sülnek el, Will sose találja meg a
videót.

– Elfelejted, hogy nálam van kikötözve a lányod?
– Nem fogod bántani. Ahhoz túl értékes.
– Fig nem akarja visszakapni. Már nem kell neki, miután úgy

döntött, hogy elhagyja.
Angie tudta, hogy ez nem igaz. Jo maga mondta, hogy Reuben

Figaroa sosem lehet vesztes.
– Mi van azon a felvételen? – kérdezte Dale.
– Több pénz, mint amit valaha el tudnál képzelni – felelte

Angie. – Mi ketten elrendezhetjük ezt, Dale. Nem kell, hogy
bárki megsérüljön.

A férfi elmosolyodott.
– Osztozni akarsz.
– Azt már nem! – szólt közbe Delilah. – A kurva semmit sem

kap a pénzemből.
– Fogd be, kicsim! – Dale-nek még csak fel sem kellett emelnie

a hangját. Delilah tudta, hogy vannak dolgok, amelyeket még ő
sem tud megúszni.

– Menj, hozd el az iPadet! – mondta Dale Angie-nek. – Add ide
nekem, aztán majd beszélünk.

Angie alkudozni próbált.
– Te nemsokára meghalsz, Dale. Látom. Szükséged lesz a



segítségemre.
A férfi vállat vont, pedig tisztában volt azzal, hogy csak órái

lehetnek hátra, vagy talán csak percei.
– Delilah nem fog tudni tárgyalni Kippel, te magad mondtad –

folytatta Angie. – Csak bevesz majd egy marék varázsbogyót.
Delilah tiltakozni próbált, de az apja egy pillantással

elhallgattatta.
– Ő nem fog tudni szót érteni Kip Kilpatrickkel, az a fickó

felfalja ebédre.
– Gondolod, hogy rábíznám?
Angie keserű epét érzett a szájában.
– Kinél van Anthony?
– Az unokád? – nevetett fel Delilah. – Te kivénhedt szajha!

Van egy tizenkét éves unokád!
– Hatéves, te ostoba! Hol van? – ismételte meg a kérdést Dale

felé fordulva.
– Miatta ne aggódj! Törődj csak magaddal!
Angie szíve a torkában dobogott, feje majd szétpattant.

Egyetlen ember volt, aki még Dale-nél is jobban megrémisztette.
– Ugye nem…? Kinek adtad oda a gyereket?
– Mégis mit gondolsz? – nevetett fel Delilah, mire Angie

belerúgott a térdébe. A lány sikoltva rogyott a földre.
– Angela! – kiáltott fel Dale, de már későn. Angie nem törődött

vele, hogy pisztolyt szegeznek a fejének, csak rohant az épület
felé. Hiába futott, ahogy csak bírt, úgy érezte, mintha minden
lépéssel inkább távolodna. Végül feltépte az ajtót, s körülölelte a
sötétség. Nem tudott tájékozódni, árnyakat látott kinőni a
földből.



– Jo? – kiáltotta. – Hol vagy, Jo?
Semmi válasz.
Hátranézett a válla fölött. Delilah már feltápászkodott, és

bicegve futni kezdett, amennyire engedte a sérült lába.
Angie beljebb ment a sötét épületbe. Mindenütt szemét hevert

a földön, meztelen talpát törött üveg szabdalta. Táskája
beleakadt valamibe, s kiszakadt a bőr. Szeme kezdett
hozzászokni a sötéthez. Egy táncparkettet látott, hátul bárpultot,
fent körbefutó, erkélyszerű folyosót. Két sötétített üvegű ablak
szűrte meg a holdfényt. A fenti folyosóról szobák nyíltak.

Kivágódott a bejárati ajtó, s betántorgott Delilah. A ráeső
fényben csak a sziluettje látszott. Kezében megcsillant a rugós
kés pengéje.

– Dee! – hallatszott mögüle gyengén Dale hangja. – Élve van rá
szükségünk.

– Ezt elkúrtad! – suttogta Delilah. Nem Dale-nek, hanem
Angie-nek.

Angie leguggolt, s igyekezett találni valamit maga körül, amit
fegyverként használhatna a lány ellen, de hiába. Azzal sem
törődött, hogy a tenyerét is megvágja az üvegcserép.
Ópiumpipák, nyugtatók, kondomok akadtak csak a kezébe.
Csupa haszontalan tárgy. Delilah cipőjének talpa minden lépésnél
megcsikordult a törmeléken, ahogy közeledett.

Angie felnézett a folyosó, a szobák felé. Mindegyiken volt ajtó,
de csak az egyik volt becsukva.

Futni kezdett a lépcső felé. Megbotlott, térdét beleverte a
beton lépcsőfok kemény élébe, de futott tovább. El kell jutnia
Jóhoz. Meg kell mentenie a lányát. Meg kell mondania neki, hogy



ő sosem veszélyeztetné Anthonyt, hogy ő egy drága gyermek, és
mindent meg fog tenni, hogy megvédje. Hogy sosem engedi olyan
sorsra jutni, mint amilyen neki magának jutott.

Már majdnem elérte a lépcsősor tetejét, amikor kicsúszott
alóla a lába. Nagyot esett, amint Delilah megragadta a bokáját, s
húzni kezdte lefelé. Angie átfordult, s közben kiáltozva próbálta
lerúgni, lerázni magáról a lányt.

– Te szuka! – dobta rá magát Delilah. A holdfényben
megcsillant kezében a kés. Angie megragadta a csuklóját, amikor
a hosszú, éles penge már csak centikre volt a szívétől. Delilah
teljes súlyával a nyelére nehezedett, s Angie már a bőrén érezte
a hegyét. Karja remegni kezdett az erőfeszítéstől,
mindkettejüket verejték öntötte el.

– Hagyjátok abba! – szólalt meg Dale erőtlenül.
Persze nem tudták abbahagyni. Ez az ellenségeskedés túl

mélyen gyökerezett mindkettejükben. Egyikük itt meg fog halni,
és Angie megesküdött, hogy az nem ő lesz. Delilah fiatalabb és
gyorsabb, de Angie-ben hússzal több év dühe sűrűsödött össze.
Lenyomta Delilah kezét, eltávolítva a pengét a szíve közeléből.

De ez nem volt elég. Delilah összeszedte maradék erejét, s
Angie hasa felé döfött.

Angie felnyögött. Sikerült elfordulnia az utolsó pillanatban, így
az oldalába kapta a döfést. Érezte, ahogy a hideg penge a húsába
hatol, majd Delilah kihúzta onnan, és a feje fölé emelte, hogy a
szívére sújtson vele.

– Állj! – parancsolta Dale. – Élve kell!
Delilah engedelmeskedett, de még nem végzett Angie-vel.

Beleverte a fejét a beton lépcsőfokba, csak az után futott fel az



emeletre.
Angie nem tudta követni. Szó szerint csillagokat látott. Csukott

szemhéja mögött sziporkáztak. Öklendezni kezdett, a hányadék
végigfolyt a nyakán. Delilah meg fogja ölni Jót. Anthonyt fogva
tartja egy szörnyeteg, ő pedig megfullad a saját hányásában.

Will… Bárcsak Will találna rá! Bárcsak kiülne a szenvedés az
arcára tudva, hogy egyedül halt meg. Nélküle.

Hirtelen átható sikoltás hozta vissza a jelenbe.
– Ne! – sikoltotta Jo. – Állj!
A zsigeri rettegés sikolya volt ez, nem olyan, mint amikor

Reuben megütötte. Egy olyan ember sikolya, aki tudja, hogy meg
fog halni.

Angie megfordult fektében, majd felnyomta magát a betonról.
Nem állíthatta meg az oldalába hasító fájdalom, sem Dale
támolygó léptei felfelé a lépcsőn. Felküzdötte magát az utolsó
lépcsőfokokon.

Pisztoly dördült közvetlen mögötte, a golyó épp csak elkerülte
a fejét. Egy darab beton hullott a földre, ahogy becsapódott.
Hátrafordult. Dale a lépcsőn ült, ölében a fegyver. Még húsz
méterről is hallani lehetett, ahogy levegőért kapkod.

– Áll meg! – nyögte, de Angie nem félt tőle többé. Az ember
csak akkor félti az életét, ha van veszítenivalója.

Delilah kijött a szobából. Vér borította mindenütt, és nevetett.
– Mit csináltál? – förmedt rá Angie, bár tudta a választ.
Delilah összecsapta a kezét, mintha ezzel a mozdulattal meg

tudná tisztítani.
– Meghalt, szuka. Na most mit fogsz csinálni?
Angie ránézett Delilah üres kezére. Jo testében hagyhatta a



kést.
Az egyetlen fegyverét.
– Te ostoba liba! – sziszegte Angie, azzal karon ragadta, és a

korlát nélküli folyosó széle felé lódította Delilah-t.
Az meg sem nyikkant, még sikítani is elfelejtett ijedtében.

Megingott, majdnem visszanyerte az egyensúlyát, aztán mégis
átbillent a peremen. Belemarkolt a levegőbe, s végül megjött a
hangja. Sikoltva zuhant a mélybe.

Hatalmas puffanással ért földet.
Angie ránézett Dale-re, aki még ugyanott ült, ahol az előbb.

Két kézzel fogta a revolverét, s gondosan célzott, mert ezúttal
nem figyelmeztetésnek szánta a lövést. Meg akarta ölni.

Angie berontott a szobába, s amikor be akarta csukni maga
mögött az ajtót, az ajtógomb a kezében maradt. Nekidőlt, mire a
zár a helyére kattant.

– Angie! – szólt utána Dale, akinek valahogy sikerült
feltápászkodni, mert léptek hallatszottak a lépcső felől. – Kár az
időt húzni.

Angie lehunyta a szemét, s hallgatózott. Dale kifulladt, de nem
húzta a lábát. Ő bezárta magát ebbe a szobába, a férfinak pedig
még négy töltény van a pisztolyában. Négy esélye eltalálni
közelről egy célpontot, amelyet még egy vak sem tévesztene el.

Egyetlen dolgot tehetett.
Vértócsába lépett, amint vakon körbetapogatózott a

helyiségben. A sarokban talált rá Jóra. A falnak volt támasztva a
teste. Angie finoman kitapogatta, hol lehet a kés: egyenest a
mellkasából állt ki a nyele.

– Angie! – szólalt meg Dale immár jóval közelebbről. Tudta,



hogy nem kell sietnie.
Angie leült a lánya mellé. Hideg, véráztatta beton volt alatta.

Dale tízéves kora óta naponta megölte őt. A végső döfés azonban
nem az övé lesz. A kés, amely kioltotta a lánya életét, Angie-t is
meg fogja ölni. Saját maga fogja a szívébe mártani. Ebben a sötét,
üres szobában fog elvérezni, s amikor Dale rányitja az ajtót, már
csak a holttestét fogja megtalálni.

Angie lassan nyúlt a kés felé, ujjai a markolat köré fonódtak.
Elkezdte kifelé húzni.

Jo erre hirtelen felnyögött.
– Jo? – térdelt fel azonnal Angie. Megérintette a lánya arcát,

hátrasimította a haját. – Szólj hozzám!
– Anthony – suttogta Jo.
– Biztonságban van. Ott ül a kocsimban.
Jo alig lélegzett, ruháját átáztatta a vér. Delilah többször is

megszúrta, valahogy mégis lélegzett, valahogy mégis beszélt.
Még küzdött az életéért.

Az én lányom, gondolta Angie. Az én vérem.
– Fel tudok állni – mondta Jo halkan. – Csak még egy perc.
– Rendben – felelte Angie Jo keze után nyúlva.
Csakhogy ahol a kézfejének kellett volna lennie, nem talált

mást, mint puszta csontot, szétvágott ízületet.
– Jézus isten! – sóhajtotta.
Jo kézfejét a kés majdnem leválasztotta a csuklójáról, csak az

inak és némi izom tartotta a helyén. Az elvágott artériából
lüktetve áramlott kifelé a vér.

– Még érzem az ujjaimat – motyogta Jo. – Tudom mozgatni
őket.



– Tudom – hazudta Angie. Egy érszorítóra van szüksége
azonnal. A táskája leszakadta válláról, a szoba üres volt, Jo pedig
elvérzik, ha ő nem tesz semmit.

– Ne hagyjon itt! – könyörgött Jo.
– Nem foglak – felelte Angie, s közben lekapta magáról az

alsóneműjét. Tangáját Jo csuklója köré tekerte, s olyan szorosan
meghúzta, ahogy csak tőle tellett.

Jo felnyögött, de a lüktetve ömlő vér lassú szivárgássá
csendesedett. Angie megkötötte a csomót, majd fülelt, mit csinál
Dale, hátha meghallja a lépteit, de csak halk nyöszörgést hallott.
Nem tudta, Jo száját hagyta-e el, vagy az övét.

– Kérem! – dőlt neki Jo. – Csak egy percet adjon! Erős vagyok.
– Azt tudom – ölelte magához Angie olyan szorosan, ahogy

csak merte. – Tudom, hogy erős vagy.
Angie életében először ringatta karjában a gyermekét.
Sok évvel ezelőtt a nővér megkérdezte tőle, meg akarja-e fogni

a babát, de ő nem akarta. Sőt, nevet sem adott neki, és nem volt
hajlandó aláírni a hivatalos lemondó nyilatkozatot sem. Kibúvót
keresett, mint mindig. Visszaemlékezett, hogyan rángatta
magára a farmert, mielőtt elhagyta a kórházat. Még nedves volt
az elfolyt magzatvíztől, derékban pedig túl bő, pedig nemrég még
feszült. Összefogta magán, hogy le ne csússzon, leosont a hátsó
lépcsőn, és odafutott a sarkon túl a kocsijában várakozó fiúhoz.

Dennynek hívták, de ez mit sem számított, mert lehetett volna
bárki más is.

Mindig volt egy fiú, aki várta, aki akart tőle valamit, aki
ácsingózott utána, aki gyűlölte. Így volt ez, amióta csak az eszét
tudta. Tízéves korában Dale Harding kínált ebédet cserébe egy



kis „furulyázásért”. Tizenöt évesen a nevelőapja kívánta
túlságosan a szexet, huszonhárom évesen egy katona viselt
háborút a teste ellen. Harmincnégy éves korában egy zsaru
győzte meg, hogy ami történt, nem volt erőszak. Harminchét
évesen pedig megint csak egy zsaru hitette el vele, hogy örökké
fogja szeretni.

Will.
Ő Mrs. Flannigan alagsorában esküdött örök szerelmet, majd

újra, amikor az ujjára húzta azt a napraforgós gyűrűt.
Az örökké sosem tart addig, mint az ember gondolná.
Angie megérintette Jo ajkát. Hideg volt, a lány túl sok vért

veszített. A melléből kiálló kés nyele a szívével együtt lüktetett.
Néha mint egy metronóm, néha meg mint egy elakadt
óramutató, amikor a szerkezet már lejárni készül.

Mennyi évet vesztegettek el!
Angie-nek kézbe kellett volna venni a babáját akkor a

kórházban. Ha csak egyetlen pillanatra is. Emlékül kellett volna
hagynia benne az anyja érintését, hogy a lánya ne rezzenjen
össze, mint ahogy most tette, hogy ne akarjon elhúzódni tőle,
mintha idegen volna.

Persze valójában idegen is volt.
Angie megrázta a fejét. Nem merülhet el most a

veszteségeiben. Arra kell gondolnia, hogy erős, hogy igazi túlélő.
Egész életében borotvaélen táncolt, és elfutott minden elől, amire
mások vágynak: gyerek, férj, otthon, élet.

Boldogság, elégedettség, szeretet.
Mindaz, amire Will vágyott, és amiről ő, Angie azt hitte, sosem

lesz számára fontos.



Rá kellett döbbennie, hogy ez a menekülés juttatta ebbe a
sötét szobába, ebbe a csapdába, ahol életében először és utoljára
tarthatja a karjában a lányát, miközben az csendben elvérzik.

A csukott ajtó mögül csoszogás hallatszott, az ajtó alatti résen
át két láb árnyékát lehetett látni.

Angie lehunyta a szemét. Dale ugyanezt tette, amikor ő tízéves
is alig volt. Ott állt Deidre lakásának csukott ajtaja előtt, és várta,
hogy Angie beengedje. Deidre sosem habozott kinyitni az ajtót.
Őt nem érdekelte, ki áll a túloldalon, csak juttassa az illető egy
kis heroinhoz.

Lehetett volna a lánya leendő gyilkosa, vagy akár az övé.
Csak nyisd ki az ajtót, és engedd be!
– Angela – mondta Dale, ahogy annak idején szokta.
Az ajtó megremegett a tokjában. Kaparászás hallatszott, ahogy

fém csikordult fémen. Az ajtógomb helyének világosabb négyzete
elhalványult, majd eltűnt egészen, amint egy csavarhúzót dugtak
a résbe.

Klikk–klikk–klikk, mint amikor üresen süti el a pisztolyt az
ember.

Angie óvatosan leengedte Jo fejét a földre. Felnyögött a
fájdalomtól, tehát még élt, még kitartott.

Angie körbemászott a sötét szobában, mit sem törődve a
térdébe nyomódó durva fűrészporral és fémreszelékkel, a bordái
alatti szúró fájdalommal, a vércsíkkal, amelyet maga után
hagyott. Csavarokba és szögekbe tenyerelt, majd valami hideg,
kerek fémbe akadt a keze. Felvette, és kitapogatta az ujjaival, mi
az: a kiszakadt ajtógomb. Kemény, nehéz fém, amelyből tőrként
áll ki a tízcentis tüske.



Egy utolsó kattanás, és engedett a zár. A csavarhúzó koppant a
betonon, s résnyire kinyílt az ajtó.

Angie felállt. Hátával a falhoz lapult az ajtó mellett, és átfutott
az agyán, hányféleképpen bántotta már az életében szereplő
férfiakat élete során: egyszer pisztollyal, egyszer tűvel,
számtalanszor ököllel, a szájával, a fogaival, a szívével.

Az ajtó óvatosan egyre szélesebbre tárult, s benyúlt rajta egy
pisztoly csöve.

Angie úgy fogta az ajtógombot a markába, hogy az ujjai között
álljon előre a fém tüske, s várta, hogy Dale belépjen.

– Angela! – szólt a férfi. – Nem foglak bántani.
Utoljára hagyta el a száját ez a hazugság, gondolta Angie.
Megragadta Dale csuklóját, és berántotta a férfit a szobába.

Az megbotlott, oldalra fordult, a holdfény megvilágította az arcát.
Meglepettnek látszott, s minden oka meg is volt rá. Negyven éve
csapta be a kislányokat, és eddig egyikük sem fordult ellene.

Angie nagy lendülettel vágta az ajtógombot Harding nyakába.
Érezte, ahogy az inak, a porcok ellenállnak a rozsdás fémnek.

Dale tüdejéből sziszegve szakadt ki a levegő, Angie orrát
megcsapta rothadó testének szaga.

A férfi a hátára esett, vér fröccsent a nadrágja elejére. Karját
kitárva terült el, szája szétnyílt, szeme lecsukódott. Utolsó
lélegzete úgy hagyta el a tüdejét, mint mikor lassan leenged egy
autógumi. A hold továbbhaladt az ablakok előtt, hosszú árnyékot
vetve Dale holttestére. A pokol elküldte egy szolgáját a
nyomorult lélekért.

– Angela!
A név hallatára Angie feleszmélt. Sosem árulta el Jónak a



nevét. Azért szólította így, mert ezt hallotta Dale-től.
– Angela! – ismételte Jo. Fel akart ülni, ép kezével tartva

magában a kést. – Látni akarom a fiamat.
Anthony! Te jó ég! Mi lesz most Anthonyval?
– Segítsen fel! – kérte Jo küszködve, hogy felálljon.
Angie rohant segíteni. El sem hitte, mekkora erő maradt a

lányában.
– Látnom kell a fiamat – folytatta Jo. – Meg kell mondanom

neki…
– Majd megmondod – nyugtatta Angie, aki saját fájdalmával

nem törődve segítette fel a lányát a földről. Mindketten
tántorogva léptek néhányat, majd Jo egyedül elindult. Angie
világosan látta, hogy markolatig döfték bele a kést. Kézfeje
lifegve csüngött a karja végén. A szorítókötés elcsúszott a
helyéről, s újból spriccelni kezdett a vér. Ráfröccsent Dale
testére, gyarapítva a tócsát a földön. Jo nekidőlt a falnak.

– Csak egy perc. Meg tudom csinálni. – Persze nem tudta.
Lecsúszott a fal mellett a földre, s Angie hiába sietett, már nem
tudta elkapni. Eldőlt, szeme lecsukódott, arca elernyedt. De az
ajka mozgott még.

– Meg tudom csinálni…
Angie zsaruösztöne működésbe lépett. Mi a fontossági

sorrend? Mentőt hívni nincs idő. Meg kell találnia a módját, hogy
ismét lelassítsa a vérzést, vagy Jo sosem jut le élve a lépcsőn.
A kocsijában ott a ponyva, meg a ragasztó. Lépett egyet, aztán
megtorpant. Ez most már bűnügyi helyszín. Két pár lábnyom,
két gyanúsított. Angie szolgálati cipője bent van a kocsiban.
Reuben Figaroa keresni fogja a feleségét, a fiát, tehát el kell



tüntetni Jo nyomait. Ott van Dale autója, a pénzkötegek, Delilah
hitelkártyái. A helyi rendőrség, a Georgiai Nyomozó Iroda.

Will.
Rippy ügye az ő ügye volt. Őt fogják idehívni, ő fogja felfedezni

Dale-t. Tengernyi vért fog itt találni. Angie ismerte, tudta,
hogyan működik az agya. Addig nem fog nyugodni, amíg
mindhármukat nem temeti el egy közös sírba.

– Angela! – suttogta Jo. – Anthony az?
Zzz… zzz.
Dale telefonja vibrált a zsebében.
– A fiam az? Ő telefonál?
Jo fia épp egy olyan ember fogságában van, aki képes volt

nekinyomni a falhoz és vadászkést tartani a nyakához.
Angie kinyitotta Dale telefonját, s a füléhez tartotta. Hangokat

hallott. Gyereksírást, és egy túl hangosra állított rajzfilmet a
tévéből.

Aztán egy női hang szólt a telefonba.
– Hé, szarzsák! Kezdem elveszíteni a türelmemet. Kell neked

ez a kisfiú, vagy eladjam a szervkereskedőknek?
Angie gyomráig hasított az égő fájdalom. Újra tízévesnek

érezte magát. Ijedtnek, magányosnak, és hajlandónak bármire,
csak enyhüljön a fájdalom.

– Dale? – A nő várta a választ. – Ott vagy?
– Mama? – kérdezte Angie egy tízéves hangján. – Te vagy az?
A nő mély, rekedt nevetéssel válaszolt.
– Ja, én vagyok az, bébi. Hiányoztam?

A JELEN



9. FEJEZET

Will a füléhez szorította a telefont. Angie szavai

visszhangzottak a fejében.
Én vagyok az, bébi. Hiányoztam?
A Xanax hatása lenne? Ránézett a képernyőre:

HÍVÓAZONOSÍTÓ LETILTVA. Felült, s körülnézett a
kápolnában, hátha Angie ott van, őt figyeli, és nevet rajta. Érezte,
hogy mozog a szája, de nem hallotta, hogy mondana is valamit.

– Will? – Angie incselkedő hangja komolyra váltott. – Jól vagy,
bébi? Vegyél levegőt!

Vegyél levegőt!
Sara ugyanezt mondta neki odalent. Csakhogy most nem

pánikrohama volt, hanem féktelen düh vakította el.
– Te átkozott boszorkány!
Angie felnevetett.
– Ez már mindjárt más.
Rippy klubja… Angie táskája… A pisztolya, a kocsija, a vére. És

most a holttest a temetkezési vállalatnál az ő jegygyűrűjével az
ujján.

Angie felültette. Bajba keverte magát, és bárhogy keveredett
is ki belőle, alkalmat talált arra, hogy a bolondját járassa vele.

– Te átkozott boszorkány! – ismételte Will, mire ismét nevetés
volt a válasz.

Will biztos behúzna neki egyet, ha most ott állna előtte. De
úgyis megtalálja. Mindent megtesz, hogy lenyomozza, hol van, és



kitekeri a nyakát.
Kinyílt a kápolna ajtaja, és belépett Faith.
Will vett egy nagy levegőt, s megpróbálta lenyelni a dühét.

A felháborodását, a neheztelését.
Faith nyitotta a száját, hogy megkérdezze, mi baj, de a férfi

intett, hogy maradjon csendben.
– Miért csináltad ezt velem, Angie?
Faith-nek tátva maradt a szája. Mozdulatlanná dermedt.
– Miért? – követelt választ Will. – Megrendezted azt a

jelenetet Rippy klubjában, és elhitetted velem, hogy meghaltál.
Hogy te vagy az a holttest itt az alagsorban. Miért?

Angie hallgatott, bár egy egész napja volt megfontolni a választ.
– Angie… – Will hangja elcsuklott. Kétségbeesetten hallani

akarta felesége magyarázatát. – Az istenit, felelj! Miért akartad,
hogy átmenjek mindezen? Miért?

Angie hosszan, kétségbeesetten felsóhajtott.
– Miért teszek én bármit is? – Ismerős válaszokat kezdett

sorolni. – Mert egy istenverte boszorkány vagyok, mert tönkre
akarom tenni az életedet, mert azt akarom, hogy nyomorultul
érezd magad. Mert nem tudom, hogyan nézel ki, amikor
szerelmes vagy, hiszen belém sosem voltál szerelmes.

Will elfordult Faith felől, nem akarta elárulni, milyen, amikor
úgy istenigazából gyűlöl valakit.

– Ez nem elég magyarázat.
– Egyelőre ezzel kell beérned.
Will ezt nem tudta elfogadni. Ha most hagyja, hogy elborítsák a

benne fortyogó érzések, még a végén itt kap infarktust.
Igyekezett hát úgy gondolkodni, mint egy ügynök, nem pedig



mint egy emberi lény, akit épp most gyötört meg egy
pszichopata.

– Kinek a holtteste van az alagsorban?
– Mondd meg te! – felelte Angie, majd várt. – Mondd meg, mit

éreztél, aztán megmondom, ki az.
– Magamtól is rájövök. Már dolgozunk az ujjlenyomatán.
– Milyen kár, hogy össze vannak szabdalva az ujjai.
– Van DNS is.
– Nem lesz benne a rendszerben – bosszantotta tovább Angie.

– Dolgoztál ezen az ügyön, dolgoztál másokon is. Mi van, ha azt
mondom, mindet meg tudom oldani neked, mindössze annyit kell
tenned, hogy elmondod, mit éreztél a halott láttán?

– Nincs szükségem a segítségedre.
– Dehogy nincs. Emlékszel, hogyan segítettem rajtad legutóbb?

Akkor bezzeg hálás voltál.
Will nem folytathatta ezt a beszélgetést Faith füle hallatára.
– Te ölted meg Dale Hardingot?
– Miért vallanék be egy gyilkosságot éppen most?
Will kezdte érezni, hogy elhatalmasodik rajta a kimerültség.
– Úgy érted, nem úgy, mint máskor?
– Óvatosan a szavakkal, bébi!
Will a tenyerébe temette az arcát. Ez nem lehet igaz. Angie

bántott már másokat ennyire, de őt még soha. Kénytelen volt
még egyszer feltenni a kérdést.

– Miért? Miért tetted ezt velem?
– Azt akartam, hogy tudd, milyen érzés lenne valóban

elveszíteni engem – felelte Angie, majd hallgatott néhány
pillanatig. – Ma láttalak, de ne kérdezd, hogy hol. Láttam a



tekintetedet, amikor azt hitted, halott vagyok. Fogadni mernék,
hogy Sarát nem tudnád így sajnálni.

– Ne vedd a szádra a nevét!
– Sara – ismételte Angie, mert nem tűrte, hogy utasítgassák. –

Láttalak, Will. Ismerem azt az arckifejezést. Láttam rajtad
gyerekkorunkban, és láttam tavaly is. Én tudom, ki vagy. Jobban
ismerlek, mint bárki a világon.

A levél! Angie a saját leveléből idézett.
– Ki van az alagsorban?
– Számít az?
Will már maga sem tudta, mi számít. Végül is semmi. De miért

tette ezt vele Angie? Ő volt az egyetlen, aki szerette, aki törődött
vele, aki gondoskodott a biztonságáról. Angie bezzeg sosem
viszonozta mindezt. Sem most, sem korábban.

– Sikerült Faith-nek már beméretni engem?
Will megfordult. Faith valóban a telefonját nyomogatta, talán

épp most kérte, hogy határozzák meg Angie hollétét.
– Josephine Figaroa – közölte Angie.
– Mi?
– A lány az alagsorban. Josephine Figaroa, a lányom. A te

lányod. A mi gyermekünk. – Hatásszünet. – Holtan.
Will szája tátva maradt. Olyan heves szívdobogást kapott, hogy

le kellett ülnie. Egy gyerek? Az ő gyerekük?
– Angie! – dadogta. – Angie!
Nem jött válasz, Angie kinyomta a telefonját.
Will a szája elé kapta a kezét. Lélegzete hidegnek hatott izzadt

tenyeréhez képest. Angie épp most boncolta fel élve, épp most
vágta darabokra a szívét. Egy gyermek. Egy lány. Az ő elcseszett



génjeivel a sejtjeiben.
És most itt fekszik holtan.
Faith melléje térdelt.
– Will?
A férfi nem volt képes megszólalni. Egy kislányt látott maga

előtt, aki ott ül hátul az osztályban, és küszködik, hogy kövesse a
tanár magyarázatát, mert az ostoba apja nem tudta megtanítani
olvasni.

Nyilván ugyanúgy benne rekedt a gyermekvédelem
zsákutcájában, ahogyan ő. Elhagyatva a szülei által, ahogyan ő is.

Hogy lehetett Angie ennyire kegyetlen?
– Will – ismételte Faith. – Mit mondott Angie?
– Josephine Figaroa – nyögte ki a férfi nagy nehezen a nevet. –

A nő az alagsorban. Angie lánya. Josephine Figaroa. Így hívják.
– A kosaras felesége? – csodálkozott Faith, majd dörzsölgetni

kezdte Will hátát. – Mindjárt utánanézünk. Akarod, hogy
idehívjam Sarát?

– Ne! – felelte Will, de Sara már jött is befelé a mögöttük lévő
ajtón. Vele volt Amanda, s mindkettő arcán aggodalom
tükröződött.

És akkor Faith beszámolt nekik Angie telefonhívásáról, mire
mindkettőt elöntötte a düh.

– Micsoda? – kiáltott fel Sara. – Micsoda?
Amanda az emelvény szélébe kapaszkodva szűrte a szavakat

összeszorított fogai közül.
– Lenyomoztad a hívást?
– Nem tudtunk rákapcsolódni. Jól időzítette.
– Az ördög vigye el! – Amanda a földet bámulta, s kapkodta a



levegőt. Amikor felemelte a tekintetét, szemébe visszatért a
tettre kész csillogás. – Van telefonszámunk?

– Nincs, de előkereshetjük a…
– Rajta vagyok – szakította félbe Amanda, s máris nyomkodta

a telefonját. – Charlie-nak sikerült egyezést találni az
ujjlenyomatoknál?

– Nem – felelte Faith. – Az ujjbegyei túl…
– Sérültek voltak – fejezte be a mondatot Will. – Angie tudta

ezt. És azt is mondta, hogy a DNS sem lesz benne a rendszerben.
– Angie vércsoportja volt a helyszínen – szólalt meg Sara. Még

mindig a fejét ingatta elképedten. – Az ő táskája, az ő pisztolya.
Nem értem. Miért csinálta ezt?

– Angie lányának vajon ugyanaz lehet a vércsoportja? –
kérdezte Faith.

Sara nem felelt. Még mindig sokkos állapotban volt, épp mint
aznap reggel.

– A lánya? – kapta fel a fejét Amanda.
Will képtelen volt válaszolni.
– Pusztán véletlenségből nem említette Angie, hogy miért

csinálta ezt az egészet?
– Mert egy szörnyeteg – felelte Will ugyanazt a szót használva,

amelyet oly sokszor mondtak már mások Angie-re az elmúlt
harminc év során. A gyerekotthonban, a nevelőszülőknél, a
rendőrőrsön. Will sosem kelt a védelmére, de nem is hitte el. Ők
mind nem ismerték Angie-t. Nem tudták, miféle poklot kellett
megjárnia. Nem tudták, hogy néha akkora volt a fájdalom, hogy
az egyetlen megkönnyebbülést az okozta, ha ő is bánthatott
másokat.



Willt eddig még sosem bántotta. Ennyire még nem.
– Ha ez tényleg Josephine Figaroa, lesznek friss

ujjlenyomataink a rendszerben – jegyezte meg Faith. – A múlt
csütörtökön tartóztatták le, mert Oxy volt a kocsijában.
A hírekben láttam.

– Angie mondta, hogy ez a nő a lánya? – kérdezte Amanda.
– Igen. – Will nem tudta elmondani a kollégáinak, hogy

Josephine az ő lánya is. Ezen még el kellett gondolkodnia, még
nem látott tisztán. Angie már oly sok másban is hazudott neki,
miért kellene most vakon elhinnie, amit mond?

– Figaroa – ízlelgette a szót Amanda. – Miért olyan ismerős ez
a név?

– A férje a kosaras Reuben Figaroa.
– Marcus Rippy – szakadt ki Amanda szájából a név, mintha

csak valami keserű dolgot köpne ki. – Ez az egész nap egy
hatalmas körben járás volt, amely egyenest hozzá vezetett
vissza.

Will felállt.
– A járőrkocsiban megnézhetjük a biztonsági kamerák

felvételeit.
Meg sem várta, hogy bárki reagáljon, már sietett is végig a

kápolnán. Mire a többiek kijöttek az épületből, már a parkolóban
járt. Kinyitotta a járőrautó ajtaját, és beszállt a vezető mellé.
Az egyenruhás meglepett hangot hallatott.

Will a motorháztetőre rögzített számítógépre mutatott.
– Szükségem van a környék összes kamerájának a felvételére.
– Épp most kerestem elő őket a főnökének – nyomott meg az

egyenruhás néhány gombot a gépen. – Ezekre lehet kíváncsi –



tette hozzá. – Két különböző szögből vannak, egyik a temetkezési
vállalat előtti utca felől, a másik meg a hátsó utcáról.

Faith nyitotta ki az egyik hátsó ajtót, és csusszant be az ülésre,
míg Amanda Will mellé térdelt.

– Mondja, hogy talált valamit, Dunlop!
– Találtam, asszonyom – felelte a rendőr a képernyőre

mutatva. – Ez a felvétel akkor készült, miután a vállalat furgonja
8:22-kor elment innen.

A hamis riasztásra. Nem egy másik gyakornok tréfája volt,
hanem ezzel a trükkel csalták ki Belcaminót az épületből.

– Na és itt jön a képbe először a kocsi – fordította a többiek
felé Dunlop a laptopot. Will látta az utcasarkot és a szervizút
elejét. Elmosódott volt az éjszakai kép, az utcai lámpák sem
javítottak a helyzeten. Nyolc huszonnégykor Angie fekete Monte
Carlója hajtott visszafelé a szervizúton, és kanyarodott rá az
útra.

– A hátsó kapuhoz ment, ahol a lift van – jegyezte meg Faith.
Onnan jött vissza. Hat perc elég betenni egy testet a hűtőbe.

Dunlop lenyomott néhány billentyűt.
– Újra megjelenik aztán az utcai felvételen – mondta.
A Monte Carlo befordult a telekre azt a bejáratot használva,

amely úgy öt méterre volt attól a helytől, ahol éppen álltak.
Angie kocsija besurrant egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott
parkolóhelyre. A vezető kiszállt. Az autó teteje úgy négy és fél
lábnyira volt a földtől. Ebből ítélve a nő olyan magas lehetett,
mint Angie, de termetesebb, vagy lehet, hogy csak a ruha tette.
A hosszú ujjú kapucnis felső fullasztó lehetett, mégis magán
tartotta a csuklyát, fejét lehorgasztotta, és zsebre dugott kézzel



ment gyalog tovább.
– Angie az? – kérdezte Faith.
Will megrázta a fejét. Elege volt Angie azonosításából aznapra.
– Lehet Delilah Palmer is – vetette fel Faith. – Szőke a haja,

bár Delilah gyakran váltogatta a hajszínét.
– Hol látjuk őt legközelebb, Dunlop? – kérdezte Amanda.
– Sehol. Vagy szerencséje volt, vagy tudta, hol vannak a

kamerák. – Próbálkozott még néhány beállítással, hol előre-, hol
hátratekerte a többi felvételt, de nem volt találat. – Bemehetett
a híd alá, beugorhatott egy kocsiba az államközi sztrádán, vagy
mehetett az egyetem felé is, a belvárosba. Számtalan vakfolt
van, ahol leparkolhatott egy másik kocsival, várhatta is valaki. –
A férfi vállat vont. – De akár felszállhatott egy buszra is.

– Ellenőrizze a buszokat! – utasította Will, mert ez a megoldás
Angie-re vallana. Vagy nem. Ő itt most már az utolsó, aki meg
tudná jósolni Angie viselkedését.

Amanda térde roppant egyet, amint felegyenesedett.
– Meséljen nekem valaki erről a Josephine Figaroáról!
– Kosaras feleség – mondta Faith kiszállva az autóból. –

Elkapták holmi Oxy miatt. Ez minden, amit tudok róla.
– A férje, Reuben ’Fig’ Figaroa Marcus Rippy egyik alibit

igazoló tanúja az erőszak éjszakájára. Jobb bedobó, sokat
hagyatkozik a testi erejére, és védekezéskor ügyesen bánik a
lepattanókkal. Kip Kilpatrick az ügynöke.

– Ez a gödör egyre mélyebb – jegyezte meg Amanda.
– Itt a jogosítványa – mutatta feléjük Faith a telefonját a

Josephine Figaroa jogosítványán szereplő képpel.
Will alaposan tanulmányozta a fényképet. Sötét haj, vékony,



magas termet, mandulavágású szemek, olajbarna bőr. Akárcsak
Angie húsz évvel ezelőtt.

De vajon őbelőle is van benne valami? Talán a magassága?
Vagy a tanulási gondjai?

– Amennyire ebből megállapítható, a fotó hasonlít a nőre
odabent.

– Angie hasonmása – jegyezte meg Faith.
Will nem tett hozzá semmit.
– Maguk ketten! – intette oda Amanda Collier-t és a társát.

Annyira csendben voltak, hogy Will meg is feledkezett róluk. –
Ng, vegye le azt az ostoba napszemüvegét! Ráállítottam az eltűnt
személyekre. Nem találkozott Josephine Figaroa nevével?

– Fig feleségével? – kérdezett vissza a férfi. Szemüveg nélkül
egész kicsi volt az arca. – Nem, sehol. Feltűnt volna a név.

– Te velem jössz, beszélünk a férjjel. Meglátjuk, kapunk-e
személyleírást, és kiderítjük, eltűnt-e a nő egyáltalán. Ami
engem illet, nem bízom Angie-ben.

– Az asszony gyógyszerfüggő. Két napot töltött a Fulton
fogdájában, szombaton szabadult. Ma reggel kell indulnia az
elvonóra.

– Ehelyett itt fekszik egy temetkezési vállalat alagsorában kés
által okozott sebekkel a mellkasán – mondta Amanda csípőre
tett kézzel. – Nekem ez nem tetszik. Angie okkal vezet minket
félre. Időt akar nyerni a saját játékához.

– De mire megy ki a játék? – kérdezte Collier. – Túl sok itt a
halott ahhoz, hogy pusztán játékot űzzön valaki.

– Ez csak az ő számára játék – magyarázta Amanda.
– Josephine-nek van egy gyereke – tartotta ismét a magasba a



telefonját Faith. – Megtaláltam a férj Facebook-oldalát.
Anthonynek hívják, és hatéves.

Anthony. Jo Figaroa fia. Angie lányának a fia. Talán az ő, Will
unokája?

A képen egy óvatos mosolyú kisfiú látszott.
– Nézzétek a szeme formáját! – mondta Faith. – Erős génekre

vallanak.
Vajon Will génjei is ott vannak abban a kisfiúban?
1989. Angie akkoriban egy nagyobb otthonban élt egy tucat

más gyerekkel.
Kivéve amikor nem.
– Nincs hír eltűnt hatéves fiúról – közölte Faith. – Már

tudnánk róla.
– Az biztos – bólogatott Ng.
– Collier! – szólalt meg Amanda. – Meddig jutott Delilah

Palmer tartózkodási helyével kapcsolatban?
– Már épp akartam mondani. A bérelt kocsiját Lakewoodban

találtuk meg elhagyatva. És tisztára törölve.
– A fenébe, Collier! – csapott a járőrautó tetejére Faith a

tenyerével. – Megtalálták a kocsiját? Mindent tudok a nyavalyás
szendvicseiről a benzinkútnál, de nem képes írni egy sms-t,
amikor…

Will ekkor ébredt rá, hogy Sara nincs sehol.
Végigjáratta tekintetét az épület elején, a pázsiton, a parkolón.

Elindult az utca felé, s ott találta a lányt a BMW-jének dőlve,
amint a távolba bámul. Az utcai lámpa fénykört vont köré.
Arckifejezését lehetetlen volt megfejteni. Will nem tudta, hogy
feldúlt, aggódik, fél vagy dühös.



Ugyanúgy fejezik be ezt a napot, ahogyan elkezdték.
Will otthagyta a zajt, a veszekedést, de talán még a munkáját

is, mert egyik sem volt többé fontos.
– Menjünk haza! – mondta Sarának.
A lány odanyújtotta neki a kocsikulcsot. Will kinyitotta előtte

az utasoldali ajtót, majd megkerülte az autót, és beült a volán
mögé. Épp hátrált kifelé a parkolóhelyről, amikor Sara megfogta
a kezét. Will szíve megkönnyebbült, de ezúttal nem a Xanaxtól.
Sara jelenléte nyugtatta meg. Aznap volt idő, hogy kész lett volna
elhagyni őt. Nem azért, hogy bántsa, hanem mert mindig a
legjobbat akarta neki.

– Nem hiszem, hogy képes lennék beszélni most bármiről, ami
ma történt – mondta Will.

Sara megszorította a kezét.
– Akkor nem fogunk.

KEDD



10. FEJEZET

Faith végiglapozta a jegyzetfüzetét, miközben Amanda odavitte

Reuben Figaroa házához. Nem sok érdemlegeset talált. Willnek
igaza volt, amikor azt mondta, erre még nem lehet egy ügyet
alapozni. Faith is csak egy csomó nyilat látott, egy csomó
megválaszolatlan kérdést. Semmi sem állt össze még úgy sem,
hogy Jo Figaroa is bekerült a képbe. A halott nő is csak egy újabb
nyíl volt, amely közvetetten Marcus Rippy felé irányult.

Talán Angie-vel kellene összekötni ezeket a nyilakat.
Faith látása kezdett elhomályosodni. Felnézett, és pislogott

néhányat, hogy kitisztuljon a szeme. Buckhead utcái kihaltak
voltak, ami nem is csoda, hisz majdnem éjjel egyre járt az idő.
Faith mélyen aludt a tévéje előtt, amikor Amanda odahívta a
temetkezési vállalathoz. Már arra is alig emlékezett, hogy
Emmát beadta az édesanyjához. Annyira kimerült, hogy fájt a
feje, de hát ez a munka már csak ilyen. Nem lehet megválogatni,
mikor közölje az ember egy férfival, hogy meghalt a felesége.

Nem mintha Faith száz százalékig meg lett volna győződve
arról, hogy a temetkezési vállalatnál látott nő Jo Figaroa.
Elképzelhető ugyan, hogy őt ábrázolja a fotó a jogosítványában,
de Angie szerepe az ügyben megkérdőjelez mindent. Faith úgy
állt a hazudozókhoz, hogy a felét sem hitte el annak, amit
mondtak, bármennyire értelmesnek is tűnt a történetük. Persze
ez nem volt könnyű. Az emberi agy bosszantó módon hajlamos
hinni, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Főleg az olyan



embereknek, akik számítanak neki.
Faith például hitt Willnek, amikor az azt mondta, hogy Angie

nem közölt vele semmi más fontosat, miközben jó hosszan
telefonált a feleségével ahhoz képest, hogy az pusztán egyetlen
nevet említsen neki.

– Az édesanyád fel szokta tűzni a jegyzeteit a falra, hogy lássuk
az összes fejleményt – jegyezte meg Amanda.

Faith elmosolyodott. A rajzszegek nyoma még mindig látszott a
falon.

– Gondolod, hogy Jo Figaroa tényleg Angie lánya? – kérdezte.
– Igen.
– És ki az apja? – Mivel nem kapott választ, feltette a

nyilvánvaló kérdést. – Will?
Amanda lassított, s lehúzódott a járda mellé. Kivette

sebességből a kocsit, majd odafordult Faith-hez.
– Ebben nem vagyok biztos. Mondd, mit tudsz Dennyről?
– Denny? – Faith megrázta a fejét. – Ki az a Denny?
– Holden becézve – magyarázta Amanda.
– Akkor maradjunk a Collier-nél!
– Kezdd az elején! Mit csinált, hogyan mutatkozott be?
Faithnek kellett egy kis idő, hogy összerakja elölről a napját.

Egy örökkévalóságnak tűnt az óta, hogy felvette Willt az
állatorvosi rendelőnél ma reggel, ami gyakorlatilag tegnap reggel
volt, hiszen elmúlt éjfél.

Elmesélte Amandának, hogyan találkozott Collier-vel és Ng-vel
Rippy klubjánál, mennyi időt töltött vele Dale Harding lakásán, a
szövegeket, amelyek neki semmit sem mondtak, az unalmas
beszámolókat a magánéletéről, a folytonos flörtölését, és a



vonakodását, hogy értelmes, felnőtt beszélgetést folytassanak az
ügyről.

– Nem bízom benne – ismerte be. – Folyton ezzel a mexikói
heroinkartell-témával jön. Azt nem mondta el, hogy megtalálták
Delilah kocsiját, de beszámolt minden haszontalan szajháról,
akivel Lakewoodban beszélt.

– Ng azt mondta, egy elfajult családi veszekedést intéztek
éppen, amikor kiküldték őket az éjszakai klubba – fűzte hozzá
Amanda.

Faith igyekezett pontosan felidézni a férfi szavait.
– Azt mondta, meglehetősen elfajult a dolog, ami azt jelenti,

hogy valószínűleg épp a kórházban voltak. A Grady közel van
Rippy klubjához, abban a korai időpontban nem több mint tíz
perc. Érthető, hogy őket küldték oda.

– A 911-re hajnali ötkor futott be a hívás – emlékeztette
Amanda. – Te szívesen ajánlkoznál egy raktárépületben történt
haláleset kivizsgálására a műszakod végén?

Faith vállat vont.
– Zsaruról volt szó. Az egyenruhások felismerték Hardingot.

Az ember egy kolléga miatt hajlandó megtoldani a munkanapját.
– Ez igaz – értett egyet Amanda. – Mi más zavar még abban a

fickóban?
Faith megpróbálta megfogalmazni zsigeri érzéseit.
– Folyton felbukkan, amikor senki sem számít rá. Ott volt

Will-lel, amikor az megtalálta Jane Doe-t az irodaépületben. Ő
vitte haza. És ott volt ma éjjel is a temetkezési vállalatnál. Mit
keresett ott?

– Collier és Ng az összekötőnk a rendőrségnél. Ők dolgoznak az



ügy bizonyos részletein. Jogos, hogy őket értesítették a kocsi
miatt.

– Persze – igyekezett Faith elfogadni a nyilvánvaló választ. –
Collier talán tényleg csak egy idióta, aki mindenütt épp jelen van.
Az apja is rendőr volt, biztos benne van a vérében.

– Milton Collier mindössze két évig volt rendőr – helyesbített
Amanda. – Aztán kapott egy ötvenegyest egy huszonnégyestől,
és elvesztette két ujját, mielőtt hívhatta volna a hatvanhármat.

Faith előkotorta rejtett tudását Amanda ifjúkori
kódrendszeréről, és lefordította magának, hogy Collier apját
megszúrta egy őrült, és elvesztette néhány ujját, mielőtt
erősítést tudott volna hívni.

– És?
– Milton egészségügyi alkalmatlanság címén leszerelt.

A felesége tanítónő volt, és nevelőszülőként tucatszám vettek
gyerekeket magukhoz, hogy megéljenek. Collier is közéjük
tartozott, de őt végül örökbe fogadták.

– Huh! – nyögött fel Faith. Collier fölöttébb bőbeszédű volt
csaknem mindennel kapcsolatban, csak azt felejtette el
megemlíteni, hogy ő ugyanúgy a gyermekvédelmi rendszerben
nőtt fel, mint Delilah Palmer.

Vagy mint Angie.
– Volt Collier és Angie valaha ugyanabban az otthonban,

mondjuk amikor Angie tizenhat volt, és terhes? – kérdezte.
– Érdekes kérdés, igaz? – Amanda nem adott pontos választ,

de Faith tudta, hogy utána fog nézni. – Mi mást mondott még
Angie a telefonban Willnek?

– Rövid beszélgetés volt – hazudta Faith, hisz majdnem három



percig tartott. – Bizonyára egy ideig csak bosszantotta.
– Mit gondolsz, miért?
– Mert Angie egy szörnyeteg.
Amanda szúrós tekintettel nézett rá.
– Inkább ravasz. Nézd csak a tegnapi napunkat! Angie

elintézte, hogy körbe-körbejárjunk. Kelet-Atlanta, Lakewood,
Észak-Atlanta, Midtown, ahol Will cirkált. Te Hardingnál
rekedtél meg, én Kilpatricknél. Sőt, Angie kiütötte Willt az
egyenletből, ami briliáns stratégiára vall. Will Angie minden
rezdülését ismeri, így ő lehetne a legjobb szövetségesünk, hogy
kitaláljuk, a neje miben sántikál. Csakhogy őt teljesen sokkolta,
nem lehet hasznát venni. Láttad, hogy nézett ki az alagsorban.

Faith nagyon is látta, mennyire összetört, ő maga is alig tudta
visszafogni magát. Will valami furcsa hangot hallatott, mint aki
nem kap levegőt, mire ki kellett menekülnie a szobából, nehogy
Will sírni lássa.

– Gondolod, Angie azért packázik vele, hogy ne jöhessen rá, mi
az igazi célja? – kérdezte Amandát.

– Ha órákat tartanék lelki hadviselésből, ez a játszma a
tananyag részét képezné.

Márpedig a lelki hadviselésnek Amanda is a mestere volt.
– Na jó, szóval Angie a bolondját járatja Will-lel. De miért?
– Időt akar nyerni.
– Mihez?
– Ez a százezer dolláros kérdés. Mit akar valójában Angie

Polaski?
Faith nem hitte, hogy valaha is rájön. Annyira fáradt volt, és

annyira feszült, hogy talán még a cipőfűzőjét sem tudta volna



megkötni abban a pillanatban, nemhogy kitalálni, miért követte
el Angie Polaski mindazt a szörnyűséget, amit elkövetett.

– Vegyük újra végig! – kérte Amanda.
Faith vonakodva nézett ismét a jegyzetfüzetére.
– Hardingot vasárnap éjjel ölték meg. Angie úgy rendezi el a

helyszínt, mintha ő maga lenne az áldozat, miközben Jo Figaroa
az, akinek valószínűleg ugyanaz a vércsoportja, mint az anyjának,
Angie-nek, azaz a ritka B-negatív.

– Hm. – Ez egyszer Amanda nem járt Faith előtt. – Gondolod,
hogy Angie ölte meg Jót?

Faith nem volt ebben biztos.
– Angie egy szörnyeteg, de nem tudom elképzelni, hogy

megölné a saját gyerekét.
– Én sem, de esetleg Harding ölhette meg Jót, aztán meg Angie

Hardingot. Vagy legalábbis megpróbálta az ajtógombbal. Na és
aztán?

– Angie kiviszi a holttestet a klubból, majd felgyújtja Dale
autóját, ami simán feltételezhető róla, ha begurul, márpedig elég
dühös lehetett, ha Dale megölte a lányát. – Faith el sem tudta
képzelni, mit tenne ő egy ilyen helyzetben. Valószínűleg kő kövön
nem maradna. – A 911 hétfőn, hajnali ötkor kapja a hívást, aztán
hétfő éjjel Angie átnyújtja nekünk Jo testét a temetkezési
vállalatnál, és felhívja Willt, hogy megkínozza.

– Sara dél és egy óra közé teszi Josephine halálát.
– Ez a pontatlanság nem vall Sarára – jegyezte meg Faith,

majd felírta az időpontot a margóra. Aztán szöget ütött a fejébe
valami. – Ha Josephine dél és egy óra között halt meg, Angie-nek
a kocsija csomagtartójában kellett őriznie, amíg ott nem hagyta a



temetkezési vállalatnál este fél kilenc előtt.
– Sok vér volt a hátsó ülésen, mind B-negatív, és egy kevés a

csomagtartóban, amire Sara azt mondta, a halál után is
szivároghatott a mellkasi sebből.

Faith megborzongott a gondolatra, milyen hidegvér kellett
ahhoz, hogy Angie ide-oda kocsikázzon, miközben a lánya
elvérzik a hátsó ülésen.

– Fontos volt az időzítés – mondta Amanda. – Angie húzta az
időt, hogy meg tudjon szabadulni a holttesttől.

– Vagy valami miatt meg kellett változtatnia a tervét –
találgatott Faith. Értette Amanda korábbi logikáját, mert
valóban Will az egyetlen, aki legalább meg tudná tippelni, mire
gondol Angie. Ő ismeri egyedül az indítékait, és hogy mire képes.
Csakhogy Angie itt nem Will-lel packázott egyedül. – Angie
dolgozott gyilkossági ügyeken is korábban. Tudja, milyen egy
hasonló nyomozás. A vér és az erőszak kiborít mindenkit,
akárhányszor látta már. Az ember ideges, nehogy elnézzen egy
bizonyítékot, nehogy ne vegyen valamit észre. Nem tudja
kikapcsolni az agyát, nem tud aludni, még ha lenne is ideje rá. Ha
ehhez még hozzájárul az érzelmi szál is, jól benne vagyunk a
pácban.

– Én csak azt tudom mondani, amit ma éjjel: elmegyünk
valami igen fontos mellett – jelentette ki Amanda.

– Talán Reuben Figaroa ad majd magyarázatot – csukta be a
noteszét Faith. Úgy tűnt, már semminek sincs benne értelme.
A jegyzetei úgy néztek ki, mint Emma egyik kifestőkönyve. –
Most már nem lesz időm újra elaludni. Adhatnál egy Xanaxot –
fordult Amandához. – Mellesleg miért van nálad mindig Xanax?



– Csak egy kis trükk a régi időkből. Ha van egy gyanúsítottad,
aki túl ideges ahhoz, hogy beszéljen, egy felet belemorzsolhatsz a
kávéjába. Kicsit ellazul, és máris aláírathatod vele a vallomását a
pontozott vonalon.

– Tizenhat érvet is fel tudok sorolni, amiért ez illegális.
– Csak tizenhatot? – kuncogott Amanda visszasorolva a

forgalomba. – Mondd ezt az anyádnak! Ő találta ki.
Faith el is tudta képzelni az anyjáról, hogy ilyen módszerekhez

folyamodott a hetvenes években, de Amandáról nem, ami azt
jelezte, hogy eltitkol valamit. Márpedig Faith nem volt
felkészülve arra, hogy tovább faggatózzon.

– Na és mivel állítunk be Reubenhez? Pusztán értesítjük a
felesége haláláról, vagy kihallgatjuk? A neje legalább vasárnap
este óta nincs meg, de ő nem jelentette az eltűnését.

– Úgy kell kezelnünk ezt az ügyet, mint minden más gyanús
halálesetet, ahol a házastárs az áldozat – jelentette ki Amanda. –
Mindig a férj az első számú gyanúsított. Több nőt öl meg a
partnere, mint bárki más.

– Mit gondolsz, miért hagytam abba a randizást?
Faith tréfának szánta a megjegyzést, de Amanda éles

oldalpillantást vetett rá.
– Ne hagyd, hogy a munkád elvegye a kedvedet a férfiaktól,

Faith!
Faith a nagynénjére nézett. A két nap alatt már másodszor

próbált neki párkapcsolati tanácsokat adni.
– Ezt meg honnan veszed?
– Tapasztalatból – felelte Amanda. – Fogadd el egy olyan

nőtől, aki már nagyon régen végzi ezt a munkát. Egyszerű



statisztika. A legtöbb erőszakos bűncselekményt férfiak követik
el. Ezt mindenki tudja, de nem mindenki szembesül vele a
valóságban nap mint nap, mint te meg én. Emlékezz, hogy Will is
férfi, mégis jó ember. Legalábbis amikor nem csökönyös szamár.
Charlie Ried pedig egyenesen kivételes, csak ne mondd neki
vissza! A te dolgod Emma apjával nem jól sült el, mégis jó ember
ő is. Az apád meg egyenesen egy szent volt. A fivéred talán
seggfej, de mindent megtenne érted. Jeremy minden
szempontból tökéletes, Kenny nagybátyád pedig…

– Házasságtörő és szoknyapecér?
– Lásd meg a fától az erdőt, Faith! Kenny imád téged, és

mindentől függetlenül jó ember. Csak mi ketten nem passzoltunk
össze. De attól még lehet valaki a nagyvilágban, aki épp hozzád
való. Ne engedd, hogy a munkád befolyásoljon! – Amanda
fékezett. – Hányas volt a házszám?

Faith észre sem vette, hogy közben odaértek a Cherokee
Drive-ra. Egy nagy, kőből készült levelesládára mutatott néhány
házzal a country club után.

– Az ott.
Amanda befordult a felhajtóra, de útját állta egy hatalmas,

fekete kapu. Megnyomta a kaputelefon gombját, majd
beleintegetett a biztonsági kamerába, amelyet diszkréten
elrejtettek a házat az út felől takaró magas bokrok közé.

A Figaroa házaspárnak nyilván fontos volt a magánélete. Faith
úgy vélte, az előkert legalább akkora, mint egy futballpálya,
mégis látta a földszinti ablakokban a fényeket.

– Ébren vannak. Gondolod, hogy a sajtó már kiszagolta?
– Ha igen, elég kevés gyanúsítottunk van, aki



kiszivárogtathatta.
Már megint Collier. A közmondásos rossz pénz. Ha ismerte

Angie-t, vajon ismerte Dale Hardingot is? És ha Holden Collier
olyan zsarukkal barátkozott, mint Angie és Harding, mit árul ez
el róla?

Faith hitt abban, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik
a disznók.

– Hallottál valaha egy Virginia Souza nevű nőről? – kérdezte
Amandát.

Az megrázta a fejét.
– Collier említette korábban. – Faith kihalászta a telefonját a

zsebéből, és végiglapozta az üzeneteit a nő nevét keresve. –
Virginia Souza. Collier lenyomozta, mert Delilah utcasarkán
strichelt, úgyhogy valószínűleg ugyanaz lehetett a stricijük.
A család szerint hat hónapja túladagolta magát, de ez a hír
Collier-től származik, márpedig benne nem bízom meg, mert egy
ocsmány hazug.

– Néha teljesen úgy beszélsz, mint az anyád.
– Bárcsak tudnám, hogy ezt bóknak szántad-e, vagy sem! –

Faith közben előkereste az adatbázisból Virginia Souza adatait. –
Na itt van. Ötvenhét éves, ami kicsit sok egy szajhához képest.
Ezerszer ült prostitúcióért a hetvenes évek vége óta, aztán volt
gyermek veszélyeztetése, gyermek elhanyagolása, bűnrészesség
egy gyermek kihasználásában. Ezek egyikéről sem tett Collier
említést. – Faithnek már zsibbadt az ujjbegye, olyan sokáig
kellett lapoznia a nő gyászos bűnlajstromát. – Számos ittas
garázdaság, bolti tolvajlás, de semmi droggal visszaélés, ami
különös, tekintve, hogy a család szerint hat hónapja túladagolás



miatt halt meg. Vagy csak rájuk fogta Collier. Két alkalommal
kiskorú bántalmazása, ezekről Collier is beszámolt. Gyanúsított
egy kiskorú elrablásában, gyanúsított egy másik
kihasználásában. Úgy látszik, bukott a gyerekekre. Ismert
álnevei: Souz, Souzie, Ginny, Gin, Mama.

– Mama. Az utcalányok főnöke, a strici jobbkeze.
– A korát és az utcáját tekintve érthető. Ami a

gyermekbántalmazást illeti, a strici munkáját végezhette el,
fegyelemre szoktatva a lányokat, hogy tudják, hol a helyük.

– Mi tart ezeknek ennyi ideig? – Amanda még egyszer
megnyomta a csengőt, s rajta is tartotta az ujját egy darabig,
hogy világossá tegye, nincsen szándékában elmenni. – Van
telefonszámod?

Faith már épp keresni kezdte, amikor a kapu megmozdult.
– Na végre!
A felhajtó balra kanyarodott, s egy különálló, hat kocsinak

alkalmas garázs felé vezette őket a ház háta mögött. Amanda
beállt a kültéri parkolóba, egy Tesla terepjáró mellé. A betonon a
felfestés és az alacsonyan beállított kosárlabdagyűrű arra utalt,
hogy Reuben Figaroa kialakított egy kis pályát a hatéves fiának.

– Kip Kilpatrick – szólalt meg Amanda meglátva a nyitott
ajtóban álló férfit. Fényes öltönyén megcsillant a mozgásérzékelő
lámpák fénye. Egy üveg élénkpiros sportitalt dobált egyik
kezéből a másikba, miközben nézte a beálló autót. Will
alábecsülte a férfi gátlástalanságát. Faith már messziről érezte,
ahogy árad belőle, mint pincéből a dohszag.

– Hát itt vagyunk – mondta Amanda, majd mindketten
kiszálltak a kocsiból.



Amanda Kilpatrick felé tartott, Faith pedig bepillantott a
garázskapuk ablakán. Két Ferrari, egy Porsche, az utolsó helyen
pedig egy koromfekete Range Rover, Jo Figaroa autója.

– Mr. Kilpatrick! – köszönt Amanda. – Milyen öröm találkozni
önnel kétszer is egy napon.

A férfi az órájára nézett.
– Gyakorlatilag már másnap van. Van valami különös oka

annak, hogy egy másik ügyfelemet is meglátogatják ezen a késői
órán?

– Miért nem odabent beszéljük ezt meg Mr. Figaroával?
– Miért nem idekint énvelem?
– Már azt is különösnek találom, hogy ön egyáltalán itt van,

Mr. Kilpatrick. Egy késői látogatás a családnál?
– Öt másodpercük van, hogy megmagyarázzák a jövetelük

okát, vagy eltűnjenek Mr. Figaroa birtokáról.
Amanda nem válaszolt azonnal, hogy változzanak az

erőviszonyok.
– Valójában Josephine Figaroát keresem. Úgy tűnik, nyoma

veszett.
– Elvonón van – közölte a férfi. – Ma reggel ment oda. Én

magam ültettem be a kocsiba.
– Meg tudja mondani az intézmény nevét?
– Nem.
– És azt, hogy mikor tér vissza?
– Nem.
Amanda ritkán ütközött falakba, de Faith látta, hogy most

lepattan Kilpatrick hazugságainak a faláról. Nagynénje végül
kiteregette a lapjait.



– Két órája találtak egy holttestet, amelyet Josephine
Figaroaként azonosítottak.

Kilpatrick leejtette az üveget, mire az szilánkokra robbant szét
a kövezeten. A piros folyadék szétterült a földön, de előbb
ráfröccsent a férfi nadrágjára. Kip mozdulatlanná dermedt, talán
észre sem vette, ami történt. Őszintén meg volt döbbenve.

– Szükségünk van Mr. Figaroára, hogy azonosítsa a halottat –
folytatta Amanda.

– Micsoda? – kezdte rázni a fejét Kilpatrick. – De hogyan? Mi?
– Magára hagyjuk egy percre?
A férfi lenézett a földre, s észrevette a kiömlött italt.
– Biztosak ebben? – kérdezte a fejét ingatva, s Faith szinte

hallotta, ahogy magára parancsol, hogy öltse fel a jogász
szenvtelen arcát. – Én is azonosíthatom. Hol találkozzunk?

– Van egy fotónk, de…
– Mutassa!
Amanda már elő is vette a telefonját, s megmutatta neki a

halott nő arcáról készített felvételt.
Kilpatrick összerázkódott.
– Szent ég! Mi történt vele?
– Ezt akarjuk itt kideríteni.
Kilpatrick megtörölte a száját a zakója ujjával.
– Jézusom! Jézusom!
Egy árnyék vetődött a kapualjra, fölöttébb vészjósló árnyék,

akár egy szörny egy mesekönyvben.
Reuben Figaroa lépett ki a kertbe óvatosan, nehogy vizes

legyen a cipője. Éktelenül gyűrött szürke öltönyt viselt kék
inggel, fekete nyakkendővel. Borotvált fej, sötét bajusz és



körszakáll. Döbbenetesen magas volt, feje majdnem súrolta az
ajtókeretet. Fekete bőrövén elöl pisztolytok egy modern Sig
Sauer P320-assal. Nagyon úgy festett, hogy használni is tudja.

– Beszélhetnénk önnel, Mr. Figaroa? – kérdezte Amanda.
Reuben kinyújtotta a kezét, amely háromszor nagyobb volt

Amandáénál.
– Hadd nézzem azt a képet!
– Ne, ember! – figyelmeztette Kilpatrick. – Hidd el, nem

akarod látni!
Amanda átnyújtotta Reubennek a mobilját, szinte eltűnt a

hatalmas tenyérben. A férfi közel emelte szeméhez a képernyőt,
s félrebillent fejjel tanulmányozta a fotót. Faith hozzá volt szokva
Will magasságához, de hozzá képest Reuben óriás volt. Minden
nagyobb, erősebb, fenyegetőbb volt rajta. Alig öt szót szólt
hozzájuk, de Faith minden porcikája azt súgta, nem lehet
megbízni ebben az emberben. Halott felesége fotóját nézte, de
semmiféle érzelem nem tükröződött az arcán.

– Ez az ön felesége, Josephine Figaroa?
– Jo. Igen, ő az – felelte a férfi, majd visszaadta a telefont

Amandának. Biztosnak tűnt a képen látott nő
személyazonosságában, de semmi jelét nem adta, hogy hatott
volna rá a látvány. – Jöjjenek be, kérem!

Amanda látványosan meglepődött a meghíváson. Hátranézett
Faith-re, mielőtt belépett volna a házba. Kip Kilpatrick jelezte,
hogy ő akarja zárni a sort. Nem mintha úriember lett volna,
hanem mert szemmel akarta tartani őket. Faith ezt csöppet sem
bánta, sőt tett róla, hogy a férfi lássa, észrevette az ajtónak
támasztott Ruger AR-556-os karabélyt. A létező legmodernebb



fajta volt, mindenféle kütyüvel felszerelve.
Reuben végigvezette őket egy hosszú, kövezett folyosón.

Bicegett, s a bal lábán fém merevítőt viselt. Faith értékelte, hogy
lassan mennek, mert legalább alaposan körülnézhetett. Nem
mintha sok lett volna a látnivaló. A lakás szinte lakatlannak tűnt.
Nem voltak fényképek a fehér falakon, papucsok az ajtó mellett,
leszedett ruhák a mosókonyhában, játékok minden sarokban.

Éljen az ember egy óriási házban vagy egy cipősdobozban, egy
hatéves mellett ilyesmivel van tele a lakás. Sehol egy zsíros
ujjnyom vagy egy levert lambéria, sehol némi ragacsos
gabonapehely, ami megmagyarázhatatlan módon jelezné, merre
jár egy kisgyerek, akárcsak a mesében a morzsák.

A nappali ugyanilyen sivár volt. Nem nyitott, amerikai
konyhás, hanem csukott ajtókkal körülvett helyiség. A földtől a
plafonig érő ablakok előtt nem volt függöny, hogy lágyítsa az
összhatást, és egyetlen műtárgy vagy növény sem volt sehol,
hogy a helyiség barátságosabb hangulatú legyen. A bútor steril
hatást keltő fém és fehér bőr kombinációjából készült, s egy
kosaras magasságához méretezték. A plüss szőnyeg is fehér volt,
de még a padló is. Ha lakott is itt gyerek, az hermetikusan el volt
zárva a felnőttek életterétől.

– Tessék! – mutatott Reuben a kanapéra, de nem várta meg,
míg a nők leülnek. Egy fotelbe telepedett le, a falnak háttal. Ülve
volt nagyjából akkora, mint Faith állva. Szeme különös szürke
árnyalata a hajdani konföderációs katonák egyenruhájára
hajazott. Borotvált fején hosszú ragtapasz húzódott, alatta
golflabdányi dudor.

– Mi történt a fejével? – kérdezte Faith.



A férfi nem felelt, csak bámult rá enyhe érdektelenséggel,
ahogy egy oroszlán nézne egy hangyát.

– Köszönjük, hogy fogad minket, Mr. Figaroa – szólalt meg
Amanda. – Őszinte részvétem.

A kanapéra ült le a férfi széke mellé. A szélén kellett
egyensúlyoznia, hogy leérjen a lába a földre. Kilpatrick egy másik
fotelbe süppedt, s lóbálta a lábát, akár egy kislány.
Zaklatottabbnak tűnt, mint Jo férje maga. Arcán még mindig
látszottak a sokk nyomai.

Reuben várta, hogy Faith is leüljön.
– Köszönöm, én állva maradok – jelentette ki Faith, mert nem

akart időt veszíteni a feltápászkodással, ha valami rosszul sülne
el.

Márpedig itt egy csomó dolog sülhet el rosszul.
A bejárati ajtó mellett kiszúrt még egy támadó fegyvert is, egy

AK-47-est, amelyet úgy alakítottak át, hogy gyakorlatilag legális
automata gépfegyverré vált. Egy nehéznek tűnő üvegdobozban
egy másik pisztoly is hevert a dohányzóasztalon, egy újabb Sig
Sauer, egy két színárnyalatú Mosquito.

Amanda táskája egy ötlövetű revolvert rejtett egy Crown
Royal zacskóban, amelybe más parfümöt csomagol. Faith Glockja
a lábára szíjazott tartóban lapult. Nem vehetnék fel a versenyt
Reuben Figaroával. A férfi kissé elfordult a fotelben, könyökét a
bal sarokba támasztotta, keze alig nyolc centire volt a csípőjén
lévő pisztolyától.

– Mi történt Jóval? – kérdezte.
– Még nem tudjuk biztosan – ismerte be Amanda. – Még nem

volt boncolás.



– Mikor kerül rá sor?
– Ma délelőtt.
– Hol?
– A Grady Kórház halottasházában.
A férfi további részletekre várt.
– Az Atlantai Városi Rendőrség orvosszakértője fogja

elvégezni, de ott lesz valaki a Georgiai Nyomozó Irodától is, hogy
segítsen, ha kell.

– Én is ott akarok lenni.
Kilpatrick felegyenesedett.
– Még nem tért magához a sokkból – fordult Amandához. –

Persze hogy nem akar ott lenni, mikor a feleségét boncolják –
jelentette ki jelentőségteljes pillantást vetve Reubenre. – Mikor
halt meg?

– Talán Mr. Figaroa mondja el előbb, mivel töltötte a tegnapi
napot!

– Ne…! – mondta volna Kilpatrick, de Reuben egy
kézmozdulattal elhallgattatta.

– Hétfő reggel először az orvosomnál jártam. Amint látja,
nemrég műtötték a térdemet. Kontrollra kellett mennem. Utána
hivatalos ügyben találkoztam Kippel, majd együtt beszéltünk az
ügyvédemmel, Ditmar Wittich-hel. A nap hátralévő részét a
bankáraimmal töltöttem. City Trust, Bank of America, Wells
Fargo. Kip megadhatja a számukat.

– Természetesen egyikük sem árulhatja el, miről beszéltek, de
igazolhatják az időpontokat – jegyezte meg Kilpatrick. –
A bankok biztonsági kameráinak a felvételeihez, gondolom,
engedélyre lesz szükségük.



– De ott van még a hétfő késő este és a ma reggel – jegyezte
meg Amanda Reuben felé fordulva. – Bocsásson meg, de
furcsának találom, hogy hajnali fél háromkor még mindig öltönyt
visel.

– Ezért várakoztattam önöket a kapunál – felelte a férfi. – Úgy
gondoltam, illetlenség lenne pizsamában ajtót nyitni.

Amanda bólintott, és nem mutatott rá, hogy az öltönye úgy
fest, mint amit előző nap reggeltől viselnek.

– Hol találtak rá? – kérdezte Reuben.
Amanda erre nem felelt.
– Azt reméltem, segít behatárolni nekünk az időpontokat –

mondta, majd Kilpatrickre nézett. – Az imént azt mondta, hogy
hétfő reggel maga ültette be Jót a kocsiba?

– Na jó, nem szó szerint – hátrált meg Kilpatrick. – Vasárnap
este raktam a csomagjait a kocsijába. Azt nem tudom, hétfő
reggel mikor indult el. – Idegesen Reubenre kapta a tekintetét. –
Szóval utoljára vasárnap este láttam. Egy partin.

– Egymaga ment az elvonóra a saját kocsijával?
Kilpatrick látta, hogy Faith benézett a garázsba a Range

Roverre, így tovább ködösített.
– Nem emlékszem.
– És ön? – kérdezte Amanda Reubent.
– Vasárnap éjjel – felelt Kilpatrick a kliense helyett. – Reuben

is ott volt a partin, ahogy Jo is. Jo korán elment. Fájt a feje, vagy
csomagolni akart, nem tudom. Amikor Reuben hétfő reggel
felébredt, feltételezte, hogy Jo már elindult az intézetbe. A városi
kocsijával, mert a Rover még ott állt. – Látszott, hogy menet
közben találja ki az egészet. – Aztán tudják, milyenek ezek az



elvonók. Az első két héten még hazatelefonálni sem engedik az
embert, így nem tudhattuk, odaért-e, vagy sem.

Amanda jól látta a lyukakat a történetben, de azért bólintott.
– Ki ölte meg? – tette fel a kérdést Reuben.
– Nem vagyunk biztosak benne, hogy meggyilkolták.
– De hát a kép! – ellenkezett Reuben. – Valaki szétverte az

arcát. Összeverték. – Elfordította a tekintetét, ökölbe szorított
keze akkora volt, mint egy futball-labda. Először mutatott
érzelmet a felesége kapcsán. – Ki ölte meg?

– Ms. Wagner! – szólt közbe Kilpatrick. – Azt hiszem, tudnia
kell, hogy Jo rászokott az Oxy-ra. Elég súlyosan. Fignek fogalma
sem volt róla, amíg rajta nem kapták. Ezért van elvonón. Azaz
indult elvonóra. – Elhallgatott, nyelt egyet, láthatóan ideges volt.
– A dílerét kellene megkeresniük. Azokat az alvilági figurákat.

Faith emlékezett rá, hogy Will elmondta, hogyan látta el Angie
drogokkal a fiatal lányokat azzal a céllal, hogy távol tartsa őket az
utcától. Talán Jo Figaroának is ő szerzett nyugtatót?

– Látványos fegyvergyűjteménye van – nézett körül Amanda
a szobában úgy téve, mintha eddig nem vette volna észre az
arzenált. – Ez a hobbija, vagy ennyire aggódik a családja miatt?

Reuben acélkemény tekintettel válaszolt.
– Én kiválóan gondoskodom a családomról.
Kilpatrick felemelte a fejét.
– Ms. Wagner, bizonyára tisztában van Georgia Alkotmánya

60. kiegészítésének 1-től 10-ig terjedő pontjaival, amelyek
szerint rendőrtisztek nem kérdezhetnek törvénytisztelő
magánembereket pisztolyokról és engedélyekről, valamint
semmiféle más fegyverről, akár rejtve, akár látható módon



viselik. Főleg nem egy magánlakásban.
– Jo elbúcsúzott Anthonytől? – kérdezte váratlanul Faith.
Reuben szeme összeszűkült.
– Igen.
– Beszélhetnénk vele? Talán az édesanyja…
Megcsörrent egy telefon, méghozzá olyan éles hangon, hogy

Faith keze megindult a pisztolya felé. Reuben keze is
megrándult, aztán feltűnően lassan benyúlt a zsebébe, és elővett
egy iPhone-t. Faith Kilpatrickre nézett, aki feszülten kiült a
fotelje szélére, és várt. Reuben tekintete már nem volt olyan
kemény, szoborszerű viselkedése mintha kissé kevésbé lett
volna határozott.

Mindannyian nézték, ahogy a füléhez emeli a telefont.
– Nem – motyogta, majd várt. – Nem – ismételte, és bontotta

a vonalat. Kilpatrickre nézve megrázta a fejét, de a készüléket
nem tette le a kezéből, aminek Faith kimondottan örült, mert
nem bánta, ha lefoglalja valami a férfi domináns kezét. –
Bocsánat – magyarázkodott Figaroa. – Magánügy.

– Reuben! – nyitotta rájuk egy idősebb nő az egyik ajtót.
Afroamerikai volt, kifogástalan öltözékben, szoros gyöngysorral a
nyakán. – Szeretnéd, hogy hozzak a vendégeidnek egy kis kávét
vagy teát?

– Nem, asszonyom, köszönjük – felelte a férfi lesimítva a
nyakkendőjét. – Minden rendben.

A nő habozott egy pillanatig, majd kihátrált a szobából.
A párbeszéd csak másodpercekig tartott, de Faith-nek sikerült

jól megnéznie a nő arcát. Az alsó ajka remegett.
Kilpatrick kezdett magyarázkodásba.



– Ő Jo édesanyja. Rossz a szíve. Majd csak akkor mondjuk el
neki, ha készen áll rá.

– Bocsánat! – szólalt meg Amanda. – Josephine-t örökbe
fogadták?

Reuben addigra visszanyerte az önuralmát, ismét
kifejezéstelenné vált az arca.

– Igen. Még csecsemőkorában. A szülőanyját sosem ismerte.
– Milyen szomorú. – Amanda beleköhintett a tenyerébe.

Megütögette a mellkasát, majd köhögött még egyet. – Bocsánat,
kaphatnék egy kis vizet?

– Majd én hozok – indult Faith a konyha felé.
Reuben kezdett feltápászkodni, de Kilpatrick leintette.
– Semmi baj.
Faith nyomban észrevette, miért nincs semmi baj, mihelyt

belépett a konyhába. A golyófejű, szűk, fekete ruhát viselő Laslo
Zivcovik ült a konyhasziget mellett. Jégkrémet evett dobozból,
és a nő, aki csakis Miss Lindsay lehetett, ott állt a sziget
túloldalán. Egy fehér törlőrongyot gyűrögetett a kezében, s
láthatóan nyugtalanította, ami a másik szobában történik. Nem a
gyöngysor árulta el egyedül, hanem a remegő ajka, amit Will
megemlített.

– Milyen szép konyha! – lelkendezett Faith, bár a helyiség
inkább hasonlított egy diliházbeli gumiszobára. Minden szekrény
fehér volt, s minden konyhai eszközt fehér ajtók mögé rejtettek.
A márvánnyal burkolt pult márvány padlóban folytatódott, s
még a helyiség hátuljából induló nyitott lépcsősor is
szemfájdítóan fehér volt.

– Köszönöm – felelte Miss Lindsay összehajtogatva a törlőt. –



A vőm tervezte.
Ez sok mindent megmagyarázott. Reuben maga is elment

volna egy darab márványnak.
– Nem kis munka lehet tisztán tartani, főleg egy kisfiúval a

háznál. A lányának bizonyára sok segítsége van.
– Nem, mindent maga csinál. Ő takarít, ő főz, mos.
– Ó, ez rengeteg munka. Főleg egy kisfiú mellett – ismételte

magát Faith.
Laslo kanala nagyot koppant a pulton.
– Akar valamit? – kérdezte. Bostoni akcentusa úgy hangzott,

mintha vattát tömött volna kétoldalt a szájába.
Egy pohár vizet kiönteni nem elég hosszú idő, így Faith

füllentett egy kicsit.
– Felajánlottam, hogy segítek a teával.
– Hozom a kannát – mondta máris Miss Lindsay, de azzal,

ahogy sorra nyitogatta a szekrényajtókat elárulta, hogy nem jár
ide sűrűn.

– Hé! – koccantotta Laslo a pultnak a kanalát, hogy magára
vonja a figyelmet. Rámutatott a vízforralóra, ami viszont
elárulta, hogy ő annál többet.

– Ez a sok újfajta kütyü! – sopánkodott Miss Lindsay,
miközben elővette a csészéket. Fehéreket, persze. Hatalmasakat,
Reuben Figaroa méreteihez illőket, mint ahogy ebben a házban
minden hozzá idomult.

Faith kezdte megtölteni a csészéket forró vízzel. A konyhapult
olyan magas volt, hogy majdnem lábujjhegyre kellett állnia.

– Azért van itt, hogy az unokájára vigyázzon? – kérdezte Miss
Lindsayt.



A hölgy nem szólt semmit, csak bólintott.
– Hatéves, tehát elsős, igaz? – folytatta Faith a

kérdezősködést, megtöltve a következő csészét. – Ez aranyos
kor, minden olyan izgalmas. A hatévesek viccesek és mindig
vidámak. Az ember legszívesebben folyton ölelgetné őket.

Miss Lindsay a pult mellé ejtette a következő csészét, fehér
cserepei jégszilánkokként repültek szanaszét a padlón.

Először senki sem mozdult, csak bámulták egymást, mint
amikor patthelyzet áll elő. Végül Laslo odafordult az idős
hölgyhöz.

– Menjen fel, kedves, majd én rendet teszek.
Miss Lindsay Faith-re pillantott, s ismét remegni kezdett az

ajka.
– Azt hiszem, ön találkozott a társammal tegnap – mondta

Faith. – Will Trenttel.
Laslo felállt, cipője megcsikordult a törött cserepeken.
– Menjen fel, és vigyázzon Anthonyre! Annyi idelent a zaj, nem

akarhatja, hogy felébredjen, hátha megijed.
Miss Lindsay beharapta a szája szélét, hogy megállítsa a

remegést.
– Hát persze. Jó éjszakát! – köszönt el Faith-től. Botja

kopogott a kövön, ahogy elindult a hátsó lépcső felé. Még egyszer
visszanézett Faith-re, majd nehézkesen kezdte legyűrni a
lépcsőfokokat. Örökkévalóságnak tűnt, mire felért.

Laslo cipője porrá zúzta a széttört csésze darabjait, amint
visszaült a konyhapult mellé. Megmarkolta a kanalát. Belapátolt
egy adag fagylaltot, majd megnyalta a száját. Közben le nem
vette a szemét Faith melléről.



– Csinos cickók – jegyezte meg.
– A magáéi szintén.
Faith a cipőjével lökte be az ajtót tudva, hogy nyomot fog

hagyni rajta. Amanda már felállt a kanapéról, táskáját a kezében
tartotta.

– Köszönöm, Mr. Figaroa – mondta éppen. – Tartsuk a
kapcsolatot. És még egyszer részvétem a vesztesége miatt.

Kilpatrick kísérte ki őket. Előreengedte a két nőt a folyosón,
mintha attól félne, hogy szétszaladnak, és találnak valamit, amit
nem tud majd kimagyarázni.

A hátsó ajtónál Amandához fordult.
– Ha vannak még kérdései Fighez, engem hívjon! A szám ott

van a kártyámon.
– Szükségünk van rá, hogy személyesen azonosítsa a

holttestet. És örülnénk egy DNS-mintának is.
Kilpatrick gúnyosan elmosolyodott a felvetésen. Egyetlen

ügyvéd sem szolgáltatná ki magától a kliense DNS-ét.
– Készítsenek egy másik fotót, ha már rendbe tették a testet!

Aztán majd beszélünk.
– Csodás – felelte Amanda. – Alig várom, hogy találkozzunk

néhány óra múlva.
Kilpatrick tovább mosolygott.
– Nos, az a rögzített interjú Marcusszal, amire tegnap

rábeszélte Ditmart, nem fog összejönni. Hívja fel őt, ha nekem
nem hiszi el.

Nem csapta be utánuk az ajtót, mert nem volt rá szükség.
Amanda úgy szorította a táskáját a markában úton a kocsi felé,

mintha meg akarná fojtani.



Faith hátrafelé lépkedett, és az emeleti ablakokat figyelte.
Sehol sem égett a villany, és Miss Lindsay sem lesett ki a
függönyök mögül. Faith-nek ugyanaz az érzése támadt, mint
Willnek: valami itt nagyon nincs rendben.

Mindketten beültek az autóba, és mindketten hallgattak, amíg
rá nem fordultak a Cherokee Roadra.

– Semmit sem tudtál meg az anyától? – kérdezte Amanda.
– Ott volt Laslo. Na és a telefonhívás? Kilpatrick majd kiugrott

a bőréből idegességében.
– Egyre különösebb ez az ügy – jegyezte meg Amanda. –

Reuben Figaroa egy dühös ember.
Faith bárki másnak most azt mondta volna: „mit nem

mondasz?” A fegyverrel telezsúfolt ház, a műtőbe illő steril
tisztaság mind azt mutatta, hogy Reuben Figaroa erőszakos,
mindent az ellenőrzése alatt tartani akaró férj. Az, hogy ez végül
nyílt agresszióba fordult-e, még nyitott kérdés. Azt
mindenesetre megmagyarázza, hogy a feleség miért kap be egy-
két tablettát a zöldségeshez menet.

Az viszont teljesen értelmetlen, hogy meggyilkolják.
– Figaroa alibije sziklaszilárd lesz, ugye tudod? – mondta

Amanda. – Azt pedig végképp kényelmesnek találom, hogy az
egész napját olyan emberekkel töltötte, akiknek hivatalból
tartaniuk kell a szájukat.

– Angie miatt ölték meg – találgatott Faith. – Erről szól ez az
egész. Nem Marcus Rippyről vagy Kilpatrickről, Reubenről, vagy
bárki másról. Angie előugorhatott a dobozból, hogy „Meglepetés!
Én vagyok az anyád”, és ezzel olyan helyzetbe hozta Jót, hogy
tett valamit, ami a meggyilkolásához vezetett.



– Nehogy a farok csóválja a kutyát! – intette Amanda. –
Engem a fiú aggaszt, Anthony. Még én is tudom, hogy lennie
kéne néhány játéknak ott, ahol egy gyerek él, vagy legalább egy-
két maszatos ujjnyomnak az üveg dohányzóasztalon.

– Hátizsáknak, cipőknek, kifestőkönyveknek, krétáknak,
kisautóknak, piszoknak. – Faith már el is felejtette, mennyi
piszkot képesek behordani a fiúk. Szinte vonzzák magukhoz a
légkörből az összes szöszmöszt. – Ha egy hatéves fiú él abban a
házban, az anyjának egész nap takarítani kell utána. Márpedig
egymaga takarít. Miss Lindsay elárulta, hogy Jónak nincs
segítsége. Ő főz, ő takarít, ő mos, mint egy igazi háziasszony.

– Jo vasárnap éjjel tűnt el, most meg kedd reggel van.
Feltételezhetjük, hogy nem a férje fogja helyette kisikálni a
vécét. Akkor talán Miss Lindsay vette át a szerepet?

– Nem tudom elképzelni. Alig tud lehajolni, és bottal jár. De
abban igazad van, hogy valami nincs rendben Anthony körül.
Próbáltam faggatózni a gyerekkel kapcsolatban, és a néni meg is
tört volna, ha nincs ott Laslo. Felhívhatnánk az iskoláját,
bement-e. Feltételezem, az East Riverbe jár. Az gyakorlatilag
egy közpénzekből működtetett magániskola gazdag fehér
gyerekeknek.

– Még túl korán van. Hatig nem lesz ott senki.
Faith önkéntelenül ásított az időpont hallatán.
– Beszélni akarok azzal a Jane Doe-val, akit Will talált.

Bizonyára látott valamit. Honnan szerezte azt a rengeteg kokót?
Faith még mindig ásítozott. Túl sok információ borította el az

agyát túl rövid idő alatt. Kóválygott a feje.
– Figaroa túl határozottnak tűnt az azonosításban. Hogy lehet



ebben ennyire biztos? A nő feje akkora, mint egy görögdinnye, és
látszik, hogy agyonverték.

– Van még egy aprócska gond – jegyezte meg Amanda a rádió
órájára mutatva. – Kevéssel hajnali fél három előtt értünk oda.
Mindannyian ébren voltak, és fel voltak öltözve. Kilpatrick
öltönyben volt, Laslo is ott tanyázott velük. Az anyós nyakán
pedig még mindig ott volt a gyöngysor. És minden lámpa égett.
Oka volt annak, hogy virrasztottak.

– Kilpatrick nem tudta, hogy Jo halott.
– Nem – értett egyet Amanda. – Valóban sokkolta a hír. Ezt

nem lehet tettetni.
– Figaroa térdrögzítőt hordott, ugyanakkor ott volt az a púp a

fején. Valaki jól kupán csapta.
– Jo?
Faith felnevetett, bár nem jókedvében.
– Vagy Angie, Delilah, esetleg Virginia Souza?
– Az AK az ajtónál szerintem át van alakítva géppuskává.
– Az AR a hátsó ajtónál pedig száz töltényt képes kilőni hét

másodperc alatt. – Faith megrázta a fejét, hátha kitisztul. – Mi az
ördög folyik abban a házban?

– Koncentráljunk! Kilpatrick egy megoldóember. Laslo is az.
Miféle problémát mentek oda megoldani?

– Ha elhisszük, hogy Kilpatrick nem tudott Jo haláláról, akkor
nem azt. Miss Lindsay bent járt Kilpatricknél hétfő délután –
emlékeztette Faith Amandát. – Akkor találkozott Will-lel.
Nagyon zaklatott volt valami miatt.

– A lányát letartóztatták drogbirtoklásért.
– Igen, még múlt csütörtökön. Szombatra kijött a fogdából,



úgyhogy az anyja csak valami új keletű probléma miatt lehetett
Kilpatricknél. Egy hétfői probléma miatt. Egy Harding megölése
utáni probléma miatt. Egy eltűnt a lányom, de azt mondjuk,
elvonón van probléma miatt. – Faith-nek eszébe jutott még
valami. – És Kilpatrickhez ment, nem Reubenhez.

– És ott van még a telefonhívás, amit Reuben kapott néhány
perccel ezelőtt. Az tényleg különös volt.

– Úgy tűnt, mintha mindannyian arra a hívásra vártak volna,
beleértve Miss Lindsayt. Mihelyt megszólalt a telefon, kidugta a
fejét a konyhából, hogy megtudja, mi történt. Márpedig ha a
hívás nem Jóval volt kapcsolatos, akkor csakis Anthony lehet az,
akinek a sorsa ennyire aggasztaná Miss Lindsayt.

– Rakjuk csak össze, Faith! Reuben Figaroa hétfő reggel
odament Kilpatrick irodájába, utána együtt találkoztak az
ügyvéddel. Reuben a nap hátralévő részét három különböző
banknál töltötte, most pedig mindannyian ott vannak a házban
kora hajnalban, talpig felöltözve, és egy telefonhívásra várnak.
Mire utal ez szerinted?

– Váltságdíjra – fejtette meg Faith. – Angie elrabolta az
unokáját.



11. FEJEZET

Will Jane Doe kórterme előtt járkált fel-alá zsebre dugott

kézzel, miközben zajlott a szokásos reggeli vizit. Furcsán
feldobottnak érezte magát, pedig semmit sem aludt az éjjel.
Világosabban tudott gondolkodni, mint az elmúlt harminchat
órában. Angie nyilván azt remélte, fel tudja őt húzni a lelki
hadviselésével, de csak azt érte el, hogy megacélozta az
elhatározását, miszerint megadásra kényszeríti.

Méghozzá keményen földre fogja kényszeríteni, mivel
pontosan tudja, mit követett el.

– Will! – szólította meg hirtelen Faith. – Mit csinálsz te itt?
Will nem akart magyarázkodni, de szinte kirobbant belőle

minden, ami az utóbbi hét órában kavargott a fejében.
– Visszanéztem a jegyzeteimet a Rippy-féle kényszerítéses

üggyel kapcsolatban. Reuben Figaroa szolgáltatta Rippy legfőbb
alibijét a parti éjszakájára, Jo Figaroa pedig a férjének
szolgáltatott alibit. Angie mindezt tudta. Arra is rájött, hogy Jo
egy narkós, és a narkósokat könnyű kézben tartani. Addig
manipulálta Jót, amíg az zsarolni kezdte a férjét. Márpedig ha Jo
megcáfolja Reuben alibijét, az megsemmisíti Rippy alibijét is, és
összeomlik az egész kártyavár. Reuben viszont nem adta meg
magát, és nem fizetett a két nőnek, hanem Kilpatrickhez fordult.
Kilpatrick Hardingra bízta az ügy megoldását, aki odahívta a
zsarukat, hogy leplezzék le Jót, és amikor ez sem hallgattatta el,
úgy oldotta meg a dolgot, hogy megölte. – Will arcán mosoly



terült el, mert végre összeállt a kép, amelynek a kulcsa
mindvégig ott volt az orra előtt. – Angie pedig engem hívott oda,
hogy takarítsam el a piszkot, mert mindig is ezt csinálta.

Faith néhány másodpercig nem szólt semmit, majd
megkérdezte:

– Honnan tudhatott Angie a tanúvallomásokról?
– Otthon voltak, az irataim között. Biztos látta őket. Tudom,

hogy látta őket. – Will rádöbbent, hogy túl gyorsan és túl
hangosan beszél, ezért visszafogta magát. – Összekeverte a
tanúvallomásokat. Ismeri a rendszeremet, a színkódot, és
szándékosan összekeverte, hogy tudassa, látta őket.

– Hol van Sara?
– Odalent. Nézi a boncolást – felelte Will, majd megragadta

Faith karját. – Figyelj rám! Angie elvesztette az előnyét azzal,
hogy Jo meghalt. Most megpróbál minket…

– Azt gondoljuk, elrabolta az unokáját.
Will ujjai elernyedtek Faith karja körül.
– Tegnap nem volt iskolában, és nem jelent meg ma sem.
Will a társa tekintetéből próbálta kitalálni, honnan ez az ötlet.
– Talán csak megfázott…
– Gyere ide! – vezette Faith a nővérpulttal szemben álló

székek felé, majd elérte, hogy leüljön, aztán szorosan mellette
állva elmondta, mire bukkantak hajnalban Amandával.

Will korábbi lelkesedése a látszólag összeállt bizonyítékok
miatt abban a pillanatban elszállt, amint Faith megemlítette,
hogyan dugta be a fejét Miss Lindsay, amikor megszólalt a
telefon. Mire befejezte a beszámolót az utolsó néhány óra
történéseiről, Will összegörnyedve ült a székén, feje szinte a



térde közt, hangulata a padlón.
Új értelmet nyert minden, ahogy Faith elmondta. A jogászok és

a bankárok, a telefonhívásra való várakozás, Angie lányának
meggyilkolása Angie ténykedése következtében, és Angie
törekvése, hogy még ezek után is pénzt próbáljon kicsikarni.

Miféle ember ő? Hogyan tudott szeretni egy ilyen hitvány
teremtést?

– Abban igazad lehet, hogy rosszul sült el a zsarolás, csak
amikor Harding kiiktatta Jót…

– Angie Anthonyben meglátta a tökéletes helyettesítőjét –
fejezete be a mondatot Will az arcát dörzsölve mindkét kezével.
Mindig a legéletképesebbek maradnak felül, ez a természetes
kiválasztódás törvénye. Márpedig Angie mindig is kitartóan tört
a céljai felé. Nem érdekelték a következmények, mert sosem
maradt egy helyben olyan sokáig, hogy számolnia kellett volna
velük.

– Megütöttem Collier-t.
– Gondoltam. Bárcsak nagyobbat ütöttél volna! – tette hozzá

nagyot ásítva Faith, miközben kézfejével eltakarta a száját. –
Újra kell elemeznünk Collier információit az ügyben. Hazudott
arról, hogy Virginia Souza meghalt túladagolásban. A múlt héten
még nagyon is élt. Fotó van róla, ahogy leteszi az óvadékot egy
tizennyolc éves lányért, akit azért vittek be, mert férfiakat
szólított le. Még mindig Delilah Palmer az egyetlen biztos
nyomunk. Lehet, hogy áldozat, lehet, hogy elkövető. Bármelyik
esetben a stricijéhez fordulna segítségért, ha bajba kerül,
úgyhogy érdemes figyelni. És meg kell találnunk Souzát. Ha
tényleg ő a stricik jobbkeze, akkor tudni fogja, ki Delilah



futtatója. Ha megvan a strici, megvan Delilah.
– Trent ügynök! – szólt oda egy orvos. – Most már beszélhet a

beteggel, de fogja rövidre, és próbálja nem felizgatni még jobban!
– Mitől izgatott? – kérdezte Faith.
Az orvos vállat vont.
– Ingyen kaja, tiszta ágynemű, nővérek, akik törődnek vele,

kábeltévé… Kapott vért, úgyhogy évtizedek óta talán most tiszta
először. Húsz éve él az utcán. Itt most úgy érzi magát, akár a
Ritzben.

– Köszönöm. Készen állsz? – kérdezte Faith Willt.
Will fel akart állni, de mintha mázsás súly húzta volna vissza.

Visszatért az előző napi tompaság, visszaütött a kialvatlanság.
– Nem tehetünk semmit, igaz? Mármint Anthony miatt.

Az apja nem jelentette az eltűnését. Nem követelhetjük, hogy
láthassuk, mert nincs bizonyítékunk arra, hogy nincs minden
rendben vele. Reubennek van egy rakás ügyvédje, akik
felvilágosítják a jogairól, és ha annyira eszelősen kézben akar
tartani mindent, ahogy mondod, úgyis ragaszkodni fog hozzá,
hogy ezt is a maga módján oldja meg.

– Amanda azon van, hogy engedélyeztesse a telefonok
lehallgatását – mondta Faith. – Négy autó áll a garázsában. Ha
bármelyik elhagyja a birtokot, azt követni fogjuk. De igazad van,
te meg én nem tehetünk semmit ebben a pillanatban, kivéve
hogy elvégezzük a ránk eső feladatot.

Will érezte, hogy az előző napi elefánt igyekszik újra rálépni a
mellkasára, de lerázta magáról a nyomást. Nem fogja még
egyszer olyan kínos helyzetbe hozni magát, mint előző éjjel a
hullaházban.



– Angie azt mondta, hogy Jo az én lányom volt. Sara szerint a
vércsoportom alapján nem lehet kizárni.

– Te hiszel Angie-nek?
Will elárulta Faith-nek az egyetlen dolgot, amiben biztos volt:
– Egyedül arra tudok gondolni, hogy megfojtom, és miközben

szorítom a nyakát, nézem a rettegést a szemében.
– Zavarba ejtően pontos leírás – mondta Faith olyan arccal,

mint mikor anyáskodni szokott a társa felett. – Miért nem mész
haza pihenni? Kemény napok állnak mögötted. Én majd
kihallgatom Jane Doe-t, és Amanda is itt lehet bármelyik
pillanatban. Talán amúgy sem lenne jó, ha beszélnél egy
potenciális tanúval.

– Már mindegy, hiszen én találtam meg – felelte Will, azzal
felállt, és megigazította a nyakkendőjét. Tanulnia kell Angie-től,
és kitartóan haladni előre. Ha engedi, hogy eluralkodjék rajta a
stressz, ha ismét kap egy ostoba pánikrohamot, többé nem lesz
képes belenézni a tükörbe. – Csináljuk!

Előre engedte Faith-t. Jane Doe 2 a három névtelen nő egyike
volt az osztályon. Jane Doe 1 egy csendes szobában feküdt a
folyosó végén, Jane Doe 3-nak pedig egy rendőr állt az ajtaja
előtt. A Grady volt Atlanta egyetlen közpénzből fenntartott
kórháza, ezért ide hoztak minden ismeretlent.

Az ő Jane Doe-juk egy aprócska helyiségben feküdt, amelyet
egy üvegablak és egy egészen be nem csukódó, nehéz faajtó
választott el a környezetétől. Dugattyúk mozogtak, gépek
sziszegtek körülötte. Szívverését egy monitoron lehetett követni.
Égtek a villanyok, így látni lehetett, hogy Jane Doe mindkét
szeme körül sötét monokli éktelenkedik. Így néz ki az, akinek



beverik az orrát. Feje felső kétharmadát vastag kötés fedte, csak
az álla és a szája maradt szabadon. A kötés alól zsíros, barna haj
türemkedett elő. Arca mindkét oldalán átlátszó műanyag
zacskókba gyűlt s sebekből a felesleges folyadék és vér. Jane épp
lenyelni készült egy zselés csemegét, amikor Faith és Will
belépett.

– Hagyják nyitva az ajtót! Nem akarok én is egy újabb fekete
nő lenni, aki rejtélyes módon meghal rendőri őrizetben.

– Először is maga nincs rendőri őrizetben, másodszor pedig
nem fekete – közölte vele Faith.

– Marhaság – dörzsölte meg fehér karját Jane. – Másképp
hogyan cseszhettem volna így el az életem?

– Szerintem szerepet játszottak benne a rossz döntései.
Jane letette az üres zselés poharat, és hátradőlt az ágyon.

Reszelős volt a hangja. Idősebb volt, mint ahogy Will első látásra
gondolta, közelebb járt az ötvenhez. El sem tudta képzelni,
hogyan téveszthette össze egy pillanatra is Angie-vel.

– Mit akarnak? – kérdezte Jane. – Nemsokára jönnek
lemosdatni, aztán meg kezdődik a kedvenc tévéműsorom.

– A vasárnap éjszakáról jöttünk beszélni magával.
– Ma mi van?
– Kedd.
– Szent ég, engem aztán jól kiütöttek! – nevetett a nő.

A zacskók verdesték közben az arcát. – A pokolba is, kisanyám!
Vasárnap én még a holdon jártam.

Faith pillantása elárulta Willnek, hogy nincs ehhez türelme. Ő
folytatta hát a kérdezősködést.

– Azt hiszem, rosszul indítottunk. Én Trent különleges ügynök



vagyok a GBI-tól, ő pedig a kollégám, Faith Mitchell.
– Engem szólítsanak dr. Doe-nak, végül is kórházban vagyunk.
A nőnél nyilvánvalóan nem volt igazolvány, ujjlenyomatot meg

nem lehet venni tőle, hacsak le nem tartóztatják, és ez problémát
okozott.

– Jól van, dr. Doe. Vasárnap éjjel meggyilkoltak valakit
szemben azzal az épülettel, ahol hétfő reggel magára találtunk.

– Lelőtték? – kérdezte a nő.
– Még nem tudjuk. Hallott talán lövést?
Jane közömbös tekintettel nézett Willre.
– Tudta, hogy évente legalább egyszer előfordul, hogy egy

kutya lő le valakit? – kérdezte, s látszott, hogy érdekesnek
találja az információt. – Ha engem kérdez, az emberek kétszer is
meggondolhatnák, hogy tartsanak-e kutyát. – Átnézett Will válla
fölött, az ajtóban megjelenő Amandára. – Aha. A kapitány mindig
a hajó hátuljából irányít.

Amanda egy biccentéssel fogadta a bókot.
– Mitchell ügynök! Miért nem szállították ezt a gyanúsítottat a

lenti börtönkórterembe?
– Abba, ahol nincs tévé és mosdatás?
– Jól van, lányok! Nem kell rögtön bekeményíteni – tiltakozott

Jane, miközben megpróbált felülni az ágyon. – Na jó, vannak
információim. Mi hasznom lesz belőle?

– Már csak egy napig maradhat az intenzíven, aztán leviszik
egy normál kórterembe. El tudom intézni, hogy még pár napig
idefent tartsák, utána pedig elmehessen rehabilitációra.

– Neem, nekem nincs semmiféle rehabra szükségem.
Nyomban visszaállok a kokóra, mihelyt kikerültem innen. Azért



a plusz két napot elfogadom. És azt azért kapom, mert ott voltam
abban az épületben, amikor történt.

– Az irodaépületben? – kérdezte Will.
– Nem, abban a micsodában az emeleti körfolyosóval –

vigyorgott barna fogaival a kötés alatt. – Na, látom, most már
idefigyelnek.

Faith karba fonta a kezét.
– Mikor ért oda?
– Ó, a francba! Ellopták a Rolexemet – paskolta meg a

csuklóját a nő. – Hogy mikor? Honnan tudjam az időt, kisanyám?
Odakint már sötét volt. De telihold volt, és vasárnap. Ennyit
tudok.

Faith hátralépett, hogy Amanda átvehesse a helyét.
Felismerte, ha kivívta egy tanú ellenszenvét.

– Kezdje a lövéssel!
– Odaát voltam az irodaépületben, és ágyaztam magamnak

éjszakára, érti? Akkor meghallottam a lövést, és aszontam, mi a
fene. Lehetett egy kocsi kipufogója, vagy lehetett egy bandatag,
egyikhez sincs semmi közöm. – A nő felköhögött valami nyálkát
a torkából. – Na szóval fekszem ott, és gondolkodom, hogy
mitévő legyek. Aztán úgy döntök, megnézem, nem valami
bandaháború-e, mert akkor jobb, ha odébb viszem a seggem,
tudja.

Amanda bólintott.
– A másodikon voltam jól bevackolódva, úgyhogy nem valami

gyorsan értem le. Az a hely egy átkozott halálos csapda. Mielőtt
kiérhetnék a kapun, hallom, hogy elhúz egy kocsi, de majdnem
füstölgő gumikkal.



Will beharapta a szája szélét, nehogy kiszaladjon rajta egy
káromkodás. Jane Doe nem ért oda időben.

– Hallotta, ahogy egy autó elhagyja a helyszínt? – kérdezett rá
a biztonság kedvéért Amanda.

– Pontosan.
– Látta is a kocsit?
– Mondhatni. Feketének nézett ki valami pirossal az alján.
Angie kocsija fekete volt, piros csíkokkal.
Jane folytatta.
– De volt egy másik kocsi is a parkolóban. Fehér, amolyan

külföldi kinézetű.
Dale Harding Kiája.
– Így aztán visszamentem a vackomra, világos? Fene se akar

belebonyolódni valami szarságba, ha hallja, hogy így elhúz egy
autó. Eleget voltam az utcán, hogy tudjam, milyen az, ha szarul
végződik valami.

Will egy pillanatra csalódottságot érzett, ám Jane Doe folytatta.
– Na szóval fekszem a vackomon, és kezdek gondolkodni. Arra

jutottam, hogy talán tévedtem az előbb. Ez egy jó kereskedő
környék, az én zsebemben meg van némi apró. Odakint áll egy
kocsi, egy másik épp most füstölgött el, úgyhogy talán egy díler
van odabent. Egyszerű kereskedelem. – A nő feljebb nyomta
magát az ágyon, hogy kényelmesebben magyarázzon. – Így
aztán átbattyogok a parkolón, bemegyek az épületbe, és olyan
sötétet találok, mint a pokolban. Az a sok ablak be lehet színezve,
vagy micsoda. Vakon körbebotorkálok, aztán mikor kezd
hozzászokni a szemem, meglátom azt a lányt a földön. Először azt
hittem, halott. Kezdtem kikutatni a zsebeit, de egyszer csak



megmozdult. Én meg: jaj!
– Tehát a földszinten? – kérdezte Amanda. – Nem az

emeleten?
– Így van.
– Pontosan hol feküdt?
– Honnan tudjam, nincs térképem. Nem mintha figyeltem

volna. Csak bementem az épületbe, és bumm, máris
belebotlottam.

– Hogy nézett ki?
– Sötét hajú, fehér lány. Az oldalán feküdt. Nem tudta

mozdítani a kezét vagy a lábát, a fejét is alig, csak nyöszörgött.
Erre én: na ebből elég, tűnés innen! Csakhogy nem tudok eltűnni,
mert megint beáll egy autó a parkolóba.

– Ugyanaz a kocsi?
– Ja, de most rendesen láttam. Szögletes orra volt, mint a

régieknek, bár nem vagyok szakértő, értik?
Angie Monte Carlója szögletes orrú, fekete kocsi volt. Miért

tért vissza a helyszínre? És miért ment el onnan az előbb?
– Mennyi idő telhetett el az óta, hogy először elhajtott? –

firtatta Amanda.
– Talán úgy harminc perc. Nem tudom. Nekem nincs

szükségem órára. Na szóval a kocsi odakint van, én meg
behúzódok hátra. Elbújtam valami bárpultféle mögött. Aztán
meg kilestem valahogy így – nyújtogatta a nő a nyakát. – Látom,
hogy bejön egy nő. Magas, fehér. Hosszú a haja, mint a másiké.
Csak vékonyabb. Ne kérdezze, milyen volt az arca, mert ki a fene
lát olyan sötétben? Olyan az a hely, mint egy nyomorult kripta. –
Odabökött fejével az éjjeliszekrényen álló kancsóra. – Adjon



abból egy kicsit, aranyom!
Will állt legközelebb, ezért ő töltött vizet a nőnek egy műanyag

pohárba.
Jane ivott, s levezette a feszültségét a hangos kortyolásban.
– Na jó. Szóval bejön a második bige, és állati dühös, értik?

Rugdos összevissza, káromkodik, kurvaanyázik.
Ez határozottan Angie. De miért volt dühös? Mit ronthatott el?
– Elindul felfelé, mintha Hitler ellen vonulna, ugye értik? Csak

úgy csapkodja a lábát a lépcsőre. Aztán hallom odafent matatni,
de nem tudom, mit csinál. Dobálja a szemetet összevissza, ki-be
járkál a szobákban.

Berendezi a bűnügyi helyszínt.
– Elemlámpa van nála. Vagy már mondtam?
– Nem – felelte Amanda.
– Amolyan kicsi, de nagyon erős fényű. Ezért aztán nem

hagyhatom el a fedezékem. Nem akarhatom, hogy rám essen a
fénye. Ki tudja, mit csinálna velem az a bige.

Jane elhallgatott, mint aki gondolkodik.
– És? – sürgette Amanda.
– Na igen. Végül aztán a bige lejön, káromkodik még néhányat,

és belerúg a csajba a földön. Jó nagyot. A csaj erre felnyögött,
hogy áááá, és ekkor lett érdekes a dolog.

Jane ismét hatásszünetet tartott.
– Ne nyújtsa már hosszabbra a kelleténél! – figyelmeztette

Amanda.
– Jól van, csak ki akartam élvezni. Nem gyakran van

alkalmam beszélni emberekkel, tudja? – Jane ivott néhány
kortyot, majd folytatta. – Szóval a bige csak áll ott, és hallgatja a



másikat nyögni percekig. Néz le rá, mintha csak egy darab szar
volna. Aztán zsupsz, megragadja a csajt a lábánál fogva, és kezdi
kihúzni az épületből. Anyám… – ingatta Jane Doe a fejét. – Az a
tyúk eddig is nyöszörgött, de mikor húzni kezdték a lábát, akkor
kezdett csak el igazán ordítani.

Willnek már fájt az állkapcsa, annyira szorította, hogy fel ne
kiáltson. Angie a saját halálosan megsérült, mozgásképtelen
lányát vonszolta volna így ki az épületből?

– Aztán megint visszajön a bige, és kezd mindent megint
szanaszét rugdosni.

Azaz eltüntetni a nyomait annak, hogy kivonszolt onnan
valakit.

– De végül elment végleg. Hallok még becsapódni egy
kocsiajtót, azaz sok kocsiajtót.

– Lehetett csomagtartó is? – kérdezte Faith.
– Nincsenek radar füleim, kisanyám. Csak azt tudom, hogy sok

ajtót becsaptak egy autón. – Kétségbeesett képet vágott, mint
aki utálja, ha Faith tesz fel neki kérdéseket. – Na mindegy. Aztán
volt az a huss. Nem tudom, mi volt az, de igen hangos huss.
Felnézek az ablakokra, látom, tényleg sötétítettek, de aztán
fellobban az a láng, akár egy viking temetés. Körös-körül –
magyarázta kaszálva maga körül a kezével. – Hát ennyi. A kocsi
meg elment.

– Látott valaki mást is? – kérdezte Amanda.
– Nem. Ez az igazság. Csak a bigét, a csajt, meg a tüzet.
– Gyereket nem?
– Mi az ördögöt keresett volna ott egy gyerek? Az éjszaka

közepén. Azoknak ágyban a helye.



– Nem ment fel megnézni, mit csinált ott az a nő?
Jane megnyalta a szája szélét.
– Hát talán felmentem. Puszta kíváncsiságból.
Amanda intett a kezével, hogy folytassa.
– Volt ott egy fickó. Még nem halt meg, de majdnem. Ott

jobban lehetett látni az erkéllyel szembeni ablakok miatt.
– És?
– Akkora volt, mint egy bálna. Mintha aludt volna, de ahogy

mondtam, még nem halt meg. Csak közel járt hozzá. Látni
lehetett rajta. Vagy legalábbis én láttam. Korábban láttam pár
embert meghalni. Már összepisilte magát. A nyakából egy
ajtógomb állt ki, mint annak a fickónak a tévében. Emlékszik
arra a műsorra? – Kétszer csettintett az ujjával, ahogy az Adams
Familyben szokták.

– Lurch – segített Will. – De szerintem Frankensteinre gondol.
– Ez az – kacsintott rá a nő. – Tudtam, hogy magánál van itt az

ész, aranyom.
– Arra vagyok kíváncsi, hol jött a kokó a képbe – szólt közbe

Amanda.
– A halott fickó zakózsebében volt – veregette meg a mellkasát

Jane. – Leguggoltam, jól kinyújtottam a karomat, és elértem
anélkül, hogy összevéreztem volna magam. Két gramm!
Gyerekkorom óta nem láttam ennyit egyszerre.

– Na és akkor átment az utcán, mert…
– Nem maradhattam ott egy haldoklóval. Mégiscsak rémes lett

volna. Meg nem tudhattam, nem jön-e vissza a bige. Egyszer
már elment, mégis visszajött. – A nő kezdte lepattogatni a
préselt műanyag pohár peremét. – Így aztán visszaballagtam a



túloldalra, és ott dekkoltam, míg feljött a nap. Aztán megjöttek a
zsaruk, és azt gondoltam, a rossebbe, jobb, ha feljebb megyek.
Amikor nekiindultam, meg sem álltam a tetejéig. Az a kokó igen
tiszta volt, ember! Százszázalékos.

Will észrevette, hogy Faith forgatni kezdi a szemét. Minden
díler azt állította az árujáról, hogy teljesen tiszta.

– Ennyi? Nem hagyott ki semmit? – kérdezte Amanda.
– Hát, nem hiszem. De sose tudhatja az ember, nem igaz?
Amanda beírt valamit a telefonjába.
– Idehívok egy másik ügynököt, hogy vegye fel a vallomását.

Hozni fog magával egy rajzolót, aki végigbeszélni magával az
éjszakát, és megpróbálja felfrissíteni az emlékezetét.

– Ez nem kevés fáradság.
– Tekintse menlevélnek, ami megmenti a börtöntől.
Amanda elindult kifelé, s közben intett Willnek és Faith-nek,

hogy kövessék. Eltávolodtak Jane szobájától, majd megálltak a
nővérpult mellett.

– Te hiszel neki? – kérdezte Faith.
– Charlie talált egy vérfoltot a földszinten, amiről azt gondolja,

az orra vérzett valakinek.
– Angie tudja, hogyan kell berendezni egy bűnügyi helyszínt –

jegyezte meg Will.
– Igyekszem elrendezni ezt az egészet a fejemben – mondta

Faith, és sorolni kezdte, mire gondol. – Jo valahogy kivérzett
odafent, majd lejutott a földszintre, ahol összeesett. Angie
valamilyen okból elment, majd valamilyen okból visszajött.
Odavonszolta Jót a Monte Carlójához, felgyújtotta Dale Kiáját,
majd ismét elhajtott? Aztán meg hagyta a saját lányát pácolódni



a saját csomagtartójában hat órán keresztül?
Will elfojtotta a kikívánkozó tiltakozás, hogy Angie sosem tenne

ilyet.
– Sok akadályba ütközöm Figaroa telefonjainak a

lehallgatásával kapcsolatban – jegyezte meg Amanda. – Az utcai
kamerákra kaptunk engedélyt, de azt is alig. Senki sem hagyta el
a házat Laslón kívül. A McDonald’s-ba küldték reggeliért. Három
pohár kávét és három tálca reggelit hozott.

– Hármat, nem négyet, ami azt jelenti, hogy semmit sem
hoztak Anthonynek – fordította le Faith. – Hadd vegyem elő a
jegyzeteimet! Ezt még egyszer át kell beszélnünk.

Will nem akarta újra hallani az egészet.
Faith válla mögé nézve úgy tett, mintha figyelne, de közben a

nővért nézte, ahogy gépel valamit egy tabletbe. A Gradyben
elektronikusan tárolták a betegek dokumentumait. A nővérek
mögötti fehér tábla viszont még a digitalizáció előtti időkből
származott. Arra kézzel írták fel a betegek nevét és frissítették
az állapotukat, hogy nyomon követhessék a mozgást az
osztályon. Miközben figyelt, a nővér odalépett a táblához, és
kitörölte Jane Doe 1 nevét, és piros filccel egy új nevet írt fel.
Csupa nagybetűvel, amit Will könnyen elolvasott. És az is sokat
segített, hogy már számtalanszor látta ezt a nevet.

– Delilah Palmer – mondta ki hangosan.
– Mi van vele? – kérdezte Amanda.
Will a táblára mutatott.
A nővér meghallotta, amit az imént mondott, és magyarázni

kezdett.
– Családon belüli erőszak. A barátját nem találják. Úgy hozták



be a sürgősségire, hogy egy kés állt ki a mellkasából.
– Mikor? – kérdezte Faith.
– Hétfőn kora reggel. Épp mielőtt kezdődött a műszakom.
– Azt hittem, ellenőriztük, vannak-e itt leszúrt betegek –

jegyezte meg Will.
– Mi nem – csattant fel mérgesen Faith, majd a nővérhez

fordult. – A beteg tegnap este óta Jane Doe 1 néven szerepelt.
Honnan derült ki a neve?

Olivia rányomta a kupakot a tollra.
– A takarítónő átnézte a ruháit, mielőtt levitte volna őket az

égetőbe, és megtalálta a jogosítványát. Még mesterséges
kómában tartják, úgyhogy nem tudják kihallgatni. De ez amúgy
is a városiakra tartozik, nem?

– Ki kapta meg az ügyet?
– Megnézhetem – fordult Olivia a tablet felé. Kisvártatva

mosolyra húzódott a szája. – Ó, hát Denny. Denny Collier.



12. FEJEZET

Pókháló-hártya alatti bevérzés? – kérdezte Gary Quintana.

– Igen, ez egy pókhálószerű terület – felelte Sara. – A lényeg
az, hogy a vérzés az agynak azon a részén történt.

– Ó! De különös! – Gary továbbolvasta az előzetes jelentést
Josephine Figaroa boncolásáról. Bármit mondott is Amanda a
fiatalembernek előző nap reggel, az megtette a hatását. A fiú
ingujja le volt hajtva, és nehéz arany nyaklánca helyén kötött
nyakkendőt viselt. Még a lófarkát is megszelídítette. Míg előző
nap büszkén ágaskodott a feje hátulján, ma csinos csomóba volt
feltekerve.

Sara sajnálta, hogy eltűnt a lófarok.
– Oké – folytatta Gary, majd hangosan felolvasta a

végkövetkeztetést. – A halál oka: kemény agyhártya fölötti
vérzés. Az meg mi?

– Egy másik fajta koponyaűri vérzés – magyarázta Sara látva,
hogy a fiú többet akar tudni. – Külső trauma érte a fejet.
A koponya betört, s elszakította a középső agyhártya-ütőeret,
amely a külső nyaki verőérből ágazik ki és segít az agy
vérellátásában. Vér került a külső, azaz kemény agyhártya és a
koponya közé. A koponya űrtartalma véges, azaz nem tud
tágulni, így az odakerült vér túl nagy nyomást gyakorolt az
agyra.

– Mi történik ilyenkor?
– A beteg általában átmenetileg elveszti az eszméletét. Amikor



bekövetkezik a sérülés, jellemző módon elájul néhány percre.
Aztán magához tér, és látszólag visszanyeri az öntudatát. Ezért
annyira veszélyes egy ilyen bevérzés. Komoly fejfájás alakul ki,
de a beteg tudata tiszta, amíg a vérzés nem lesz olyan mértékű,
hogy leállítsa az agyműködést. Kezelés nélkül a beteg kómába
esik, és meghal.

– Nahát! – Gary a hordágy felé nézett, amelyen Jo Figaroa
teste feküdt. A rendőrségi hullaház folyosóján álltak, amely
intézmény a Grady pincéjében kapott helyet. A hordágyat
egészen a falhoz tolták, és arra várt, hogy elvigyék onnan. Holmi
rossz időzítés miatt az igazságügyi orvosszakértőnél teljesen telt
ház volt.

– Kész pokol lehetett, amin átment.
– Az biztos.
A fiú visszatért a jelentésre.
– Mi a helyzet a nyakcsigolya-töréssel? Ez is elég rémesen

hangzik.
– Az is. Valószínűleg lebénult.
– Még a szívén is volt zúzódás – olvasott tovább Gary, de össze

is vonta a szemöldökét, mert ezt végképp nem értette. –
Agyonverhették.

– Nem feltétlenül – magyarázta Sara. – A koponyatörések
egyenletesen oszlanak el. A bordák és a nyaki csigolyák eltörtek,
de a háti csigolyák és a hosszú csontok nem. Az oldalán kívül
valójában nincs rajta zúzódás. Ezt észrevette?

– Ja. De mit jelent ez?
– Azt, hogy nagy magasságból eshetett le, vagy lökték le.

A nyakcsigolyatörés árulkodik erről. Azt ugyanis nem veréstől



szokták elszenvedni. Legalább hét méter magasból eshetett le,
mégpedig az oldalára. A feje betört, az artériája elszakadt, majd
néhány órával később meghalt a koponyaűri vérzés
következtében.

– Az a nyitott folyosó a klubban épp ilyen magasan lehet –
jegyezte meg Gary, majd áhítattal pillantott Sarára. – Nahát, dr.
Linton! Klassz, hogy mindezt pusztán tudományos alapon
kikövetkeztette. – Átnyújtotta Sarának a jelentést. – Köszönöm,
hogy megosztotta velem. Most már biztosan tudom, hogy tanulni
szeretnék.

– Örülök, hogy Amanda az én részlegembe osztotta be.
– Ja. Még arra is rávett, hogy kicsípjem magam – veregette

meg a fiú a nyakkendőjét. – Adni kell a megjelenésre, tudja?
Pedig a hangsúlynak itt az áldozatokon kéne lennie, és nem
rajtam.

Sara ezzel maga is egyetértett.
– Megkeresem a többieket, hogy elmondjam az eredményt –

mondta. – Van még kérdése?
– Ja. Ez a szerencsétlen itt fekszik a folyosón. Nem gondolja,

hogy visszatehetném a fagyasztóba?
– Ez nagyon figyelmes volna magától – veregette vállon a fiút

Sara, majd elindult a lépcső felé. Az intenzív osztály hat szinttel
feljebb volt, de a liftek a Gradyben külön életet éltek, és ő minél
hamarabb meg akarta találni Amandát.

Persze ha őt megtalálja, megtalálja Willt is. Sara némi
tartózkodást tapasztalt magán. Még mindig nem tudta hova
tenni az előző estét. Will a kocsiban nem akart beszélni, de
mihelyt hazaértek, be nem állt a szája. Aludni sem tudott. Szinte



mániásan öntötte magából az elméleteket, bár egyfolytában csak
körbejárt. Dühös volt Angie-re, és mélyen meg volt bántva, akár
elismerte, akár nem. Egész este vagy Angie volt a téma, vagy ő,
Sara. Sara először orvosként nézett rá, és rendbe akarta hozni.
Ezúttal úgy, hogy vigyáz, nem marad-e Will tenyerében a
tabletta. Aztán meg barátnőként közeledett hozzá, és át akarta
ölelni, hogy jobbá tegye számára a helyzetet. Végül pedig egy
olyan nő szemüvegén át nézte, aki egyszer már volt férjnél, és
most nem érti, mi az ördögbe mászott itt bele.

Épp akkor nyitott be a sürgősségire, amikor egy férfi azt
ordította:

– Na és akkor mi van?
Holden Collier lendítette a két kezét a levegőbe. Kisfiús bája

semmivé lett, ami nem is csoda, mert Amanda, Faith és Will épp
igyekezett sarokba szorítani. A Grady két biztonsági őre
készenlétben állt, kezét a pisztolyán nyugtatva.

– Miért kellett volna jelentenem egy családon belüli erőszakot,
amikor olyasvalakit keresünk, akit leszúrtak, és nem tudjuk, ki
tette? – gesztikulált ismét nagy lendülettel. – Ennek itt ismerjük
az elkövetőjét. A barátja tette, és ő nem hajlandó megnevezni.
Akkor meg mit csináljak?

– Mondja el elölről! – szólította fel határozottan Amanda. –
A legelejétől!

– Ez hihetetlen! – lendítette a magasba mindkét karját Collier
harmadszorra is.

Sarának fogalma sem volt, mivel vádolják, de annyit látott,
hogy a férfi túljátssza az ártatlan szerepét.

– Már bent voltam a sürgősségin egy elkövetővel – kezdte újra



a beszámolóját Collier –, amikor szóltak, hogy menjek oda a
családon belüli erőszak esethez. A nő majdnem elvérzett, de
azért el tudta mondani, mi történt. A barátja jött utána egy
késsel. A férfi nevét nem volt hajlandó elárulni, meg azt sem,
hogy hol lakik. A szokásos mellébeszélés. Bevitték a műtőbe, én
megírtam a jelentést, és megmondtam nekik, hogy szóljanak, ha
a nő állapotában változás állna be. Ez a munkám. Maguk meg
annyira elszántan rám akarnak valamit kenni, hogy észre sem
veszik, miről szól igazából ez az egész.

– Akkor mondja meg, miről szól!
– Rippy klubja egy céllövölde. Tele van bandajelvényekkel.

Hardingnak van egy szaros vödre a gardróbjában. Drogfutárokat
utaztatott Mexikóból, és végül kinyírták. Ennyi.

– Milyen kapcsolatban áll Angie Polaskival? – szegezte neki a
kérdést Amanda.

Sara az ajkába harapott. Már megint Angie. Minden
megtakarított pénzét odaadná, csak többé ne kelljen hallania
annak a nőnek a nevét az életben.

– Vasárnap éjjel magának három hívása volt egy eldobható
telefonról, amit háromszor vissza is hívott. Az egyik hívás
tizenkét percig tartott – folytatta Amanda.

– Egy informátorommal beszéltem. Ő használ eldobható
telefont. Minden informátor ilyet használ.

– Ki az? Kérem a nevét!
– Ezt itt nem csinálom tovább – jelentette ki Collier. Végre

rájött, hogy hangoskodással nem megy semmire. – Ha ki akar
hallgatni, jogom van hozzá, hogy jelen legyen a főnököm.

– Már hívhatja is, Denny, mert épp azt teszem.



– Elmehetek?
– Legyen elérhető!
A férfi dühösen elviharzott, épp csak odabiccentett Sarának,

amint kivágta a lépcsőház felé vezető ajtót.
Faith csípőre tett kézzel állt, és ő is dühös volt, ahogy Amanda

is. Csak Will nézett ki ugyanúgy, ahogy mindvégig az utóbbi
huszonnégy óra folyamán: mint egy őz a reflektorok fényében.

– Dr. Linton! Mit hozott? – fordult Sarához Amanda.
– Semmi olyat, aminek örülni fogtok – felelte Sara, sajnálva,

hogy ismét ő a rossz hír hozója. – Az előzetes boncolási
jegyzőkönyv szerint Josephine Figaroa egy agyi bevérzés
következtében hunyt el. A mellkasi szúrt sebei sekélyek voltak,
és a halál után keletkeztek, tehát nem okoztak vérzést. Az arcán
is post mortem a vágás, itt sincs vérzés. Az ujjbegyei nem a
forróság miatt repedtek fel, hanem valaki összeszabdalta őket
egy borotvapengével, talán hogy eltüntesse a nő
személyazonosságát, aminek semmi értelme, de hát ez a ti
dolgotok. Ami az én dolgomat illeti, az ujjszabdalás is post
mortem történt, mert ott sem volt vérzés.

– Azt mondod, hogy a helyszínen a vér nem attól a nőtől
származik, akit odalent épp felboncoltak? – kérdezett rá a
pontosság kedvéért Amanda.

– Pontosan. Neki csakis belső vérzései voltak. Azt gyanítom, a
függőfolyosóról eshetett le. Charlie azt mondta, volt némi vér a
földszinten, és arra gondolok, az orrából jöhetett. Több óráig élt
még, talán bénultan, mielőtt megölte az agyűri vérzés.

Amanda nem tűnt meglepettnek, ami nem volt szokatlan,
mivel jó pókerarca volt. Sokkal zavarba ejtőbb volt Sara



számára, hogy Faith és Will sem lepődött meg.
– Lehetséges, hogy volt egy második áldozat is a tetthelyen? –

kérdezte Amanda.
– Nem kétséges. A klubban nagy élet folyt az utóbbi

hónapokban. Bárki, akinek csak a legelemibb ismeretei is vannak
a bűnügyi helyszínelésről, képes lenne ott átverni minket.
Legalábbis amíg meg nem jönnek a laboreredmények, az
ujjlenyomatok, és minden más elemzés, ami hetekbe vagy akár
hónapokba is beletelhet.

– Láttál bármi nyomát egy kisgyereknek?
– Egy kisgyereknek? – kérdezett vissza zavartan Sara. – Úgy

érted, egy totyogósnak vagy egy csecsemőnek?
– Egy hatévesnek – pontosított Faith. – Van egy eltűnt

hatévesünk, és úgy véljük, Angie vitte magával.
Sara a szívéhez kapott. Willre nézett, s arra számított, hogy

most is a padlót fogja bámulni, de a férfi egyenest visszanézett
rá. Olyan kemény volt a tekintete, amilyennek eddig egyszer
sem látta. Mániás viselkedése eltűnt, Angie teljesen uralma alá
hajtotta a testét és a lelkét.

– Úgy hisszük, Angie Jo elrablásával akarta zsarolni a férjet, és
amikor a lány meghalt, gondolta, az unoka is megteszi –
fejtegette.

– De hisz Angie mondta el neked, hogy Jo halott. Neked
fogalmad sem volt még a létezéséről sem, nemhogy arról, hogy ő
Jo lánya. Miért mondana el neked ilyesmit?

– A terv valamiért rosszul sülhetett el – találgatott tovább
Will, de abban láthatóan biztos volt, hogy Angie megint
kockáztatja valaki más életét a saját céljai érdekében.



– Gyere velem! – intett Amanda, majd bevezette Sarát egy
szobába, amely előtt egy rendőr állt a folyosón. A helyiségben
félhomály volt. Sara végignézett a betegen és az ágy mellett álló
gépeken: szívmonitor, centrális katéter, orrszonda, ellenőrző
szondák. A beteg jobb karját megemelték, egy párnán nyugodott.
Nem túl alacsonyan, hogy a vér szabadon áramolhasson az
ujjaiba, és nem is túl magasan, nehogy rossz legyen a keringés.
A keze nagy csomó gézbe volt bugyolálva, és mindenütt
dréncsövek lógtak ki a kötés alól. Véroxigén mérésére szolgáló
csipesz volt mindegyik ujján.

– Visszavarrták a kezét – állapította meg Sara.
– Igen.
Sara tanulmányozta a nő arcát. Barna haj, olajbarna bőr,

dagadt, de mégis jellegzetes vonalú szemek.
– Jane Doe-ként vették fel, de ma reggel megtalálták a

jogosítványát. Ő Delilah Palmer – világosította fel Amanda.
A név ismerősnek tűnt. Ahelyett, hogy Amandát faggatta

volna, Sara visszament a nővérpulthoz, és kölcsönkért egy
tabletet. Még mindig hozzáférése volt a Grady adatbázisához, és
Olivia nővér is ismerte régebbről.

– A váróterem üres – hívta fel Sara figyelmét, aki vette a
célzást. Nem jó ötlet, ha négy ember eltorlaszolja a sürgősségi
folyosóját.

Mindannyian vele tartottak az üres váróba. Will mellette
maradt, válla a vállához ért. Érezni akarta, megvan-e még
köztük a régi mágnesesség. Sara nem érezte elég erősnek magát,
hogy a tudtára adja, nagyon is megvan még.

Leült az egyik székre, belépett a rendszerbe, és átnézte a nő



CT-, röntgen-, MRI- és műtéti eredményeit.
Végül összeállni látszott valami.
– Nos? – kérdezte Faith.
Sara sorolni kezdte az információkat a táblázatból.
– Tizenhatszor szúrták meg, főleg a törzsén, kétszer a fején.

A kés hegye beletört a kulcscsontjába, ezért nem tudott a penge
teljesen belefúródni, és talán ezért kerülte épp csak el a szívet és
a májat. A belei is átfúródtak, a jobb tüdeje összeesett. A kés
maradéka beleágyazódott a szegycsontba. A legelső vágás
érhette a kezét. – Sara maga elé tartotta a karját, ahogy előző
nap is tette. – A támadó szemből esett neki, ő pedig védekező
pózt vett fel. A kés a csuklójára csapott le, és majdnem
leválasztotta a kezét. Valószínűleg csapkodott még a kezeivel,
megpróbálva elhárítani a támadást, amitől spriccelve ömlött
körös-körül a vére, mint egy locsolócsőből. Szerencséjére a penge
elvágta az orsócsontütőeret és a singcsontütőeret, ami azért
szerencse, mert ezek az erek összehúzódnak, ha megsérülnek.
Ezért nem sikerül sokaknak az öngyilkosság. Ha elvágják az
artériát, az felkunkorodva visszahúzódik a karba, és elállítja a
vérzést, mint amikor befogja az ember a kerti locsolót, hogy
csökkentse a nyomást.

– Akkor tőle származik az a rengeteg vér, igaz? – kérdezte
Will.

– Az a mennyiség, amit találtunk, határozottan származhat egy
ilyen típusú sérülésből – felelte Sara, majd a röntgent kezdte
tanulmányozni. – Nem most támadták meg először. Több
régebbi, begyógyult törése is van az arcán és a fején. Néhány év
eltéréssel kétszer tört el a karja. Klasszikus jelei a családon belüli



erőszaknak.
– Ott van Palmer vércsoportja? – kérdezte Amanda.
– Meghatározták, amikor behozták a sürgősségire. B-negatív.

A típus öröklődik, elég ha az egyik szülője B vércsoportú az
embernek.

– Mint Angie – mondta ki Faith.
– Elő tudod halászni Delilah Palmer utolsó kórházi

felvételeinek az anyagát?
Sara visszament a kezdőlapra, és megtalálta Delilah Palmer

orvosi előzményeit, amelyek még nem kerültek fel a sürgősségi
kartonjára.

– Itt született huszonkét évvel ezelőtt, állami gondozott volt,
többször túladagolta magát, kismedencei gyulladás ötször,
hörgőgyulladás, bőrfertőzések, tályogok a tűhasználattól,
heroinfüggőség. Két éve szült. Várjatok csak! – Sara
visszalapozott a két nappal ezelőtti hasi felvételekhez. – Oké, a
legfrissebb felvétel szerint a nő, aki Palmer néven a folyosó
végén fekszik, császárral szült – mondta, majd visszalapozott. –
A régebbi nyilvántartás szerint viszont Palmer természetes úton
szült két évvel ezelőtt, ami érthetővé teszi a gátmetszés sebét,
amelyet az Angie által a temetkezési vállalatnál hagyott, és most
odalent fekvő holttesten találtunk. – Sara felnézett a
számítógépről. – A lenti holttest régóta fennálló drogozás jeleit
mutatja, míg a Delilah Palmerként azonosított, a folyosó végén
fekvő nőnél nincs semmilyen erre utaló nyom. Tehát a lenti
holttest Delilah Palmer, míg az intenzíven fekvő nő Jo Figaroa.
Angie felcserélte a kettő személyazonosságát.

– Mi is erre jutottunk – mondta Faith, majd megmutatott



Sarának két fényképet a telefonján. – A jobb oldali Jo Figaroa, a
bal oldali Delilah Palmer.

Sara alaposan megnézte a két nőt, kísértetiesen hasonlítottak
egymásra.

– Rokonok?
– Ki tudja? – felelte Faith. – Mindkettőt átkozottul megverték,

még Figaroa férje sem tudta megkülönböztetni őket.
Sara óvakodott rámutatni, hogy Will sem.
– Van egy tanúnk, aki hallotta, amint Angie begyömöszöli

Palmert a csomagtartóba. Feltételezem, hogy ő szabdalta össze
az ujjait, hogy ne tudjuk ujjlenyomat alapján azonosítani.

– De miért akarja Angie elhitetni velünk, hogy Jo Figaroa
halott? – kérdezte Sara.

– Egy nagyobb mértékű átverésen dolgozik, ez az egyetlen
magyarázat – szólalt meg Will. – A mi, idősebb Jane Doe-nk
összerakta nekünk a támadás éjszakájának történéseit. Harding
haldoklik, miközben Josephine hajszál híján elvérzik. Angie
berohan vele a kórházba, de ahelyett, hogy elhagyná a várost
vagy meghúzná magát, visszaautózik a klubba, hogy eltüntesse
Delilah-t, és elrendezze a helyszínt. Ez rengeteg munka egy olyan
embernek, aki utál sokat dolgozni. Garantálom nektek, hogy a
végén kinéz neki valami nagyobb jutalom mindezért.

Sara elborzadva dobta le a tabletet a mellette álló székre.
Undorodott Angie játszmáitól, és ő volt az egyetlen a csoportban,
aki megengedhette magának, hogy felálljon és otthagyja az
egészet.

Will úgy tűnt, megérezte, hogy Sarának kezd nagyon elege
lenni.



– Sajnálom.
Sara persze nem akarta őt hibáztatni mindezért. Ha valaki itt

Angie mesterkedéseinek az áldozata, hát Will az.
– Van fogalmatok, hol lehet? Hogy hol rejtegetheti a gyereket?
Will megrázta a fejét, mire Sara nyomban belátta, milyen

ostoba kérdést tett fel. Ha tudnák, már rég rátörték volna az
ajtót.

– Csak abban reménykedhetünk, hogy mivel az unokájáról van
szó, talán… A szentségit! – halkult el Faith hangja. – Itt van.

Egyszerre fordultak hátra.
Angie épp kilépett a liftből. Felnézett, s szája meglepett Ó-t

formált. Láthatóan megdöbbent. Megpróbált visszaszállni a
liftbe, de az ajtó már becsukódott. Botladozva megindult a lépcső
felé.

Nem lehetett elég gyors, mert Will feléje lendült abban a
pillanatban, ahogy meglátta.

Másodpercek alatt utolérte, karja előrelendült, s ujjai
megragadták Angie-t a gallérjánál. A nyakánál fogva rántotta
vissza, amitől kirepült alóla a lába, és az asszony a földre zuhant.
Will felkapta, és behajította a váróterembe. Székek dőltek fel,
ütődtek nagy zajjal egymáshoz. Will ott újból felkapta a feleségét,
s már húzta is hátra ökölbe szorított kezét. A két biztonsági őr
jelenléte akadályozta csak meg abban, hogy kitöltse rajta a
dühét. Azok ugrottak a hátára, mintha egy támadó bikát
akarnának lefogni.

– Will! – kiáltott rá Faith is, belevetve magát a csetepatéba.
A falig tolta hátra Willt. – Hagyd abba! – kiáltott rá kifulladva. –
Hagyd abba! – ismételte halkabban, ugyanakkor világossá téve,



nem fogja engedni, hogy Will véghezvigye, amire készült. –
Nyugodj le, oké? Nem éri meg.

Will megrázta a fejét, és Sara tudta, mire gondol. Nagyon is
megérné megölni Angie-t. Nagyon is megérné bántani.

– Will! – szólalt meg ő is.
A férfi ránézett, szeme szinte lángolt.
– Ne tedd! – kérte Sara, pedig nem bánta volna ő sem.
Will szemében halványult a tűz. Sara hangja csillapítólag hatott

rá, enyhítette a feszültségét. Megadón felemelte a kezét.
– Jól vagyok – mondta Faith-nek.
Faith hátralépett, ugyanakkor Will és Angie közé állt, hátha a

társa még meggondolja magát.
– Basszus, bébi! – kuncogott a padlón összegörnyedve Angie,

mintha tréfásnak találná a jelenetet. Letörölte a szájából és az
orrából szivárgó vért. Véres volt a blúza is, de az a vér nem az
arcáról került oda. – Amikor utoljára így nekem estél,
mindketten meztelenek voltunk.

– Tartóztassátok le! – adta ki a parancsot Amanda.
– Miért? – kérdezte Angie. – Mert elvert egy zsaru egy csomó

tanú előtt? – Angie felemelte a blúza elejét, hogy lássa, mekkora
kár esett benne. Az oldalán hatalmas öltésekkel össze volt varrva
egy seb. Azt szakította fel Will az imént. – Van itt egy orvos?

– Én hozzá nem nyúlok – jelentette ki Sara.
Angie felnevetett, majd ingatni kezdte a fejét.
– Istenem!
– Hol van Anthony? Ki vigyáz rá? – szegezte Will Angie-nek a

kérdést.
Angie lassan feltápászkodott a földről. A táskája leesett a



válláról, a szokásos olcsó hamisítvány.
– Ki az az Anthony?
Will kitépte a táskáját a kezéből.
– Hé!
Egyik kezével távol tartotta Angie-t, a másikkal meg odadobta

a táskát Faith-nek.
Angie a keze után kapott, de Will elhúzódott tőle, mintha

égetné az érintése. Nagyon küzdött, hogy uralkodjon magán.
Sara viszont titokban még mindig örült volna, ha nem teszi.

Faith a táska tartalmát kiborította két székre.
– Egy iPhone, egy iPad, egy fedeles telefon, egy ötlövetű

revolver, egy golyó hiányzik. Receptek. – Egy gyógyszeres
üveget odadobott Sarának. – Zsebkendő, ajakbalzsam, aprópénz,
névjegyek, szöszmösz.

Sara megnézte a gyógyszert. Egy állatorvosi rendelőből
származott a Cascade Road mellől, és egy Mooch McGhee nevű
házi kedvencnek lett felírva. Keflex, ami jó is, ha az ember kutya,
és fertőzésveszélynek van kitéve. Visszatette az üveget a székre
anélkül, hogy figyelmeztette volna Angie-t. Ő tudja, mit csinál.

– Oldd fel! – tartotta oda Angie-nek az iPhone-t Faith. – Most!
– Francokat!
Will elvette a telefont, és a második próbálkozásra sikerrel járt.

Visszaadta a készüléket Faith-nek, aki rögtön kikereste a
híváslistát.

– Itt van Collier, a múlt héten kétszer. Aztán három hívás
hétfőn kora reggel, ami megfelel az ő telefonján talált hívások
időpontjának.

Collier szerepe tehát világossá vált. Még egy ember Angie



múltjából, akit a nő tönkretett.
– Egy sereg hívás ment ide-oda egy 770-es számmal –

folytatta Faith, majd megnyomta a visszahívógombot. Egy teljes
percig hagyta kicsengeni, mielőtt kinyomta. – Nem veszik fel, és
hangposta sincs. Így néz ki a lista: Bejövő hívás hétfő éjjel 1:40-
kor, kimenő harminckét másodperccel később. Aztán még egy fél
órával később. Bejövő hajnali négykor, és egy másik tegnap
délben, 1:40-kor. Majd tizenhét kimenő hívás a tegnapi nap
folyamán, valamint ma egészen idáig.

Will Angie-hez fordult.
– Kivel próbáltál kapcsolatba lépni?
– Az anyámmal.
– Lenyomozom visszafelé – nyúlt a telefonjához Amanda.
Faith átváltott az üzenetekre.
– Ez itt az összecsukható telefon és Angie telefonja között

zajlott vasárnap éjjel, éjfél után húsz perccel. Angie azt írja: „Mit
akarsz?” Az összecsukható válaszol: „Az iPadet.” Majd néhány
másodperccel később: „A klubnál. Azonnal.” – Faith
továbblapozott, és várta, hogy betöltődjön egy fotó.

Faithnek tátva maradt a szája, döbbenten mutatta meg a
többieknek a fényképet.

Vasárnap éjjel 12:16-kor Angie-nek elküldtek egy képet
Josephine Figaroáról, ahogy valaki egy kocsi ablakához nyomja,
és egy férfikéz szorítja a nyakát. Úgy tűnik, épp sikolt. Alatta a
szöveg: „A lányod”.

Faith továbbgörgette felfelé az üzeneteket, és talált egy újabb
fotót, melyet Angie 12:15-kor kapott. Egy kisfiú volt rajta,
nyakának szorítva egy hatalmas vadászkés. Alatta a szöveg:



„Az unokád”.
Sara a szívéhez kapott. A kisfiú rémülete olyan valóságos

hatást gyakorolt rá, mintha a saját karjában tartaná.
– Hol a gyerek?
Angie felvonta a szemöldökét, mint aki azt mondja: „jó kérdés”.
– Hol… – Sara elhallgatott, mert megérezte végre az Angie-ből

sugárzó fájdalmat.
Faith felvette az összecsukható telefont, és átfutotta az

elküldött üzeneteket.
– Az első képet, amit megmutattam, a Jo Figaroáról készültet,

ezzel a telefonnal csinálták. A másodikat, Anthonyről úgy küldték
át rá ugyanarról a 770-es számról, amelyet Angie hívni próbált.

– A 770-es szám egy eldobható telefoné – közölte Amanda, aki
közben megkapta a kért eredményt. – A telefontársaság már
dolgozik rajta, hogy megállapítsa, melyik adótorony
hatósugarában működik.

– Ki küldte azt a képet Anthonyről? – kérdezte Will. – Delilah
Palmer? Vagy Harding?

Angie nem méltatta válaszra.
Faith felvette a székről az iPadet, és megnyomta rajta a

bekapcsológombot.
– Ne! – tiltakozott Angie. Először látszott rajta aggodalom. –

Nem kapcsolhatod be.
– Miért nem? Ezért rabolták el az unokádat, nem igaz? Azért,

ami ezen az iPaden látható.
Angie összeszorította a száját, és nézte Faith ujját a gomb

fölött.
– Kapcsold be! – mondta Will.



– Ne! – nyúlt az eszköz felé Angie, hogy megállítsa Faith-t, de
Will eltolta a kezét. – Ha bekapcsolod, kitörlődnek a fájlok.

– Miféle fájlok?
Angie nem felelt.
– Hazudik – jelentette ki Will. – Kapcsold be!
– Csináld csak! – játszott a tűzzel Angie. – A fájlok kitörlődnek,

és sosem látjuk többé Anthonyt.
– Megkockáztassuk? – kérdezte a többieket Faith.
Amanda felsóhajtott.
– Egy óra bejutni a számítógéplaborba, és nem tudjuk, hol a

gyerek. Nem tudhatjuk, hogy igazat mond-e, talán máris
letörölték azokat a fájlokat. Vagy mi töröljük le őket a
bekapcsolással.

– Schrödinger macskája – jegyezte meg Will.
Angie láthatóan nem értette a kvantummechanika egyik híres

gondolatkísérletére tett célzást, ami elégedettséggel töltötte el
Sarát, mert ő viszont igen.

– Csak egy Faraday-kalitkára lenne szükségetek – mondta. –
Egy földelt fémdobozra, amely blokkolja az elektromos mezőket.
Ezért nem működnek a telefonok a liftben. Menjetek le a
pincébe, maradjatok a liftben, és nyugodtan bekapcsolhatjátok az
iPadet minden interferencia nélkül.

Angie felhorkant.
– Erre indulsz be? – kérdezte Willt.
– Ja. Erre – felelte a férfi.
Angie a szemét forgatta. Még mindig szorította a hasát, és vér

szivárgott az ujjai közül.
– Mit nézel?



Sara képtelen volt válaszolni. Továbbra is hatalmában tartotta
az az elemi düh, amely akkor fogta el, amikor Charlie közölte,
hogy a Glock Angie nevére van bejegyezve. Minden Will-lel
töltött szép pillanatára rávetült Angie irigy árnyéka.

– Ó! – csücsörített Angie. – A szegény kis Sara feldúlt. Egy
újabb Bambi-incidenssel nézünk szembe?

Sara erre hirtelen lekevert neki egy nagy pofont.
Angie máris emelte a kezét, hogy visszaüssön, de Faith elkapta

a csuklóját, hátracsavarta a kezét, és a falhoz nyomta a nőt.
– Sose felejtsd el, hányan örültek a halálhírednek!
– Te meg azt, hogy hányan nem! – Angie kiszabadította a

karját és megdörzsölte a csuklóját. – Add vissza a cuccom,
elmegyek.

– Nem mész te sehova – jelentette ki Will. – Kinél van
Anthony? Mert tudom, hogy nem nálad.

Angie nevetve rázta meg a fejét, mintha azon mulatna, hogy
Will még erre sem tud rájönni, amennyire ostoba.

– Sosem hívtál még fel senkit tizenhétszer az életben.
Elszúrtad, igaz? Elvesztetted Anthonyt, és most megpróbálod
visszaszerezni. Ezért mondtad nekem, hogy Jo van a hullaházban
Delilah helyett. Azt akartad, hogy odamenjek Reuben
Figaroához, és az kénytelen legyen bejelenteni, hogy elrabolták a
fiát. – Közel lépett Angie-hez, beleállt a személyes terébe, ahogy
bármely más gyanúsítottal tenné, ha nyomást akarna gyakorolni
rá. – A tervedbe hiba csúszott, és azt akartad, rájöjjek, hogy
eltűnt a gyerek. – Még közelebb lépett a feleségéhez. – Most itt
vagyunk, és tudjuk, hogy Anthonynak nyoma veszett. Azt is
tudjuk, hogy Reubent zsarolják vele. Mondd el, amit tudsz! Hadd



segítsek rendbe hozni ezt az egészet!
– Mit törődsz te ezzel, Will? – csapta a tenyerét férje

mellkasára Angie, eltolva őt magától. – El tudom intézni magam
is, érted? Tudok vigyázni magamra meg a családomra, ahogy
egész életemben tettem nélküled is.

– Az unokád élete forog kockán! – csattant fel Will.
– Épp te akadályozol most is, hogy tegyem, amit tennem kell.
– Kérlek, Angie! Hadd segítsek! Segíteni akarok neked – tette

hozzá Will már-már könyörögve. – Ha ő az én unokám is,
megérdemlek egy esélyt, hogy legalább megismerhessem.

– Jó próbálkozás – húzódott el tőle Angie. – Jo nem a tiéd,
hacsak nem a kezemen keresztül ejtettél teherbe. –
Jelentőségteljes pillantást vetve Sarára még hozzátette. – Ha
lehetséges volna az ilyesmi, a barátnőd szájából csak úgy
potyognának a magzatok.

Sarának minden erejére szüksége volt, hogy visszafogja magát.
– Felolvastad az üzenetemet Willnek? – kérdezte még Angie.
– Igen.
Angie-t láthatóan meglepte a tömör válasz.
– Könyörgöm, Angie – szólt közbe Will. – Bajban van egy

kisfiú, egy családtagod. Talán az egyetlen. Mondd meg, hogyan
tudnánk segíteni neki!

– Mióta törődsz te a családdal? – horkant fel gúnyosan Angie.
– A te családod én vagyok. Látod, hogy vérzek, de a legkevésbé
sem törődsz vele.

Will elővette a zsebkendőjét, és Angie oldalára nyomta.
Sarát elkeserítette a látvány, ahogy Will óvatosan hozzáér a

feleségéhez.



– Sajnálom – mondta a férfi. – Nem akartam neked ártani.
Igazad van, az én hibám.

Angie Sarára nézett. Akár őszinte volt, akár nem, látni akarta,
hogy Will megalázkodásának közönsége van.

– Tudom, hogy fájdalmat okoztam, sajnálom. Kérlek, Angie!
Nagyon sajnálom.

Angie elvette a tekintetét Saráról, de csak hogy fürödjön Will
nyomorúságában.

– Kérlek! – ismételte Will. Sara legszívesebben betapasztotta
volna a száját. Gyűlölte hallani, ahogy könyörög. – Kérlek!

Angie röviden felsóhajtott.
– Tudod te, hogy én mit szenvedtem? – tette a kezét Will

kézfejére. Sara nem tudta megállapítani, vajon őszinte-e, vagy
csak játszik Will érzéseivel, ahogy mindig is tette. – Tudod, mi
mindent kellett megtennem, mert muszáj volt? Nemcsak ezen a
héten, hanem korábban is?

– Sajnálom, hogy nem voltam melletted.
– Harding volt az, Will. Amikor Deidre kiütötte magát, Harding

volt a fickó az ajtó túloldalán.
Willt szíven ütötték a szavai. Ez nem színjáték volt.
– Azt mondtad, meghalt.
– Most már igen.
Will szava elakadt a döbbenettől.
– Angie…
– Amit ő velem tett… – folytatta Angie halk, szaggatott

hangon, s közben látta, milyen hatást gyakorol Willre, amit
mond. – Delilah-val is megtette, és sok más lánnyal is. Éveken
át. Nem tudtam leállítani.



– Miért nem mondtad ezt el nekem? – Will kinyújtotta a kezét,
s hátrasimította felesége haját. – Tehettem volna valamit.
Megvédhettelek volna.

– Annyira elkúrtam, bébi! – Angie furcsán vette a levegőt. Sírt.
– Tudom, hogy kicsesztem veled, de csak hogy megvédjem Jót.
Időt kellett nyernem számára a kórházban, hadd gyógyuljon
addig is, amíg én Anthony visszaszerzésén dolgozom.

– Most már értem, Angie. Már értelek.
– Nem tudom, hogyan fordulhattak ilyen rosszra a dolgok… –

folytatta a nő, majd nyelt egyet. – Dale mindig okosabb volt
nálam, mindig erősebb. Megint beférkőzött a fejembe. Ő és
Mama, ahogy mindig is tették. És még csak észre sem vettem.

– Még visszaszerezhetjük Anthonyt – biztatta Will. – Hadd
segítsek!

– Csak hat napra van szükségem. Akkor visszaszerzem
Anthonyt, gondoskodom Jóról, és teszek róla, hogy mostantól
boldog legyen az élete – mondta Angie szipogva. – Mindenki
megérdemel egy kis boldogságot, nem igaz? Mindenkinek
szüksége van… – Elcsuklott a hangja. – Nem veszíthetem el a
fiát, bébi. Őt egyszer már a sorsára hagytam, a gyerekét nem
veszíthetem el.

– Nem fogjuk elveszíteni – fogta át a vállát Will. Mélyen
felesége szemébe nézett. – Amikor azt mondtad, hogy az anyád
küldte a fotót Anthonyről, Virginia Souzára gondoltál, igaz?

Angie megmerevedett és elrántotta a vállát.
– Te nyavalyás seggfej!
Will arcán mély elégedettség tükröződött. Ez egyszer neki

sikerült manipulálnia Angie-t. Amandához fordult.



– Dale Harding volt Angie stricije, Virginia Souza pedig a
rangidős lány, a jobbkeze. – Beletörölte a kezét az ingébe, mintha
bepiszkolta volna. – Anthony Virginiánál van, ő készítette a
képet. Nála van a gyerek.

Angie tekintete villámokat szórt.
– Istenem, de gyűlöllek!
Will megvetéssel nézett le rá.
– Akkor jó.
– Hol van Virginia Souza? – kérdezte Amanda Angie-t.
– Dögölj meg, te vén ribanc!
– Jól van, ezzel kimerítetted a vendégszeretetünket –

jelentette ki Amanda, majd Faith-hez fordult. – Vidd le a
börtönrészlegbe, és kapjon orvosi ellátást!

– Ne! – ijedt meg Angie. – Hadd maradjak idefent!
Bilincseljetek Jo ágyához, ha akartok.

– Hol van Virginia Souza? – próbálkozott újból Amanda.
– Ő nem fogja Anthonyt bántani. Az apja sokat ígér érte –

felelte Angie. Összefonta a karját a hasa előtt, amivel megnyomta
a sebet, így még erősebben kezdett vérezni. Ismét Will-lel
próbálkozott. – Egy videó van az iPaden. Olyasmi, ami rengeteg
pénzt ér. Virginia tudta, hogy nálam van, és azt mondta, kicseréli
Anthonyra. Tegnap reggel kellett volna találkoznom vele, de
átvert.

Will még mindig nem hatódott meg.
– Egyenest Reuben Figaroát hívta. Ezért akartál végül engem

is bevonni. Visszaszerzem neked Anthonyt, és aztán mi lesz?
Eladod, ami az iPaden van?

– Francokat érdekel engem a pénz, ezt te nagyon jól tudod,



bébi.
– Hol van Virginia Souza? – kérdezte harmadszorra is

Amanda.
– Gondolja, hogy nem kerestem? – felelte Angie. – Meghúzta

magát. Nincs a szokott helyein, és senki sem árulja el, hol
találom. Félnek tőle, és joggal. – Angie megtörölte a szemét, nem
szeretett mások előtt sírni. – Nem bízhatnak meg benne,
szívtelen boszorkány. Felőle bárkit érhet bántódás, főleg egy
gyereket.

– Van itt még valami – szólalt meg Faith. – Miért jöttél most
ide?

– Elköszönni Jótól, ha netán… – Angie elfordította a tekintetét.
– Vártam, kiadják-e a körözést az eltűnt gyerek miatt, de hiába.

– Reuben nem fogja bejelenteni az eltűnését – mondta Faith. –
Egyedül akarja a dolgot megoldani.

Angie megtörölte a szemét egy zsebkendővel.
– Rájöttem. Oda is akartam menni a házához, és a fejébe

ereszteni egy golyót.
Sara beleborzongott a tárgyilagos közlésbe, ahogy Angie

eltervezte egy ember megölését.
Angie kifújta az orrát, s közben eltorzult az arca az oldalába

nyilalló fájdalomtól.
– Reuben nélkül az iPad megint fontos lett. Megtehetem, amit

eleve akartam: elcserélni Anthonyért.
– Kip Kilpatrickkel? – találgatott Faith.
Angie még mindig Will figyelmét akarta magára vonni, ő

azonban szándékosan másfelé nézett.
– Tudom, hogy ezt elrontottam, bébi, de csak a lányomnak



akartam segíteni. Ő még azt sem tudja, ki vagyok.
Will arca rezzenéstelen maradt. Angie-nek fogalma sincs, mit

tett vele. Sara egyetlen reménye pedig az volt, hogy ez a hirtelen
megvilágosodás tovább tart majd, mint a jelenlegi válság.

Megszólalt Amanda telefonja. Egy pillanatig hallgatta a hírt,
aztán megosztotta a többiekkel.

– Reuben Figaroa elhagyta a házát. Laslo Zivcovik ül vele a
kocsiban. Nyugat felé tartanak a Peachtree-n, épp most haladtak
át a Piedmont kereszteződésen. Három autónk van a
nyomukban, a negyedik a háznál maradt.

– Távolodik a belvárostól, a bevásárlóközpontok felé –
jegyezte meg Faith. – Közterület, ahol sok az ember. Én is egy
ilyen helyen hajtanék végre egy cserét.

Amanda az órájára nézett.
– A bevásárlóközpont épp most nyitott ki. Aligha lesz ott

tömeg.
– Csak felderítést végez – szólt közbe Angie. – Ezért vitte

magával Laslót. Reuben mindent betegesen az ellenőrzése alatt
akar tartani. Azt hiszi, a feleségét meggyilkolták, valaki ellopta a
fiát, és most pénzt akar. Ezért akartam Kipen keresztül intézni a
dolgot. Megmondtam Virginiának, hogy Reuben agyonlövi,
mihelyt lehetősége adódik rá.

– Nem tudom, milyen gyorsan irányíthatom oda a SWAT-ot.
A Buckhead körzet küldhet erősítést. Három ügynökünk van
három kocsival. A csúcsforgalomnak már vége, egy órába telik,
míg eljutunk Buckheadbe. Az út egy részén mehetünk villogóval
és szirénázva, de…

– Van egy helikopter a tetőn – hívta fel a figyelmet Sara a



mentőhelikopterre, amellyel ő is repült már. – A gerinc- és agyi
sérülteket ellátó Shepherd Centernek pedig van leszállópályája.
Ez tizenöt percre csökkenti a menetidőt.

– Tökéletes – mondta Amanda. – Faith, bilincseld Angie-t az
ágyhoz, és szerezz valakit a rendőrségtől, hogy vigyázzon rá.
Gondoskodj róla, hogy ne szóljanak Collier-nek. Will jön velem a
helikopterrel. Ő jobban céloz, és Reuben még nem látta az arcát.
– Odadobta a kocsikulcsát Willnek. – A csomagtartóban van a
fegyverem, a töltények a kesztyűtartóban. Hozza a gyorstöltőt és
egy csomag lőszert!

Sara ösztönösen megragadta Will karját. Túl gyorsan történt
minden. Amanda most épp arról beszél, hogy esetleg lelőnek
embereket, de azok vissza is lőhetnek rájuk. Sara nem akarta,
hogy Will ott legyen. Nem akarta elveszíteni.

Will két tenyerébe fogta Sara arcát.
– Otthon találkozunk, ha ennek vége lesz.



13. FEJEZET

Will a falon függő térképet tanulmányozta a Phipps Plaza

biztonsági őrségének az irodájában. Ezernyi lehetőség
mutatkozott arra, hogy a Reuben Figaroa és Virginia Souza
közötti cserebere kicsússzon az ellenőrzésük alól. Deshawn
Watkins, a biztonsági főnök ezekből sorolt épp néhányat
Amandának.

– A hármas szintet négyféleképpen lehet közvetlenül
megközelíteni – mutatott három különálló mozgólépcsőre és a
liftre, amely mindhárom szintet kiszolgálta a fő átriumon belül. –
Aztán ott van még egy pár mozgólépcső a Belk áruház szintjei
között. Egy fel, egy le. Meg itt is van egy lift a Belken belül, és
egy másik itt, az utcai bejáratnál. A fő liftek egyike sem megy
közvetlenül a parkolóba, kivéve ezt meg ezt.

– Szóval gyakorlatilag az épület egy szita – állapította meg
Amanda. Az órájára nézett. Feltételezték, hogy a találkozóra
egészkor vagy félkor kerül sor. Odaszólt Willnek.

– Negyed tizenkettő van. Ha elmúlik dél, át kell gondolnunk
ezt az egészet. Rettentő sok ember jöhet be ide ebédelni.

– Az itteni boltok legtöbb dolgozója és tömérdek gyerek –
értett egyet Watkins. – Fél egyre itt meg sem lehet majd
mozdulni.

Will az állát dörzsölgetve merült el a térkép
tanulmányozásában. Ismerős volt neki a hely, többször járt itt
Sarával, mint szerette volna. Háromszintes bevásárlóközpontról



volt szó, és elöl egy kisebb fölső szint koronázta, akár egy esküvői
tortát. A körbefutó emeletek kerek, nyitott átriumot fogtak
közre középen. A korlát üveg volt, tetején a kapaszkodó
csillogóra csiszolt fa és aranyszínű fém. A liftnek üvegből volt a
fala. Willt önkéntelenül is Marcus Rippy éjszakai klubjára
emlékeztette a hely, bár a hangulata nem volt éppen gyászos.
Minden ragyogott a tisztaságtól, a tetőablakokon áradt be a
napfény.

Reuben Figaroa a harmadik, az éttermi szinten ült egész idő
alatt. Jó helyet választott a fia kicserélésére, vagy talán nem is ő,
hanem Virginia Souza. A felső szint még egy szerdai napon is a
kicsik mekkája volt. A Legoland Discovery Center minden szerda
délelőtt kifejezetten a totyogósoknak kínált programokat, és volt
ott egy nyitott éttermi rész is számos gyorsétkezdével övezve.
A bevásárlóközpont többi részén idősebb sétálgatók és vásárlók
járták a több mint száz üzletet.

Ha Willnek kellene lebonyolítani a cserét, ő is épp itt tenné.
Viszont nem tudhatták, hogy Reuben Figaroa valójában

cserélni akar-e.
Nyilvános hely. Egy mindent az ellenőrzése alatt tartani akaró

ember, akinél fegyver van, és egy rémült kisgyerek. Meg egy nő,
akinek a gyermekbántalmazásról szól az élete.

Történhet az egész óraműpontossággal is, de pokollá is fajulhat.
Will gondolatban átvette a legjobb eshetőséget: Souza besétál a

plázába Anthonyvel. A jófiúk felkapják a gyereket, és visszaadják
az apjának. A második legjobb forgatókönyv: Souzának sikerül
kicsúszni a kezeik közül, feljut az éttermi szintre, kicseréli
Anthonyt a pénzre, a jófiúk körülveszik a második szinten, és



letartóztatják.
A legrosszabb eshetőségre Will nem is akart gondolni. Arra,

amelyben Reuben, akinek nem okoz gondot megütni egy nőt,
tettlegesen meg akar fizetni Virginiának. Vagy amelyben a nőnek
is van pisztolya vagy kése, miközben nála a gyerek. Vagy arra,
amelyben egy másik helyszínre mennek lebonyolítani a cserét,
ahol nem tud közbeavatkozni senki.

Aztán még ott van Laslo.
Vagy a lehetőség, hogy Souzának tettestársa is van.
Mint rangidős utcalány, egy sor fiatal nőből válogathat, akik

megteszik, amire csak kéri őket. Bármelyikük, akár ketten-
hárman is megjátszhatják, hogy fiatal anyák az éttermi részben.

Tapasztalt, utcán edződött lányok, felismerik, ki a zsaru.
Figyelmeztethetik Souzát, és fedezhetik, ha rosszra fordul a
csereüzlet. Mindannyian olyan gátlástalanok, mint Angie,
kemények, aljasak, és elkeseredetten védelmezik a
„családjukat”.

– Nem fogja használni a liftet – jegyezte meg Amanda. – Azzal
nem lehet gyorsan menekülni.

– Nem lenne értelme lemenni a parkolóba – mutatott Watkins
ismét a térképre, az átrium üvegfalú liftjére. – Két szintet
kellene lefelé mennie, és onnan ez a legközelebbi kijárat. De ha
akarják, megoldhatjuk, hogy a liftek ne menjenek le a parkolóig.

– Az jó lesz – kapott az ötleten Will, majd Amandához fordult.
– Reuben térdén rögzítő van, nem tud gyorsan mozogni.

– Reméljük, nem őt kell követnünk kifelé ebből a plázából.
Maga hogyan menne ki innen? – kérdezte Watkinst. – Le a
mozgólépcsővel a második szintre, aztán?



– Csak az első szinten át lehet kijutni – mutatott a férfi a
térképre. – Ha kivesszük az egyenletből a parkolót, tizenkét
utcai bejáraton lehet távozni az épületből. Három-három a
Belknél, a Saksnál és a Nordstromnál, kettő a Monarch Court
felől, és egy pedig az Avenue of the South felől. Bármelyiken el
lehet jutni a Peachtree-re vagy az államközi autópályára. Én ezt
a kijáratot választanám a parkolóinasok posztja mellett.

– Jogos – mondta Amanda. – Reuben kocsija a Saks előtt
parkol. Befordul jobbra, és máris be tud szállni, onnan pedig
irány az autópálya.

– Vagy a háza – vetette közbe Will, bár Amanda tekintete
elárulta, hogy főnöke ezt nem tartja valószínűnek.

Amanda rádiója megszólalt. Átsétált a helyiség túlsó végébe, és
fogadta a csapata hívását. Az atlantai rendőrség buckheadi
körzetének tizenkét egyenruhás rendőre volt szétszórva a pláza
területén. A tetőn és a környező épületekben a SWAT emberei
álltak őrt. A pláza biztonsági őrei szokásos köreiket rótták,
elkerülendő minden feltűnést. A mozgólépcsők mellett a Reuben
házától elvont három GBI-ügynök figyelt, a negyedik Laslo
nyomában járt, aki az utóbbi másfél órában feszülten figyelve
járt fel-alá a plázában.

Angie-nek igaza volt Reuben Figaroával kapcsolatban.
Korábban jött, hogy taktikai előnyhöz jusson. Ami jó, mert ezzel
Amandának is adott elég időt az emberei elhelyezésére.

Will legnagyobb aggodalma az volt, hogy talán Virginia Souza is
ugyanezt tette.

Mindössze egy négy évvel ezelőtti fénykép állt a
rendelkezésükre a nő azonosításához. Hosszú, zsíros, barna



hajával, elkenődött sminkjével maga volt a megtestesült
kivénhedt szajha. Csakhogy amennyiben olyan okos, ahogy Angie
állítja, tisztában van azzal, hogy nem sétálhat be a plázába
önmagaként. Ez túl előkelő hely volt ahhoz, hogy ne szúrnák ki
azonnal.

– Idehívhatnánk a karbantartókat – vetette fel a biztonsági
főnök –, és lezárhatnánk ezt a mozgólépcsőt, mintha elromlott
volna.

– Attól tartok, ez feltűnne Figaroának – mondta Will.
– Nem látszik ijedősnek.
– Nem – felelte Will, bár tudta, hogy ez nem feltétlenül jó jel.

Egy ember lehet épp attól összeszedett, hogy a végletekig
elszánt.

Le is tartóztathatnák Reubent. Ahhoz nem kell különösebb ok.
Ám akkor Souza megfigyelői figyelmeztethetnék a nőt, és
Anthonyt vagy a csatornában látnák legközelebb, vagy az
interneten.

Will felnézett a tizenhat színes, nagy felbontású monitorra a
falon. A legnagyobb, a fal közepén Reuben Figaroát mutatta.

Az éttermek előtti asztalok hátsó sorában ült, egy szinttel
Willék fölött. Válla mellett látszott a nyitott átrium. Arrafelé nem
menekülhetett. Még egy kosaras sztár sem élne túl egy ekkora
esést. Szerencsére a közvetlenül mellette álló asztalok üresek
voltak, a vásárlók messze elkerülték a férfit. Az anyák különösen
gyanakodva tekintenek egy magányos férfira egy olyan helyen,
ahová a gyerekeiket viszik.

Reuben inkognitóban volt, egy Falcons feliratú sapkát húzott
kopasz fejére. Előtte az asztalon laptop állt, ő maga pedig



belesüppedt a székbe a magasságát leplezendő. Bajusza és
kecskeszakálla teljes szakállá nőtt össze, mert azok közé a fickók
közé tartozott, akiknek négyóránként kell borotválkoznia.
Fekete pólót és fekete farmert viselt, ami katonás külsőt
kölcsönzött neki. Lába mellett nagy sporttáska hevert a földön.
A póló miatt tudni lehetett, hogy nincs a ruházatában fegyver, de
a sporttáskában könnyedén elfért egy karabély, egy automata
géppisztoly, vagy egy pisztoly, esetleg mind a három.

– Laslo épp most hagyta el a plázát – közölte Will-lel Amanda
–, és átállt a kocsival a Ritz-Carlton elé. A parkoló fiúk sávjába
állt. Meg fog történni a dolog.

– A Nordstrom felőli oldalon fog kimenni, hogy eljusson a
Ritzhez – jegyezte meg Watkins.

– Értesítem a SWAT-ot – mondta Amanda. Odanyújtotta
Willnek a rádiót, azzal az ajtó felé indult. – Faith úton van felfelé,
én is elfoglalom a helyemet. Will, álljon készen, bárhol szükség
lehet magára! Kösse fel a gatyáját!

Watkins felvett egy telefont az asztalról.
– Szólok a Nordstrom biztonsági szolgálatának, hogy némi

akcióra van kilátás – mondta Willnek.
Will a monitorokat figyelte. A biztonságiak terme közvetlenül a

felső szintre vivő mozgólépcső mellett volt. Amanda a korlátba
kapaszkodva lépkedett felfelé. Reubenhez hasonlóan ő is
álöltözetet viselt: az egyik boltból beszerzett pasztellszínű
szabadidőruhát fehér pólóval. Nagyméretű táskája üres volt,
mindössze a revolvere és három gyorstöltő volt benne.
Szemüveget viselt az orrán, a fején pedig egy hullámos peremű,
fehér, idős hölgyekhez illő kalapot. A csapat minden tagjával



együtt az ő fülében is ott volt egy rádió-adóvevő, amely az
állcsontja rezgésén keresztül közvetítette a beszédét.

Ahelyett, hogy Reuben felé vette volna az irányt, a Belk előtt
ült le neki háttal, úgy húsz méterre a férfitól. Phil Brauer, a
nyomkövető kocsik egyikét vezető ügynök már ott ült az
asztalnál két csésze kávé társaságában. Mindketten jól
beleolvadtak a környezetbe, bárki idősebb, nyugdíjas párnak
nézte volna őket, akiknek rengeteg ideje van sétálgatni egy
bevásárlóközpontban.

– Mindenki a helyén – közölte Amanda a többiekkel.
– Biztos benne, hogy nem lenne egyszerűbb simán kiüríteni a

plázát? – kérdezte Willt Watkins.
– Azzal elriasztanánk a nőt.
– De így túl nagy a kockázat.
– Van emberünk a Legolandben, egy másik a mozinál. Mindent

lezárunk, mihelyt bármi negatív jelet tapasztalunk.
– És mi van a járókelőkkel? – mutatott a férfi az éttermi

részen jövő-menő emberekre. – Legalább tucatnyian vannak.
Will kilenc embert számolt, beleértve a négy fiatal anyukát egy

asztal körül babakocsikkal. Amanda a nők és Reuben Figaroa
közé helyezkedett.

– Ha ma nem szerezzük vissza ezt a gyereket, az a nő eladja a
legközelebbi pedofilnak.

A biztonsági főnöknél végre leesett a tantusz.
– Jézusom! Mi a tervük arra az esetre, ha megpróbál

elszaladni a gyerekkel, túszul ejti, vagy valami hasonló?
Will megveregette a vállán csüngő puskát.
– Jézusom!



Faith lépett be a helyiségbe. A csomagtartóban mindig
magánál tartott fekete öltözetet viselte a GBI szokásos kék blúza
és khaki nadrágja helyett. Oldalán pisztoly. Odabiccentett
Watkinsnak, majd megkérdezte Willt:

– Hogy állunk?
– Amanda itt van Brauerrel. Reuben és e közé az asztal közé

ült – mutatott a négy fiatal anyukára. Épp nevettek, az egyik
közben a babáját etette. Egy másik telefonált.

– Bemenekülhetnek a Belkbe, ha kell.
– Van egy emberünk a Legolandnél – folytatta Will. – A helyi

biztonságiak le tudják engedni a kaput, ha baj van. A gyerekeket
a helyiség hátuljában tartják, ahol épp szülinapot ünnepelnek.
Az ajándékbolt elöl van, most ott nincs potenciális veszély.
Ugyanez a helyzet a mozival. A rajzfilmnek délben lesz vége, de
vannak odabent rendőrök a büfénél és a kijáratnál is, vissza
tudják tartani a tömeget, ha kell. – Megmutatta Faith-nek a
térképet a falon. – Figyeljük a mozgólépcsőket itt, itt és itt. Laslo
a szemközti oldalon parkol itt, a SWAT odakint a helyén.

– Jól csinálják, nem vettem észre őket.
– A pláza üzletvezetőinek kiosztottuk Souza rendőrségi fotóját,

és megmondtuk, hogy senki se menjen a közelébe. Nem akartuk
az eladókhoz is eljuttatni, mert csak elindult volna a fecsegés.

– Nem úgy fog kinézni, mint a rendőrségi fotón.
– Nincs más.
Faith Reuben Figaroát figyelte.
– Nem tetszik az a sporttáska. Akkor sem kellene ekkora, ha

egymillió dollár lenne benne.
Will követte Faith tekintetét a monitoron. Reuben csak ült az



asztalnál, és a laptopját bámulta.
– Az egyik emberünket a közelébe ültettük, de Reubenre

ráhozta a frászt, ezért visszakoztunk.
– Nem tudta megállapítani, mi van a táskájában?
– Nem, de Reuben a felesége és a fia fényképeit nézegeti a

laptopján, azokat lapozgatja végig újra meg újra.
– Az meg kicsoda?
Will a nagy monitorra nézett. Egy fiatal nő sétált Reuben felé,

és leült három asztallal odébb. Fejét kissé lehajtva telefonált.
Fehér fülhallgatója felvillant, majd eltűnt a hajfürtjei közt. Olyan
ruhát viselt, mint a legtöbb ott lévő anyuka, a sportöltözet
valamelyik változatát.

Reuben sokáig bámulta a nőt, mielőtt visszafordította volna a
tekintetét a képernyőre.

– A cipője nem stimmel – jelentette ki Faith.
Will megnézte magának a bebújós piros cipőt.
– Úgy érted, sportcipőnek kellene lennie?
– Egy nő, aki megengedheti magának, hogy egy

bevásárlóközpontban üldögéljen szerda délelőtt edzőtermi
felszerelésben, nem a Walmartban vesz magának cipőt –
magyarázta Faith. – Különben is miért van itt, ha nincs
gyerekkel?

Will alaposan megnézte a többi nőt az asztaloknál.
Mindegyikhez tartozott gyerek. Vagy egy kisbabát cipeltek, vagy
egy totyogóst vonszoltak el a Legoland elől.

– Tizenegy óra huszonnyolc van – jelezte Watkins.
– Zöld dzseki – lépett közelebb Faith a monitorhoz. – Az egy

nő, jól látom?



Az első szinten egy nő várt a liftre, aki akár férfinak is
elmehetett volna. Sötét napszemüveget viselt, és egy Braves
baseballsapkát mélyen a szemébe húzva. Sötétkék farmer volt
rajta, sötétzöld dzsekijén pedig majdnem az álláig fel volt húzva a
cipzár. Mindkét kezét zsebre dugva várakozott.

– Ő nem itt dolgozik – mondta a biztonsági főnök. – Legalábbis
nem tudok róla.

– Az nem Souza? – kérdezte Faith. – Lehet, hogy másutt
hagyta a gyereket, talán lent a kocsiban.

Egy másik helyszín. A legrosszabb a rossz forgatókönyvek
közül.

Will beleszólt a rádióba.
– Csendben nézzék át a garázst! Keressék Anthonyt egy

parkoló autóban.
A nő ismét megnyomta a lift gombját, majd visszadugta kezét a

dzseki zsebébe. Volt valami gyanús a mozdulataiban. Feltűnően
idegesnek látszott.

Will ismét beleszólt a rádióba, hogy jelentsen Amandának.
– Gyanús nő a liftnél. Zöld dzseki. Vétel.
– 10-4 – felelte Amanda. Azaz értem.
– Nem tűnik fiatalnak – jegyezte meg Faith orrát szinte a

monitorhoz nyomva. – És ahogy viselkedik… Nem telefonál vagy
hallgat zenét, és amúgy is túl meleg van egy ilyen dzsekihez.

– Látni fogjuk az arcát, mihelyt beszáll a liftbe – mondta
Watkins.

A liftajtók szétnyíltak, de a zöld kabátos nem nézett fel,
miközben beszállt. Lehajtva tartotta a fejét, keze még mindig a
zsebében. Az ajtó már majdnem becsukódott, amikor kilökte



rajta a kezét, hogy megállítsa.
– A francba! – morogta Faith. Egy másik nő is beszállt a liftbe.

Magas termet, szőke lófarok, V-kivágású póló, és futónadrág.
Egy testvérbabakocsit próbált berángatni a liftbe. Az első
ülésben egy csecsemő feküdt, hátul egy Lego-figurának
öltöztetett kislány szundikált.

– Ez nem tetszik – jegyezte meg Faith. – Két gyerek, két túsz.
Miközben a jelenetet nézték, a zöld dzsekis lehajolt,

megragadta a babakocsi elejét, és behúzta a liftbe. A két nő
váltott néhány barátságos szót, mielőtt becsukódott az ajtó, majd
csendben utaztak tovább a harmadikig.

– Még mindig nem néz a kamerába – mondta Faith. – Senki
sem áll egy liftben végig lehajtott fejjel.

Will a szájához emelte a rádiót.
– Zöld dzseki kiszáll a liftből.
Phil Bauer felállt az asztaltól, és bedobta a szemetesbe a

kávéspoharát. A zöld dzsekis segített a szőkének kimanőverezni
a babakocsit a liftből, majd elindult a mozi felé. Brauer egy másik
asztalhoz ült le, és a füléhez emelte a telefonját. Will hallotta a
hangját a rádión.

– A sapka miatt nem tudom megmondani. Sötét haja van, és
nagyjából megfelel a kora is.

Mindannyian közelebb hajoltak a képernyőkhöz. A zöld dzsekis
megállt a pénztár előtt, és felnézett a táblára, ahová ki volt írva,
hánykor kezdődnek a vetítések.

– Ő az? – kérdezte Faith. – Én nem tudom…
– Kapcsolatfelvétel – hallatszott Amanda hangja.
Reuben Figaroa felállt.



Asztala túloldalán ott állt a nő a dupla gyerekkocsival –
Virginia Souza.

A rangidős lány alaposan kicsípte magát. Mézszőkére festették
a haját, a sminkje visszafogott volt, ruhái hangsúlyozták az
alakját, de nem mutattak túl sokat. A lófarok fiatalabbnak
mutatta a koránál. Nyilván már járt itt, és tanulmányozta a többi
nőt, hogy be tudjon olvadni az ide járó anyukák közé.

– Az Anthony! – kiáltott fel Faith.
Igaza volt, a kisfiú ült a kocsi hátsó ülésén rózsaszín ruhában,

maga alá húzott lábakkal. Másképp túl nagy lett volna egy
babakocsiba. Csukva volt a szeme, de így is látszott, hogy
mandulavágású, mint Angie-é. A bőre is Angie-é, és a veszély,
amelyben forgott, szintén Angie műve volt.

Will beleszólt a rádióba.
– Ez ő. Nála van Anthony, és még egy csecsemő a kocsiban.

Van egy másik nő is, talán erősítés. Három asztallal odébb, piros
cipőben.

– Alfa csoport, delta csoport, lezárást kérek! – szólalt meg
Amanda.

Lezáratta a Legolandet és a mozit.
– Mit mondanak? – hegyezte a fülét Faith. – Csak állnak ott

mozdulatlanul.
Láthatóan feszült párbeszéd zajlott Reuben és Souza között.

Will látta, hogy a férfi keze ökölbe szorul. Hol a fiára, hogy
Souzára nézett, mintha nem tudná eldönteni, megérné-e
elveszíteni a fiát, csak hogy megölhesse a nőt.

– Souza elmondhatta neki, hogy van erősítése – találgatott
Faith. – Ez lehet az egyetlen oka annak, hogy a fickó még nem



esett neki. A piros cipősnél bizonyára van fegyver.
– És az iPad – tette hozzá Will, mert tudta, hogyan

gondolkodnak az ilyen nők. – Souza biztosítani akarja, hogy
Reuben tovább tejeljen. Azt hiszi, megszerezheti Angie-től.

Amanda közbevágott.
– Breuer üzent. Nem hallja őket, és nem látja, mit csinál a piros

cipős. Látja valaki a kezét?
– A telefonja van az ölében – tájékoztatta Will.
– A táska! – mondta Faith, mert a legtöbb nőhöz hasonlóan a

piros cipős lába mellett is volt egy táska a földön, amelyben
simán lehetett egy pisztoly.

Phil Bauer elmozdította a székét, és oldalra fordult. Maga elé
tartotta a telefonját, mintha szemüvegre lenne szüksége az
olvasáshoz, s közben a perifériás látásával figyelte a zöld dzsekis
nőt.

Az még most is a filmek kezdési időpontjait nézegette, és még
mindig a zsebében volt mindkét keze.

– Leülnek – szólalt meg Faith.
Reuben már ült, és nem görnyedten, mint eddig, hanem

kihúzott háttal. Lába olyan hosszú volt, hogy térde az asztal
túloldaláig ért. Souzának hátra kellett húznia a székét, hogy
szemben ülhessen vele. Egyfolytában beszélt, és szemmel
láthatóan nem vette észre, milyen hatást vált ki.

– Ez már túl hosszúra nyúlik – jegyezte meg Faith. A nő élete
több mint felét férfiakkal töltötte. Miért nem veszi észre, hogy ez
a példány mindjárt felrobban?

– Menjenek már oda! – könyörgött Watkins kétségbeesetten.
– Miért nem mozdulnak az embereik? Senkinél sincs fegyver.



– Nem kell pisztoly ahhoz, hogy átdobjanak egy kisbabát a
korláton.

– Jézusom!
Will a babakocsi elejében lévő csecsemőre sandított.
– Nem látja valaki, hogy mozog-e?
Faith megrázta a fejét.
– Hol a pelenkás táska, a cumisüveg, a tartalék takaró, a

törlőkendők?
– Gondolod, hogy csak egy bábu?
– Miért hozna magával Souza egy élő babát? Azzal túl sok a

baj. De ez már akkor is túl hosszúra nyúlik.
Úgy tűnt, Reuben Figaroa ugyanezt gondolja. Összefonta az

ujjait az ölében, és nem nyúlt a táska felé, hanem beszélt. Szúrós
szemmel nézte Souzát, miközben magyarázott neki. A dühe
szinte tapintható volt, mintha harmadik személyként ülne az
asztalnál. A nőnek vagy fogalma sem volt arról, hogy mit tesz,
vagy azt hitte, ő az erősebb kettejük közül.

Márpedig Reuben Figaroa nem szerette az erős nőket.
– A piros cipős feláll.
A fiatal nő elindult a mozgólépcső felé, fülén a telefonnal.
Will le nem vette a szemét Virginia Souzáról. Épp

figyelmeztethette Reubent valamire, mint aki ultimátumot ad a
másiknak. Ujja a magasba lendült, és észre sem vette, hogy a
széke mozogni kezd. Egyre közelebb és közelebb csúszik az
asztalhoz.

– A fickó beleakasztotta a lábfejét a szék lábába – szólt Will.
– Mit csinál az asztal alatt?
Reuben ujjai dolgoztak valamin, mintha valamit hámozna.



Will a szájához emelte a rádiót, de olyan gyorsan történt
minden, hogy már nem volt ideje megnyomni a gombot.

Souza széke előrelendült, és a nő beszorult a támla meg az
asztallap közé. Reuben pedig egy hosszú kést döfött egyenesen a
nyakába. A nő keze a magasba lendült, mire a férfi megragadta
mindkét csuklóját, és tartotta az egyik kezével, míg a másikkal
újra meg újra hasba szúrta az asztal alatt.

– A francba! – sziszegte Faith.
Vér ömlött Souza széke alá, a nő az asztalra hanyatlott.
Reuben felállt a sporttáskával, és a fiáért nyúlt.
– Vigyázat! – kiáltott fel Watkins.
A zöld dzsekis célba vette Reubent egy dupla csövű,

rozsdamentes acél Snake Slayer pisztollyal. A nagy kaliberű
fegyverből mindössze két lövés tíz darab extra 38-as lövedéket
repítene a levegőbe.

Phil Brauer a nő felé rohant, de feleslegesen.
Reuben előkapott egy Sig Sauert a sporttáskából, és fejbe lőtte

a nőt.
– Lezárni! – kiáltotta Amanda. – Most!
Will kirontott a helyiségből, a puska a hátát verdeste futtában.

A sarkában ott loholt Faith. Ötvenméternyire voltak az
átriumtól, egy szinttel az éttermi rész alatt. Will úgy érezte,
mintha futógépen rohanna, amíg megkerülte a hatalmas nyílást.
Mintha egyet lépne előre és kettőt visszafelé. Faith a
mozgólépcsőn rohant a harmadik szintre, míg Will megkerülte az
átrium távolabbi végét. Térden csúszva érkezett meg, maga elé
pördítve a puskát, s elhelyezkedett Reuben Figaroával szemben.

A puska csöve a korlátra támaszkodott, Will szeme az



irányzékon. A fegyver már ki volt biztosítva, Will ujja kinyújtva a
sátorvason.

Vett egy mély levegőt.
Negyven méter.
Álmában is eltalálta volna a célt ilyen közelről, csakhogy

Reuben a mellkasához szorította a fiát, hatalmas karja majdnem
eltörte a kisfiú bordáit. A Sig Sauer csöve Anthony halántékára
irányult.

– Dobja el! – kiáltotta Amanda.
Terpeszben állt, kezében a revolvere, tőle öt méterre a

célpont. Faith leállította a mozgólépcsőt, s a lépcsőre feküdt. Phil
Bauer egy asztal mögött térdelt. Háromszöget formáltak
csapdába ejtve Reubent. Willhez hasonlóan a többiek is a
lehetőségre vártak, hogy lőjenek, és hozzá hasonlóan ők is
kudarcra voltak ítélve. Anthony eltakarta az apja szívét, tüdejét,
hasát, minden testrészét, ahol megállíthatná egy golyó.

– Hátra! – ordította Reuben.
Will átnézett a puska távcsövén, s látta, hogy Reuben ujja a

ravaszon van. Egyetlen rándulás, és a kisfiúnak vége. Tudta,
hogy Amanda ugyanezen az ellenőrzőlistán megy végig. Ha lábon
lőné Reubent, az még mindig meg tudná húzni a ravaszt. Ha a
fejére céloz, és elvéti, akkor is. Ha fejen találja, utolsó reflexével
még mindig képes lenne rá. Ha csak egy hajszálnyival
elszámítaná magát, a végén még maga ölné meg a hatéves
gyereket.

– Be van kerítve – figyelmeztette Amanda. – Innen nincs kiút.
– Tűnjön el az utamból!
Will minden idege, izma megfeszült. Reuben sportolói reflexei



félelmetesek. Egyetlen csuklómozdulattal egy pillanat alatt
lelőhetné Amandát, és akkor ő, Will nézne szembe ugyanazokkal
a dilemmákkal, mint most a főnöke.

Reuben a térdvédőjében bicegve elindult Amanda felé.
– Hátra, szuka!
– Maga nem akarja ezt tenni – próbálkozott Amanda hátrálva.

Eltakarta Will elől a kilátást, ahogy elhaladt a lift előtt. – Tegye le
a fegyvert, és beszélhetünk.

Reuben ment tovább, magához szorítva a gyereket. Will úgy
helyezkedett, hogy ismét szemben legyen vele, célzott, és
imádkozott, hogy legyen lehetősége egy tiszta lövésre.

Reuben megnyomta a lift gombját.
– Én innen most kimegyek.
– Tegye le a fiút! – kérte Amanda. – Tegye le, és beszéljünk!
– Fogja be!
Apja kiabálása kizökkentette Anthonyt a kábulatból. Szeme

tágra nyílt, amint felfogta, mi zajlik körülötte. Éles hangon
sikítani kezdett, mint egy csapdába esett állat.

Kinyílt a lift ajtaja, és Reuben beszállt. Willnek egyenes
rálátása volt az üvegen át, mégsem lőhetett. Még ebből a
távolságból sem lehetett biztos abban, hogy a golyó nem megy-e
át Reuben testén és találja el a kisfiút.

Az ajtó becsukódott, Will pedig futva újra megkerülte az
átriumot. A lift túlhaladt az első emeleten. Will a legközelebbi
mozgólépcső felé rohant, de az épp felfele haladt. Will lefelé indult
el rajta meg-megbotolva a fém lépcsőfokokon. Elkapta a korlátot,
felemelte a lábát, és úgy dobta magát lejjebb és lejjebb, amíg le
nem ért. Épp akkor ért földet, amikor kinyílt a lift ajtaja.



Anthony sírt, és kapálózott, hogy kiszabaduljon apja
szorításából, Reuben pedig küszködött, hogy szilárdan megtartsa
a gyereket és a fegyvert. Kiabált a fiúval, hogy maradjon
csendben. Will guggolásban igyekezett előre, a mozgólépcső
oldalát használva fedezékül. A puskatus a vállába nyomódott,
egyik szeme mindvégig a célkereszten.

Anthony kézzel-lábbal hadonászott. Rugdosás közben eltalálta
apja műtött térdét, mire Reuben elejtette végre.

Will megpördült, és meghúzta a ravaszt.
Mintha még a Föld forgása is megállt volna egy pillanatra.
Will válla megremegett, ahogy visszarúgott a puska. A cső

végén felvillant a tűz, a töltényhüvely kihullott. A golyó átszelte a
sűrű levegőt.

Reuben Figaroa válla hátrarándult, a férfi nekiesett a lift
ajtajának, és lecsúszott a földre.

Will fél térdre ereszkedve követte a fegyvere csövével.
Mutatóujja már-már újra meghúzta a ravaszt, de Anthony
látványa megálljt parancsolt.

Reuben a fia hátának szegezte a Siget, és még csak nem is
remegett a keze.

Will a másik vállát találta el.
– Gyere ide, fiam! – mondta Reuben halkan.
Will öt méterre volt a gyerektől, míg az apja félméternyire.
– Anthony! – kiáltott rá mégis. – Fuss!
A kisfiú nem mozdult.
Will odébb csúsztatta a térdét a kövön, hogy jobb pozícióba

kerüljön. Reuben hátát védte a lift mély belseje, egyedül egy
elölről jövő lövés tudná leteríteni.



– Állj! – dörgött rá Reuben, miközben szeme ide-oda cikázott
Anthony, Will és Faith között.

Faith a mozgólépcső túloldalán helyezkedett el: egy újabb
háromszög jött létre Reubennel a középpontban. Will lépteket
hallott, ahogy további rendőrök érkeztek, de nem merte levenni
a szemét Reuben Figaroáról.

– Anthony! – szólt Reuben a gyerekhez. – Gyere ide, fiam!
– Anthony, drágám! – szólt hozzá Faith. – Gyere hozzám!

Minden rendben lesz.
Will továbbcsúszott még egy kicsit. Ujja megfeszült a ravaszon.
Reuben rákiáltott a gyerekre.
– Ide! Azonnal!
Anthony odalépett, Will pedig levette az ujját a ravaszról.
Reuben sérült karjával átölelte a fiát. Anthony hozzábújt,

fejével eltakarva apja arcát. A Sig ismét a kisfiú halántékára
irányult. Anthony most már nem küzdött, meg sem szólalt.
Megtanulta, hogy csendben kell maradnia, ha az apja mérges.
Pusztán remegő ajka árulta el a félelmét, mintha csak fogadott
nagymamájától örökölte volna, és a beletörődés a szemében, ami
Angie öröksége volt.

Amikor gyerekkorukban a fiatalok kihasználásáról beszélt
Willnek, sosem mondta, hogy vele is ez történt. Csak egy
tanácsot adott: mindössze annyit kell tenni, hogy az ember
megvárja, míg véget ér.

Most Anthony ugyanígy várta az elkerülhetetlent. A kiabálást,
a verést, a monoklit, a felhasadt szájat. Az álmatlan éjszakákat,
amikor várja, mikor nyílik az ajtó.

– Hátra! – morogta Reuben, de már gyengült. Kezét meg



kellett támasztania a fia vállán. Nehezen vette a levegőt, és vér
ömlött a golyó ütötte lyukból a kulcscsontja alatt. Ugyanolyan
patthelyzet állt fenn, mint odafent, csak mostanra Reuben még
elkeseredettebb lett.

– Tegye le a fegyvert! – kérte Will. – Maga nem akarja ezt
megtenni.

– Baromság – felelte a férfi, de a keze remegett. A másik
karján is csorgott lefelé a vér. Izmai begörcsöltek, mellkasa és
válla megfeszült. – Mivel lőtt meg?

– Hornaday 60 grain TAP URBAN.
– Taktikai lövedék a rendőrség számára – fordította le a

rövidítést Reuben. Szemhéja kezdett elnehezedni, arca
verejtékben úszott. – Sekély behatolású, városi bevetésre való.

Will a hátul lévő lábával előbbre tolta magát. Nem jöhetett
oldalról, közelebb kellett valahogy kerülnie.

– Maga aztán ismeri a lőszereket.
– Látta azt a Snake Slayert annál a kurvánál?
– Gondolom, 410-es Bond lőszer volt a tárban.
– Még szerencse, hogy megállítottam.
Reuben kipislogta a szemébe csorgott izzadságot. Will

elgondolkodott, vajon elhomályosult-e a látása. A kulcscsont
körül számos fontos dolog helyezkedik el. Artériák, vénák, Sara
tudná pontosan. Ő venné számba a Reuben Figaroa testében
esett kárt a boncoláskor, mert ha Angie unokájának baja esik, a
fickó nem megy el innen élve.

– Beszéljük ezt meg! – javasolta Will. – Magának orvosra van
szüksége, és én segíthetek.

– Nem kell orvos – rázta meg a férfi a fejét. Egyre lassabban



pislogott, és lazult a szorítása Anthony körül. A Sig csöve felfelé
billent, de még így is agyon tudta volna lőni a gyereket.

Will közelebb óvakodott.
Faith zajt csapott valamivel, mire Anthony odanézett, de Will

nem. Tudta, hogy a társa megpróbálja kézjelekkel magához hívni
a gyereket.

– Ne! – igazította egyenesre a pisztolyát Figaroa.
– Milyen erővel kell meghúzni a ravaszt azon a Sigen? Öt és fél

fonttal? Hattal? – érdeklődött Will.
Reuben bólintott.
– Miért nem veszi el onnan az ujját? Nyilván nem akar hibázni.
– Én sosem hibázok.
Will közelebb csúszott, már csak alig több mint három méter

választotta el őket egymástól. Ha Reuben csak egy kicsit is
elmozdul oldalra, Will már tisztán fejbe tudná lőni. Vagy fordítva.
Ugyanolyan volt a helyzet, mint odafent. Reuben egy
szemvillanás alatt, csuklója egy apró mozdulatával agyonlőhetné
őt, majd Anthonyt is.

– Nincs valami jól, ember – jegyezte meg Will.
– Nem vagyok – értett egyet Figaroa. Karja ismét lazábban

fogta Anthonyt. A kisfiú el tudna tőle húzódni, de a férfi még
mindig elsüthetné a pisztolyt. Akár Anthony, akár Will felé.

– Beszéljük meg – javasolta újból Will, majd ismét közelebb
kúszott néhány centivel. Maga előtt tartotta a puskát. Majdnem
egy méternyi vas. Egyik keze az előagyon, a másik a tusán. Aztán
lassan lejjebb csúsztatta a kezét a csövön. Ha így sülne el a
puska, kifordítaná a vállát a helyéből. Begörbítette a hátát, hadd
higgye legalább, hogy nyer vele némi teret.



– Nem hagyhatom magára a fiamat – szólalt meg Reuben.
Will nem volt képes a gyerekre nézni, nem akarta, hogy Angie

szeme nézzen vissza rá.
– De nem is kell magával vinnie.
– Nem maradt neki senki és semmi – magyarázta Reuben. –

Jo már nincs, az én karrieremnek vége. Ha az a videó
nyilvánosságra kerül, a szabadságomnak is.

– Nem veszi észre, milyen közel vagyok? – kérdezte Will.
Reuben szempillája megrebbent, kezében újra egyenes lett a

pisztoly csöve.
– Most nyomban meghúzhatnám a ravaszt – mondta Will.
– Én is. – Reuben légzése felületessé vált, a bőre sápadttá. Will

látta az összes pórust az arcán, az összes szőrszálat. – Nem
fogom magára hagyni a fiamat. – Nyelt egyet, hogy folytatni
tudja. – Jo sem akarná. Őt elhagyta a szülőanyja, de ő sosem
hagyná el a fiát.

Will közelebb kúszott. Arra gondolt, miért csinálja ezt Reuben.
Hogyan forgathatta ki magából ennyire az, hogy elveszítette a
kontrollt az élete fölött.

– Hogyan vessek ennek véget, Reuben? – tette fel a kérdést. –
Mondja meg, hogyan mentsem meg a fiát!

– Ki ölte meg a feleségemet?
Will igyekezett kitalálni a legjobb hazugságot, amely

megakadályozza a férfit abban, hogy megölje a fiát. Mondja el,
hogy Jo él? Hogy így neki is van miért élnie? Vagy hogy Jo
meghalt ugyan, de a nőt, aki miatt elkövették a tettet már
letartóztatta a rendőrség? Hogy éppen ő Jo igazi anyja? Hogy ő
próbált váltságdíjat kérni a saját unokájáért?



Reuben elvesztette a türelmét.
– Kicsoda, ember! Ki ölte meg Jót?
– A nő odafent. – Will nem tudta, helyesen döntött-e, de most

már folytatnia kellett a mesét. – Virginia Souzának hívták.
Prosti, aki a fogdában találkozott Jóval. Összevitatkoztak, és
Souza bosszút állt.

Will hatalmas megkönnyebbülésére Reuben bólogatni kezdett,
mint akinek összeállt a történet.

– Drogon veszekedtek? Min kaptak össze?
– Igen, azon – felelte Will, miközben milliméterről milliméterre

haladt a férfi felé. Keze még messzebbre csúszott előre a csövön.
Így már semmiképp sem tudta volna biztonsággal elsütni a
fegyvert. – Souza tudta, hogy Jo gazdag. Követte a partira, és
elrabolta. Aztán meg elvitte Anthonyt.

Reuben ismét bólintott egyet. Nyilvánvalóvá vált számára az
ok: a felesége eltitkolta előle a függőségét, miért ne titkolt volna
el ezek után mást is?

– Az a szuka már halott.
– Így van.
– De Jo is. – Reuben elhallgatott, hogy nyelni tudjon. – Elárult

engem. Elárult mindent, amit közösen megéltünk. Nem
hallgatott rám.

– A nők mindig ezt teszik.
– Csak elvesznek és elvesznek, aztán meg köpnek az emberre,

mintha egy senki volna.
A Sig csöve ismét felfelé mutatott, de még nem eléggé, hogy

Anthony biztonságban legyen.
Figaroa remegni kezdett, rángatóztak az izmai, táncoltak az



idegei. Akár véletlenül is meghúzhatta volna a ravaszt. A kérdés
csak az, hogy ki felé mutat a pisztoly csöve abban a pillanatban.

– Ne jöjjön közelebb! – mondta Reuben.
– Meg sem mozdulok – felelte Will előrébb kúszva.
Reuben nyelt egyet.
– Eltitkolta előlem. A tablettákat. És ellopta azt a videót.

Tudom, hogy ő lopta el. Tönkretette az életemet, a fiam életét. –
Megint nyelt. – A fiamat.

Will most már elég közel volt, de csak egy dolgot tudott
megragadni. Vagy a pisztolyt, vagy a gyereket.

Vagy Anthony hal meg, vagy ő.
Minden attól függ, milyen irányba mutat a pisztoly csöve,

amikor megragadja.
– Hát jó – mondta Figaroa Willre nézve tompa tekintettel.

Szája kinyílt, ajka elkékült, alig kapott levegőt. Lassan pislantott
egyet, majd megint, még lassabban. Amikor harmadszor
pislantott, Will karjával a levegőben kaszálva előrelendült, és
félrelökte a gyereket.

Reuben feje ebben a pillanatban robbant darabokra.
Forró vér fröccsent Will arcára, nyakára, csontszilánkokkal lett

tele a szája, az orra. Égett a szeme, mint a tűz. Hátraesett,
leejtette a puskát, és az arcához kapott. Bőr- és húscafatokkal
lett tele a keze. Tüsszentett egyet, mire vér spriccelt előtte a
földre, de alig látta. Felállt és elindult hátrafelé, mintha el akarna
távolodni a vérontás helyszínétől, csakhogy a vérontás
eredménye rátapadt a ruhájára, a bőrére.

– Will! – rántotta előre Amanda a karjánál fogva. Megbotlott,
és majdnem elesett a saját lábában. Amanda húzta tovább,



átvonszolta az átrium túloldalára, majd végig egy folyosón, ahol
hol itt, hol ott ütközött a falnak. Nem látott semmit. Szőnyeget
érzett a lába alatt. Megpróbálta kinyitni a szemét, de képtelen
volt. Szilánkok fúródtak a szemébe: Reuben Figaroa csontjának,
fogainak a szilánkjai.

– Hajoljon előre – nyomta le a fejét Amanda.
Hideg víz ömlött a szájába, az arcára. Szürke darabkák

csúsztak lefelé a bőrén. Fényt látott, és pislogott egyet. Fehér
porcelánt pillantott meg, és egy magasan lévő vízcsapot. Egy
mosdóban voltak, s ő a mosdótál fölé hajolt. A szappantartó felé
nyúlt, mire az kiszakadt a falból. A tasak elrepedt, és ő
marékszám lapátolta magára a szappant, súrolta az arcát, a
nyakát. Letépte magáról az inget, és addig sikálta a mellkasát,
amíg már fájt a bőre.

– Hagyja abba! – intette Amanda. – Fájni fog. – Megragadta
Will kezét, és leállította, mielőtt levakarta volna magáról a bőrt.
– Már rendben van, már tiszta. Vegyen levegőt!

Will nem akart levegőt venni. Már unta, hogy mindenki erre
utasítja. Inkább bedugta a fejét egy másik csap alá, egy tiszta
mosdótálba. Kiöblítette a száját, a víz rózsaszín volt, amint
kiköpte. Megdörzsölte újra az arcát, és végigszántott a bőrén a
körmeivel, kiöblítette a szemét, végiggereblyézte ujjaival a haját,
hogy lássa, nem maradt-e rajta semmi Reuben Figaroa testének
darabjaiból.

– Igyon még egy kis vizet!
Kivett a füléből valamit: egy őrlőfog darabját.
A falhoz vágta a fogat, s a kezére támaszkodva a mosdó fölé

hajolt. Tüdejében forrónak érezte a levegőt, égett a bőre, nem



létező vércseppeket látott csorogni az arcán.
– Minden rendben – mondta Amanda.
– Tudom. – Will becsukta a szemét, és tudta, hogy nincs

minden rendben. Vér volt mindenütt. A mosdókban, a padlón.
A mellékhelyiségben meg kellett fagyni, Will reszketett a
hidegtől.

– Anthony? – kérdezte összeszorított fogakkal, hogy ne
vacogjon.

– Biztonságban van. Faith vigyáz rá.
– Jézusom! – motyogta Will. Megpróbált egyenletesen

lélegezni és visszanyerni az uralmát a teste fölött.
Összeszorította a szemét. – Nem voltam biztos benne, hogy
Faith tisztán célba tudja venni.

– Tudta. Én is tudtam, mindannyian tudtuk. De ő megelőzött
minket – mondta Amanda, s közben kezdte letekerni a
papírtörülközőket a hengerről Willnek. – Reuben Figaroa
öngyilkos lett.

Will meglepetten kapta fel a fejét.
– Mihelyt Anthony már nem volt mellette, Reuben az álla alá

nyomta a csövet, és meghúzta a ravaszt.
Will hitetlenkedve bámult rá.
Az asszony bólintott.
– Megölte magát.
Will megpróbálta visszajátszani magában a filmet, de csak arra

a halvány aggodalomra tudott visszaemlékezni, amit akkor
érzett, mikor ellökte a kisfiút, és arra gondolt, hogy talán elesik
és megüti magát.

– Maga mindent jól csinált, Will – nyugtatta Amanda. – Ez



Reuben Figaroa döntése volt.
– Megmenthettem volna – dünnyögte Will. Megtörölte az

arcát a papírtörülközővel, s olyan durvának érezte, mint amilyen
egy macska nyelve. Lenézett a papírra arra számítva, hogy vért
lát, de csak a víz sötétebb foltját találta rajta.

Vajon Faith is épp most mossa Anthony arcát egy másik
fürdőszobában?

Amikor a pisztoly elsült, a kisfiú ugyanolyan közel állt az
apjához, mint Will. Vajon ő hány évig fogja érezni az apja
kocsonyás agyának nyomát, amint végigfolyt az arcán? Hány
éjjel fog sikoltozva ébredni attól félve, hogy megfullad az orrába
került szürke agyszövettől és csonttörmeléktől?

– Hogyan menthette volna meg, Will? – kérdezte Amanda.
Will megrázta a fejét. Rossz döntést hozott. Már akkor érezte,

amikor a hazugság elhagyta a száját.
– Reuben letette volna a pisztolyt, ha elmondom neki az

igazságot Jóról. Azt, hogy él. Hogy neki is van miért élnie –
felelte gombóccá gyűrve a papírt. – Hallotta, mit mondott arról,
hogy nem hagyhatja magára Anthonyt, hogy Jo nem akarná.
Nincs az az isten, hogy meghúzta volna a ravaszt, ha tudta volna,
hogy a családjának van még esélye.

– Vagy akkor magát lőtte volna agyon. Vagy bárki más lövi le
közülünk, mert két emelettel feljebb agyonszúrt egy nőt, egyet
pedig fejbe lőtt. Csak nem gondolja, hogy volt valami romantikus
kötelék Reuben Figaroa és a felesége között, ami varázslatos
módon helyrehozhatott volna mindent?

Will bedobta a papírtörülközőket a szemetesbe.
– Ha az ember szeret valakit, nem tesz meg mindent, hogy



bántsa. Nem kínozza, nem tartja rettegésben, vagy állandó
félelemben. A szerelem nem ilyen. A normális emberek nem így
működnek.

Willnek nem volt szüksége Amandára, hogy tudja, Jo és
Reuben kapcsolatának nem volt jövője.

– Köszönöm, de azt hiszem, a mai példabeszédet kihagyom.
Amanda nem válaszolt, csak Will meztelen mellkasát bámulta.

A tökéletes, kerek nyomokat, amelyeket cigaretták égettek a
bőrébe, a fekete csíkokat, amelyeket valami elektromos eszköz
hagyott maga után. A Frankensteinhez illő öltésnyomokat egy-
egy hajdanán begyógyulni nem akaró, mélyebb seb fölött.

Mielőtt megismerte Sarát, kapkodva takarta volna el magát
egy ilyen alkalommal, ám most csak kellemetlenül feszengett.

Amanda lehúzta a dzsekije cipzárját.
– Eljártam a látogatási napokra, hogy megnézzem magát.
Látogatási napokon? A gyermekotthonban? Will először alig

várta ezeket a látogatásokat, aztán rettegni kezdett tőlük.
Olyankor minden gyereket megfürdettek és felvonultattak a
leendő szülők előtt. Aztán az olyanokat, mint Will, szépen
visszakísérték.

– Nem fogadhattam örökbe, mert hajadon voltam, aki csak a
munkájának él. Nem voltam alkalmas gondját viselni bárminek,
aki élőbb, mint egy szobadísznek tartott kődarab. – Will vállára
terítette a tréningfelsőjét, és el sem vette a kezeit onnan.
A tükörből nézett a férfira. – Aztán nem látogattam többet, mert
nem bírtam elviselni a vágyódást. Nem a sajátomat, bár az is
erős volt, hanem azt, amit a maga szemében láttam. Megszakadt
tőle a szívem. Annyira szerette volna, hogy kiválassza végre



valaki.
Will a kezét bámulta a mosdó peremén. Még mindig látott vért

a körme alatt és a körömágyon.
– Én kiválasztottam, Faith kiválasztotta, Sara kiválasztotta.

Legyen ez elég! Fogadja el végre, hogy érdemes rá!
Will a hüvelykujja körmével piszkálta ki a vért a többi alól.

Bőre még mindig rózsaszín volt, és ismét reszketett a hidegtől.
– Angie magára marad.
Amanda rásegítette a dzsekit.
– Wilbur! Az olyan nők, mint Angie, mindig egyedül maradnak.

Akárhány ember veszi is őket körül, mindig egyedül lesznek.
Will persze tudta ezt, tanúja volt egész életében. Még amikor

vele volt is, Angie mindig pár lépés távolságot tartott.
– Gondolja, hogy eljárást kell indítani ellene, mert hagyta

Delilah-t meghalni a kocsija csomagtartójában?
– Úgy, hogy Jane Doe az egyetlen tanúnk? Úgy, hogy nincs

sem biztonságikamera-felvétel, sem DNS, sem ujjlenyomat, sem
füstölgő pisztoly, sem beismerő vallomás? – Amanda elnevette
magát a helyzet reménytelenségén. – Ennek egyedül Denny
issza meg a levét. Azt elintézhetem, hogy ne kerüljön börtönbe,
de a munkáját, a nyugdíját, a juttatásait el fogja veszteni.

Will nem akarta sajnálni Collier-t, de mégiscsak sajnálta.
Túlságosan is tudta, milyen az, amikor Angie a farkasok elé veti
az embert.

– Ezt még hadd húzzam fel – mondta Amanda megpróbálva
felhúzni a dzsekin a cipzárt, de szűk volt Will széles mellkasára.
Az alja túl rövid volt, a dereka a köldökéig ért. – Vennem kell
magának egy inget, mielőtt kimegy innen. Úgy néz ki, mint egy



Fülöp-szigeteki selyemfiú.
Amanda ezt búcsú-piszkálódásnak szánta, de Will még nem

engedhette el.
– És sosem fogja visszakapni, amit másokkal tesz, igaz? A sok

fájdalmat, a sok kárt, amit okoz.
– Higgye el, Will, az élet mindig elintézi, hogy az ember

megfizessen azért, amilyen – mosolygott a férfira szomorúan
Amanda. – Utoléri élete minden egyes napján.

TÍZ NAPPAL KÉSŐBB:
SZOMBAT



14. FEJEZET

Sara a konyhájában állva kanalazott egy tálka fagylaltot,

miközben a déli híreket nézte a tévében. Tíz nap telt el
mindenféle találgatással, mire Ditmar Wittich végre rászánta
magát, hogy a kamerák elé álljon, és kiadjon egy nyilatkozatot.
Az All-Star Complex makettjével a háta mögött hevesen érvelt a
létesítmény mellett. Csakhogy ennyi erővel akár
halandzsázhatott is volna, mert a riportert kizárólag Rippy és
Figaroa érdekelte.

– A komplexum több ezer új munkahelyet fog teremteni a
városban – jelentette ki Wittich.

Sara levette a hangot, és a mosogatóba borította a fagylalt
maradékát. Talán nem a legjobb választás volt ebédre, de még
mindig jobb, mintha fényes nappal inni kezdene. Amikor
visszanézett a képernyőre, épp egyszerre mutatták az egyik
oldalon Wittichet, a másikon pedig a videót, amelyet mindenki
csak a „Rippy botrány”-ként emlegetett. Sara el akarta fordítani
a tekintetét, de nem volt képes rá. Mint ahogy valószínűleg
mások sem szerte a világon. A GBI berkeiből valaki
kiszivárogtatta az Angie iPadjén lévő fájlt. Amanda teljes
mellszélességgel harcba szállt, ami Sara számára azt jelentette,
hogy valószínűleg ő volt a tettes.

Angie-nek igaza volt abban, hogy ez a videó hatalmas kárt fog
okozni, de talán nem abból a szempontból, ahogyan ő feltételezte.

A film, melyet Reuben Figaroa készített önmagáról és Marcus



Rippytől, amint megerőszakolják az elkábított Keisha Miscavage-
et, megdöntötte az internet nézettségi rekordját. Sajnos a nézők
érdeklődését leginkább az utolsó három másodperc keltette fel,
amikor kivágódik az ajtó, benyúl rajta egy kéz, és elragadja
Reuben iPhone-ját, majd egy nő hang kiált valamit, ami a „b..d
meg anyád!” kifejezéssel kezdődik.

Szabad szemmel alig láthatóan valami rózsaszínű villan fel,
mielőtt véget ér a videó, de a felvételt lelassítva kivehető, amint
egy méretre készített olasz tűsarkú belerúg Keisha Miscavage
fejébe. A struccbőr cipő élénk lilás rózsaszín volt, és arannyal az
R betű volt az orrára hímezve.

Will azonnal felismerte. Emlékezett rá, hogy LaDonna Rippy
viselte ezt a magas sarkút az egyetlen interjú során, amelyet a
férje a nemierőszak-ügy nyomozása idején adott.

Marcus Rippy ezúttal nem fukarkodott az interjúkkal.
Meghazudtolta a feleségét, és ragaszkodott a véleményéhez,
miszerint ő és Reuben csak szórakoztak egy kicsit Keisha
Miscavage-dzsel. A videó őt látszott igazolni. Keisha drog hatása
alatt állt, de nem látszott rajta semmi külsérelmi nyom, mielőtt
LaDonna belépett a szobába. Marcus szerint a felesége okozta az
igazi kárt a lányban.

Will tehát új üggyel nézett szembe: LaDonna verte meg
Keishát, ő fojtogatta, ő húzott be neki, és bántalmazta öt órán
keresztül. Miatta volt tele Keisha háta és lábai zúzódásokkal,
miatta került kómába, és miatta volt egy hétig kórházban.

Az igazságügyi orvosszakértők is alátámasztották mindezt.
LaDonna DNS-e egyezett az áldozat testén található izzadság- és
nyálnyomokkal, Keisha DNS-ét pedig megtalálták a LaDonna



rózsaszín cipőjén megbújó vérfoltokban.
LaDonna Rippy féltékeny nő volt. Will talált három korábbi

peren kívüli megegyezést, ahol az áldozatot lefizették, hogy
csendben maradjon. Egy Las Vegas-i nő mégis közkinccsé tette a
történetét annak ellenére, hogy LaDonna eltörte az állkapcsát és
kiverte a fogait. Egy másik, dél-karolinai nő pedig már tizenöt
évvel korábban kiadott egy mindent kiteregető botránykönyvet.
És ki tudja, hány hasonló nő lehet még. Egyszóval, Marcus Rippy
felesége komoly börtönbüntetésnek nézett elébe.

Az, hogy Marcus maga is hasonló jövő elé néz-e, a bíróságon
múlott. Ha egy férfi megerőszakol vagy megver egy nőt, a világ
rögtön talál mindenféle kifogást és magyarázatot. Messze nem
így, ha egy nő tesz kárt valakiben.

Sara nem engedhette meg magának, hogy visszasüppedjen
ebbe a nyomasztó ingoványba. Kikapcsolta a tévét, előkereste
kedvenc dalai listáját, és elindított egy Dolly Parton-számot.
Berúgta a porszívót a konyhába, és nekigyürkőzött a szekrények
kipakolásának, hogy kimoshassa őket.

Ez volt a megszokott stresszkezelési módszere, bár korábban
az is bevált, ha csak órákig nézte a Buffyt a kanapéról, és túl sok
alkoholt döntött magába. Will minden idejét lekötötte a Reuben
Figaroa-ügy lezárása, és egy új elindítása LaDonna és Marcus
Rippy ellen. Mivel hajnaltól késő éjszakáig dolgozott, inkább a
saját házában aludt, nehogy megfossza Sarát a pihenéstől.
Csakhogy ennél sokkal többtől fosztották meg magukat közben.
Még egy dolog, ami kezdett elromlani. Sara az első házasságából
tudta, hogy ha nincs szex, akkor már baj van.

Nem mintha a szex több lenne ideiglenes megoldásnál, ha



problémák adódnak. Sokkal nagyobb gond volt, hogy mi történt
Angie és Will, valamint Will és Sara között, és erre a doktornő
egyedül nem tudott megoldást találni.

Megszólalt a telefonja, mire felkapta a fejét, és beverte egy
fiókba. Válogatott kifejezések kíséretében vette fel a telefont a
konyhapultról.

– Én vagyok az – hallotta meg Tessa hangját. – Egy fülkéből
telefonálok, és négy percünk van, mielőtt elfogy a pénzem.

Sara elzárta a zenét.
– Fülkéből telefonálsz?
– Csak mert a drága unokahúgod beledobta a mobilomat az

udvari budiba.
Sara befogta a száját elfojtandó egy kuncogást.
– Ja, tényleg vicces, hogy a telefonomat szar borítja, én meg

nekiállhatok kihalászni. – Tessa misszionárius munkája mások
megsegítése volt, nem annyira a hitterjesztés, úgyhogy nem
vigyázott a nyelvére. – Szó szerint a semmi közepén élünk. Nem
tudok egyszerűen elmenni a boltba, és venni egy újat.

– Az a kis huncut most hol van?
– Talán épp összefirkálja a könyveimet és felszabdalja a

ruháimat – sóhajtott Tessa. – Az apjával van, aki vigyáz rá, hogy
meg ne fojtsam. És ne mondd, hogy én épp ilyen égetnivaló
voltam az ő korában! Ezt már eleget hallottam a mamától.

Tessa valóban éppen ilyen volt, de anyjuk említése elég volt
ahhoz, hogy Sara ne akarja tovább cukkolni.

– Én is kaptam tőle eleget.
– Aggódik miattad.
Sara feltolta magát a konyhapultra.



– Van egy bizonyos határ az aggódás és a szemforgatás között.
– Bagoly mondja a verébnek. – Tessa témát váltott, mielőtt

Sara visszavághatott volna. – Megvolt már Will-lel a nagy
beszélgetés?

A nagy beszélgetés. A számonkérés. Sara legalább annyira
tartott tőle, mint Will.

– Adtam neki egy kis szabad teret. Ez az egész Reuben
Figaroa-ügy… – Nem kellett elsorolnia Tessának a részleteket,
tele volt a túszejtéssel a sajtó még Dél-Afrikában is. – Nem
akartam még ezzel is tetézni a bajt. Mondtam volna, hogy
„sajnálom, hogy végig kellett nézned ezt a borzalmas
öngyilkosságot, de beszéljünk most a kapcsolatunkról”?

– Végül mégiscsak sort kell kerítened rá.
– Mi értelme? Úgyis csak az fog történni, hogy én elmondom,

amit el kell mondanom, ő meg majd bólogat, a padlót bámulja
vagy átnéz a vállam fölött, aztán megdörzsöli az állát, csipkedi
kicsit a szemöldökét, és a végén semmit sem árul el abból, amit
érez, mert azt hiszi, egyszerűen úgy tehet, mintha mi sem
történt volna, és megint minden rendben lesz.

– Óóó! – nyújtott el Tessa a szót. – Eddig nem is mondtad,
hogy Will igazi férfi. De most hirtelen világossá vált minden.

– Ha-ha.
– Sissy, te egyfolytában azt mondogatod nekem, hogy Will nem

hajlandó beszélni. De te mit mondasz neki?
– Már mondtam, hogy most kis szünetet tartunk.
– Érted te, mire gondolok – ellenkezett Tessa. – Magam előtt

látom, ahogy a higgadtságoddal és a logikus érveléseddel azt a
benyomást kelted benne, hogy ez egy csak matematikai képlet,



ahol vagy x vagy y a megoldás, miközben legbelül majdnem
belehalsz, csak ezt nem árulhatod el neki, mert nem akarsz
kétségbeesettnek látszani. Ez nem amolyan férfi–nő dolog. Ez
emberi probléma. Egyszerűen szeretsz gondoskodni róla és
vigyázni rá, szereted, ha szüksége van rád. Nincs abban semmi
rossz, ha hagyod, hogy ő ugyanígy érezzen veled kapcsolatban.

Sara tudta, mi lesz a következő mondat, mielőtt Tessa
kimondta volna.

– Ki kell mutatnod, mit érzel iránta.
– Tess, én csak… – El kell mondania az igazat, még ha egyelőre

csak a húgának is. – Tudom, hogy ez szánalmasan hangzik, de
nem akarom azt érezni, hogy én csak a második legfontosabb
vagyok az életében.

Tessa nem válaszolt azonnal.
– Will is a második neked – felelte aztán Jeffrey-re gondolva.
– Ez azért nem ugyanaz.
– Sok tekintetben Willnek még rosszabb is. Nem kétséges,

hogy te még mindig Jeffrey mellett lennél, ha élne. De Angie még
él, Will pedig mégis veled van. Úgyhogy ez inkább olyan, mint
egy válás, és jobb, ha elfogadod, hogy van egy boszorkány
exneje, amitől mindössze egy leszel a női népesség felét kitevő
milliók közül.

Sara nekitámasztotta a fejét a szekrénynek, és kifelé bámult a
nappali ablakán. Az ég szinte fájdalmasan kék volt. Eltűnődött,
Will vajon mivel tölti a szombatot. Az előző esti felületes
telefonbeszélgetés mindössze néhány jövőbeli tervükről szólt, de
egyik sem izgatta őket túlságosan.

– Mindenkinek megvan a maga batyuja, amit hurcol. Neked



Jeffrey, nekem is egy sereg régi ügy. Mindenki csomaggal
érkezik egy új kapcsolatba. Ha most továbblépnél, a következő
fickónak is meglenne a magáé. Még a pápának is van, és Jeffrey-
nek is volt. Neki mégsem róttad fel.

– Mert ő az enyém volt – vágta rá Sara, és most döbbent csak
rá, hogy ez fáj igazán. Féltékeny. Nem akar osztozni Willen még
részben sem. Sem a gondolatain, sem a szívén, sem a testén.
Teljesen magának akarta őt.

– Ne sírj, Sissy!
– Nem sírok. – Sara persze hazudott, mivel ostoba, kövér

könnycseppek gördültek lefelé az arcán. Elméletben szépen
felépített okoskodással meg tudta magyarázni magának, miért
nem Will a neki való férfi. Ám aztán belegondolt, milyen lenne, ha
elveszítené, és nyomban rátört a depresszió.

A telefon csipogni kezdett jelezve, hogy harminc másodperc
múlva elfogy a bedobott pénzösszeg.

– Nézd, tudod, mi közül választhatsz – mondta végül Tessa. –
Vagy megkeresed Willt, és megmondod neki, hogy szereted, vele
akarsz élni, és nyomorultul érzed magad nélküle…

– Vagy?
– Vagy visszakapcsolod Dolly Partont, és befejezed a

porszívózást meg a konyhaszekrényeid kitakarítását.
Sara körülnézett a konyhában. Tényleg nem ártana, ha nem

lenne ennyire kiszámítható.
– Harmadik lehetőség nincs?
– De. Addig kefélni vele, amíg el nem ájul.
Sara felnevetett, aztán csendben megvárták, míg a harmadik

csipogás után megszakad a vonal.



Sara letette a telefont, és ismét kibámult az ablakon. Egy
madár lebegett el előtte, szárnyát megbillentette a szellő.
Sarának hiányzott, hogy nem lehet madáretetője az előkertjében.
Azokra az eladó házakra gondolt, amelyeket valamikor az
ősidőkben megnézett Will-lel. Elképzelte, hogy hétvégénként
feltölti a kolibrietetőket, kimossa a szennyest, és olvas a hátsó
verandán, míg Will az autót javítja.

Mikor mindannyian ott álltak a Grady intenzív osztályának a
várótermében, Angie azt mondta Willnek, hogy szeretne
biztosítani a lányának egy boldog végkifejletet.

Sara is megadhatná ezt Willnek. Mindent megadhatna neki, ha
a férfi elfogadná.

A kutyák leugrottak a kanapéról, és elindultak az ajtó felé.
Vidáman csóválták a farkukat, mert tudták, ki áll a túloldalon.

Sara első, ösztönös gondolata az volt, hogy egy nagymamához
illő kontyban van összefogva a haja, izzadt a takarítástól, az arca
piros a sírástól, és egy szakadt pólót meg egy levágott szárú
farmert visel. Még a melltartója is valami ócska, kinyúlt rongy.
Még nem olyan régi a kapcsolatuk Will-lel, hogy a férfi ilyen
állapotban lássa.

Leugrott a konyhapultról abban a reményben, hogy eljut a
fürdőszobáig, mielőtt Will belép a lakásba.

De csak a nappaliig jutott el.
– Szia.
Sara megpördült a tengelye körül.
Will egy maréknyi éttermi szórólapot tartott a kezében.
– Ezek itt voltak a folyosón.
– A szomszédom nincs a városban.



Will ledobta a papírokat az ebédlő asztalára, és magasba
tartotta a lakás kulcsát.

– Nem baj, hogy ezzel jöttem be?
– Persze hogy nem – felelte Sara a nadrágját rángatva, a

pólóját igazgatva. Will láthatóan otthonról jött. Farmert viselt, és
az egyik pólóját azok közül, amelyekben futni szokott. Sara agyán
átfutott Tessa harmadik opciója.

– Épp most hívott Faith – kezdte Will. – Kip Kilpatrick úgy
húsz perce meghalt.

Sara tudta, hogy a férfi az elmúlt napot a kórházban töltötte.
Mindenki a tünetein tanakodott.

– Rájöttek, mi volt a baja?
– Nagy mennyiségű etilénglikolt ivott. A fagyálló

folyadékokban és a…
– Sebességváltó folyadékban van – fejezte be a mondatot Sara,

amint eszébe jutott a jellegzetes piros műanyagkanna Angie
csomagtartójában. – Angie meg fogja úszni, igaz?

– Nem érdekel. Úgy értem, érdekel, hiszen meghalt egy
ember. Még ha gazember volt is – felelte Will, majd vállat vont. –
Faith szerint a sportital miatt volt. Az is piros, akárcsak a
sebváltó folyadék, és édes is, így Kilpatrick nem vehette észre
azonnal. Az irodája hűtőjében az üvegek felét „felturbózták”.

– Okos.
– Ja.
Mindketten hallgattak.
Sarának az volt a benyomása, hogy az utóbbi másfél hétben

ugyanennek a beszélgetésnek a különböző variációit folytatták le
egymás között. Szinte csak olyan szörnyűségekről beszéltek,



amelyek Angie-hez voltak köthetők, a munkáról, arról, hogy enni
kéne valamit, ami egy még mesterkéltebb párbeszédhez
vezetett, majd Will kimentette magát, hogy be kell fejeznie
valami papírmunkát, Sara pedig hazajött és a plafont bámulta.

– Van még valami? Ebédidő van. Nem vagy éhes?
– Tudnék enni.
– Nincs itthon semmi. De ha el akarunk menni valahová, előbb

le kell zuhanyoznom.
– Hiányzol.
Sarát megdöbbentette az egyenes beszéd.
– Hiányzik a hangod, hiányzik az arcod – folytatta Will, majd

elindult az asszony felé. – Hiányzik, hogy megérinthesselek, hogy
beszélgessek veled, hogy veled legyek. – Megállt tőle néhány
lépésnyire. – Hiányzik, ahogy ringatod a csípőd, amikor
szerelmeskedünk.

Sara az ajkába harapott.
– Időt akartam adni neked, de úgy érzem, nem működik.

Legszívesebben addig csókolnálak, amíg megbocsátasz.
Ha az olyan egyszerű volna!
– Kicsim, tudod, hogy nem haragszom rád.
Will a zsebébe süllyesztette a kezét, de nem a földet nézte, még

csak nem is nézett át Sara válla fölött.
– Jövő hónap végén el kell mennem a bíróságra. Van valami

olyasmi, hogy közzététel útján történő válás. Az ember betesz
egy hirdetményt az újságba, és amennyiben hat hétig nem jön rá
válasz, a bíró kimondhatja a válást.

Sara homloka ráncba szaladt.
– Miért nem tetted ezt meg már régen?



– Az ügyvédem azt mondta, nem fog sikerülni. A bírók nem
szeretik ezt az eljárást, és igen ritkán alkalmazzák – felelte Will.
– Megkértem Amandát, tegye meg nekem, hogy keres egy bírót,
aki hajlandó lenne rá.

Sara tudta, milyen nehéz lehetett Willnek segítségért
folyamodni.

– Sajnálom, hogy elhallgattam előled dolgokat. Tudom,
mennyire helytelen volt. Igazán sajnálom.

Sara erre nem mondhatott mást, csak hogy „köszönöm”.
De Will még nem végzett.
– Tudod, én úgy nőttem fel, hogy jobb volt eltitkolni a rossz

dolgokat. Mindenki elől. Nem arról szólt a történet, hogy valaki
kedveli az embert vagy sem. Ha őszinte voltál, vagy valami
rosszat mondtál véletlenül, az eljutott a szociális munkáshoz, a
gondozódhoz, és bekerült a dossziédba. Márpedig az emberek, a
potenciális szülőjelöltek nem akarnak problémás gyereket. Így
aztán az embernek két lehetősége maradt. Vagy valóban rosszul
viselkedett jelezve, hogy nem érdekli, kiválasztja-e valaki vagy
sem, vagy megtartotta magának a gondjait, és… reménykedett.

Will annyira ritkán beszélt a gyerekkoráról, hogy Sara
megszólalni sem mert. A férfi folytatta.

– Ha bármit elmondtam Angie-nek, ő mindig megtalálta a
módját, hogy egyszer a fejemhez vágja. Megbántson vele, elérje,
hogy ostobának tartsam magam, vagy… – Vállat vont, mert a
végletekig tudta volna folytatni a sort. – Így inkább mindent
elhallgattam, akár fontos volt, akár jelentéktelen, mert ezzel
tudtam megvédeni magam. – Még mindig nem nézett félre,
egyenesen kereste Sara tekintetét. – Tudom, hogy te nem Angie



vagy, én pedig már nem egy otthonban élő kisgyerek. Csak azt
akarom megértetni veled, hogy mindez a szokásommá vált. Nem
jellemvonás, hanem hiba, amin tudok változtatni.

– Will! – Ez volt minden, amit Sara mondani tudott. Ha
mindezt a férfi két héttel korábban közölte volna, a karjaiba veti
magát.

– Ezt hoztam neked – vett elő Will egy kulcsot a zsebéből.
Átcsúsztatta Sara elé a konyhapulton. – Kicseréltem a zárakat,
bekötöttem egy riasztót, megváltoztattam a széfem kódját, és
minden Angie-vel közös ügyemet lezártam. – Kis hallgatás után
folytatta. – Megértem, hogy időre van szükséged, de tudnod kell,
hogy soha, de soha nem foglak elengedni. Soha.

Sara erre csak a fejét tudta ingatni.
– Nagyra tartom az érzéseidet, de itt ennél többről van szó.
– Egyáltalán nem – bizonygatta Will, mint eddig is már

annyiszor. – Nem kell ezen rágódnunk, mert csak az számít, amit
egymás iránt érzünk. És én tudom, hogy szeretsz, te pedig tudod,
hogy szeretlek.

Sara egyelőre csak azt látta, hogy körbe-körbejárnak. Will
bocsánatot kér, amiért nem beszélt dolgokról, aztán kijelenti,
hogy nem is kell.

– Na mindegy – mondta végül a férfi. – Én most elmegyek,
adok neked időt átgondolni a dolgot, hátha közben neked is
hiányozni kezdek. – Kezével az ajtógombon még hozzátette: – Én
itt leszek, csak szólj, ha döntöttél.

Bekattant mögötte a zár.
Sara a fejét ingatva bámulta az ajtót. Csak ingatta és ingatta,

mint azok a játék kutyák a kocsik hátuljában. Ez az ember olyan



bosszantóan megfoghatatlan!
Én itt leszek, csak szólj, ha döntöttél.
Mi az ördögöt akart ezzel mondani?
Itt, mint amikor azt mondjuk, „én itt vagyok neked”, vagy

fizikailag itt, azaz kint a folyosón?
És miért kellene eleve egyedül neki döntenie ebben a

kérdésben? Nem együtt kellene a kapcsolatuk jövőjéről
dönteniük?

Ez így nem fog menni.
Sara visszafordult a konyhaszekrény felé. Lábasok és

serpenyők hevertek szanaszét a földön, a porszívó csöve meg
tele volt kutyaszőrrel. Előbb ki kell tisztítania, csak aztán érhet
hozzá vele a konyhaszekrényhez. Vagy akár abba is hagyhatná
mára, lezuhanyozhatna, lefekhetne a kanapéra, és kivárhatná,
amíg elég késő lesz egy italhoz.

A kutyák követték a fürdőszobába. Sara megnyitotta a
zuhanyt, és levetkőzött. Nézte, ahogy folyik a víz, de nem lépett
a sugár alá.

Will szavai ismétlődtek a fejében, mintha egy végtelenített
magnószalagról hallaná őket. Az emlékek pedig csak tovább
fokozták a bosszúságát. Amit Will felajánlott, nem lett volna több
egy pürrhoszi győzelemnél. Végre elválik Angie-től, de Angie
akkor is ebben a városban fog élni. Kicserélte a zárakat, de Angie
akkor is megtalálná a módját, hogy bejusson, mint eddig.
Felszerelt egy riasztót, de Angie megtudná a kódját, ahogy Will is
tudta a kódot, amivel bejutott Angie telefonjába. Azt mondta,
sosem fogja elhagyni Sarát. Na és? Angie sem. Ez nem több, mint
Will gyerekmesékhez illő gondolkodása, ha azt hiszi, hogy elég



várni egy kicsit, és varázslatos módon egyszer csak minden
rendbe jön.

Sara elzárta a zuhanyt. Annyira csalódott volt, hogy remegett a
keze. A hálószoba felé menet kapta magára a köntösét. Felemelte
a telefont, hogy felhívja Tessát, de eszébe jutott az udvari vécé.
Meg az is, hogy értelmetlen dolog lenne felhívni a húgát, mert az
csak azt hajtogatná, ami úgyis nyilvánvaló. Azaz hogy Will a
maga nyakatekert módján épp azt kínálta fel neki, amire ő az
eltelt másfél évben vágyott, ő pedig válasz nélkül hagyta
kisétálni az ajtaján.

Leült az ágyára.
Ostoba szamár, gondolta, de maga sem tudta, Willre értette-e,

vagy saját magára.
Nézzük logikusan a dolgot! Will korábbi vallomásai

kétféleképpen értelmezhetők. Egy: megpróbált nyíltabb lenni, de
inkább enne meszet, mint hogy beszéljen a kapcsolatukról.
Kettő: miért kellene beszélniük arról, hogy mit akarnak, amikor
máris minden az övék, amire szükségük lehet.

Az egyik vagy a másik. X vagy Y.
– Az istenit! – motyogta Sara. Az egyetlen dolog, ami rosszabb

annál, ha az anyjának igaza van, az az, ha a kishúgának van igaza.
Felállt az ágyról. Szorosan megkötötte derekán a köpenyt,

miközben visszaballagott a folyosóra, onnan át a nappalin a
bejárati ajtóig, nyomában a kutyákkal. Hegyezni kezdték a
fülüket, amikor az ajtógombra tette a kezét.

Kezdett meginogni az elhatározása.
Mi van akkor, ha Will mégsem áll kint a folyosón?
Túl sok idő telt el. Öt perc? Tíz? Már biztosan nincs itt.



Mi van, ha az itt másra vonatkozott?
A logika már nem segített, a sorsra kellett hagyatkoznia. Ha

Will nincs a folyosón, jelnek fogja tekinteni a távozását. Arra
utaló jelnek, hogy nekik nem lehet közös jövőjük, hogy ő ostoba
módon elrontott mindent, hogy Angie győzött, hogy ő maga
hagyta győzni, mert túlságosan lefoglalták az igényei, mintsem
örülni tudott volna annak, amije van.

Mutasd meg neki, mit érzel!
Tessa azt tanácsolta, legyen sebezhetőbb. Márpedig semmi

sem tenné sebezhetőbbé, mint ha most kinyitná az ajtót anélkül,
hogy tudná, mi vár rá a túloldalán.

Meglazította magán a köntöst, leengedte a haját, és kinyitotta
az ajtót.



UTÓHANG

Angie leült egy padra a parkban. A deszka jéghideg volt.

Kabátot kellett volna vennie, de januárban az árnyékban
megfagyott az ember, a napon meg elolvadt. Mindemellett
szándékosan választotta a fák árnyékában álló padot. Nem
rejtőzködött éppen, de azt sem akarta, hogy meglássák.

Megfigyelőhelyéről tisztán rálátott Anthonyre a park
túloldalán.

Az unokája. Még ha nem is igazából, de gyakorlatilag az.
A hintán ült, körülötte legalább tíz gyerek. Lábát egyenesen

előrenyújtotta, fejét hátravetette, és kacagva próbálta egyre
magasabbra és magasabbra hajtani magát. Angie távolról sem
volt szakértő a témában, de azt tudta, hogy így viselkedik egy
átlagos hatéves. Nem a falnál gubbaszt és nézi, ahogy a többiek
szórakoznak, hanem beleveti magát a sűrűjébe, futkározik, és
boldog, akárcsak a többiek.

Angie remélte, hogy ez a boldogság jó sokáig kitart. Hat hónap
telt el Reuben Figaroa öngyilkossága óta. Anthony anyja
majdnem meghalt, őt magát pedig egy kegyetlen némber
tartotta fogva két napon át. Aztán visszaköltöztek Atlantából
Thomastonba, ahol Jo szülei éltek. Anthony másik iskolába járt,
és új barátokat szerzett. Az újságok még mindig írtak az apjáról,
ahogy napról napra egyre több bűnére derült fény.

Anthony mégis itt ült vidáman a hintán. A gyerekek
rugalmasak, gyorsan visszakerülnek a régi kerékvágásba.



Az emlékek meg elhalványodnak az idő múlásával.
Vajon Jo emlékei is?
Angie a hinták mögé nézett, ahol egy csapat anyuka

beszélgetett a piknikasztaloknál.
Jo ott ült velük, de a csoport szélére húzódva. A karja még

mindig a derekához volt rögzítve. Angie nem tudta, milyen
kilátásai vannak, de jó jelnek vélte, hogy a kézfeje még megvan.
Ahogy azt is, hogy végre csatlakozott a többi nőhöz. A park
látogatása a rendszeres délutáni elfoglaltságai közé tartozott.
Hónapokig elkülönült mindenkitől, csak udvariasan mosolygott,
vagy odabiccentett valakinek az újságja vagy a könyve fölött. Az,
hogy most már egy asztalnál ül a többiekkel, sőt beszélget velük,
óriási haladásnak számít.

Angie nem beszélt a lányával azóta, hogy Delilah megpróbálta
megölni. Legalábbis úgy nem, hogy Jo hallhatta volna. Utoljára
akkor szólt hozzá, amikor bevitte őt a Gradybe, és egy sor
utasítást súgott a fülébe. Dennyt már a kórház felé menet
felhívta. Ng is jelen volt, így ki kellett találniuk egy hihető
forgatókönyvet Jo számára. Azt, hogy Jót a barátja hagyta
helyben, aki aztán lelépett, Jo pedig nem hajlandó elárulni az
illető nevét, fel sem akarja jelenteni, és hogy az ő neve Delilah
Palmer.

Jo jól játszotta a szerepét, de a többiről, amit Angie tett érte,
fogalma sem volt. Arról, hogy átrendezte a bűntett helyszínét,
hogy felhasználta rendőri képzettségét arra, hogy eltüntesse a
bizonyítékokat. És hogy ő maga vitte az igazi Delilah-t
nyomorúságos utolsó útjára.

Angie még mindig megborzongott, amikor eszébe jutott, mit



tett Delilah testével. Hogy hagyta meghalni, mert az a némber
megérdemelte, kivéve az összeszabdalást.

Mert az igaz, hogy ő veszélyes nő, de mégsem szadista.
A lényeg az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Jo erre az élő

bizonyíték. Szó szerint élő. Ami a többit illeti, arról Angie-nek
nem lehetett fogalma. A keze remélhetőleg rendbe jön, de
vannak sebek, amelyek sohasem tudnak begyógyulni.

Angie csak sejteni tudta, mi jár éppen a lánya fejében.
Bizonyára még mindig bűntudata van Reuben miatt. Amiatt
pedig még inkább, hogy megkönnyebbült a halálhírétől. Biztos
aggódik Anthonyért is, mind a rövid, mind a hosszú távú trauma
miatt, melyeket elszenvedett. Önmaga miatt még nem aggódhat,
csak zavarhatja a nyilvánosság, mivel az egész világ megtudta,
mit tett vele a férje. Meg Anthonyvel, Keisha Miscavage-dzsel,
és más nőkkel, akiknek a száma az elmúlt hónapokban egyre
gyarapodott, ahogy előmerészkedtek az ismeretlenségből.
Marcus Rippy és Reuben Figaroa bedrogozták és
megerőszakolták a nőket, amerre csak jártak az országban. Akár
harmincan is lehettek.

Angie eltűnődött, vajon Jo számára vigasztaló-e, hogy Reuben
sosem verte a nőket, akiket megerőszakolt. Ezt kifejezetten neki
tartogatta.

Mindent egybevetve Keisha Miscavage lett a történet igazi
nyertese. A tény, hogy a neten bárki végignézhette csoportos
megerőszakolását, nem bátortalanította el a lányt. Angie
figyelemmel kísérte a történetét a hírekben. Újra tanult, és tiszta
maradt, valamint előadókörutak keretében beszélt a fiataloknak
a nőket fenyegető veszedelmekről. Az emberek most már hittek



neki, legalábbis többen hittek, mint ahányan nem. Egyetlen nő,
aki egy férfit erőszakkal vádol, még nevezhető őrült
nőszemélynek, de ha kettő, három, vagy egy tucat teszi
ugyanezt, már oda kell figyelni a szavukra.

Anthony leugrott a hintáról, de nem a talpán, hanem a fenekén
landolt. Jo felpattant, de addigra már a kisgyerek is. Leverte a
homokot a nadrágjáról, ugrált néhányat ide-oda, aztán már ott
sem volt.

Jo nem ült vissza a helyére, amíg a gyermeke meg nem
állapodott a mászókötélnél. A mellkasához szorította beteg kezét.
A többi anyuka nyilván tréfálkozott vele az aggódása miatt, mert
elmosolyodott, de lehorgasztotta a fejét, mert még ez a kis
figyelem is zavarta.

Angie örült volna, ha Jo jobban hasonlít Keishához. Ha kiáll a
világ elé, és elmondja mindenkinek, hogy álljon a sarkára, és
legyen erős, mint az anyja. Hogy tegyen is valamit, ne csak a
sarokban bujkáljon.

Vajon ez félénkség a részéről vagy gyávaság?
Az utóbbi hónapokban Angie gondolatban egy levelet

fogalmazott a lányának. Nem mindig ez járt a fejében, nem lett a
megszállottja, csak az történt, hogy összepakolt, új helyre
költözött, és útközben, az új autójában ülve eszébe jutott egy-egy
sor, amely beleillene egy ilyen levélbe.

Meg kellett volna, hogy tartsalak.
Sosem kellett volna lemondanom rólad.
Szerettelek, mióta hallottam, ahogy kiabálsz azzal a

szarjankóval a Starbucksban, mert akkor bizonyosodtam meg
felőle, hogy tényleg a lányom vagy.



Angie tudta, a valóságban sosem írhatja meg ezt a levelet. Ha
jót akar a lányának, akkor soha. Mégis nagy volt a kísértés. Önző
volt, szívtelen, és bebizonyította, hogy nem bánja, ha áldozatok
szegélyezik az útját. Most azonban megelégedett azzal, amit
eddig is tett: messziről figyelte a lányát.

Jo úgy tűnt, rendbe fog jönni. Egyre többet járt emberek közé,
néha megfordult az Anthony új iskolája melletti kávézóban is,
ahol órákig is elüldögélt, csak mert megtehette. Máskor elment a
templomba, beült az utolsó padba, az ölében nyugtatta a kezét,
és nézte a színes üvegképet az oltár mögött. Voltak körülötte
nagynénik és unokatestvérek, és mindenféle hangos, boldog
népség, akikkel Angie el sem tudta volna képzelni, hogy együtt
töltse a hálaadást vagy a karácsonyt. Anthony két megyével
távolabb járt egy magániskolába. Anyagilag jó helyzetben voltak.
Jo ugyan nem szerepelt Reuben Figaroa egyik bankszámláján
sem, de mégis a házastársa volt, így amikor a férfi a gyávák útját
választotta a bátraké helyett, ő örökölte meg az összes
befektetését, az ingatlanjait, az autóit, a pénzét.

Angie-nek is megvolt a maga öröksége. Mégpedig a
nagybátyjától, amiben volt némi irónia, mert Dale addig nem is
tekintette az unokahúgának, amíg Deidre meg nem halt, és ki
nem akarta őt semmizni. A sok kötegnyi készpénz, amelyet a Kia
hátuljából vett ki, tizennyolcezer dollárra rúgott. A saját
bankszámláján lévő pénzzel együtt ötvenezer állt a
rendelkezésére, amíg ki nem találja, mit kezdjen hátralévő
életével.

Legyen ismét magánnyomozó? Csaljon? Futtasson lányokat?
Áruljon drogot? Vagy menjen vissza Atlantába?



Deidre túladagolása óta most érezte először, hogy van
választási lehetősége. Tízéves korától Dale mindig az élete része
volt, rángatta ide-oda, úgy táncolt, ahogy a férfi fütyült. De még
amikor sikerült is elszabadulnia, Virginia mindig visszaédesgette
valamivel a nyájba.

Képzeletbeli levelében Angie elmagyarázná Jónak, hogyan
kerítette a karmai közé Dale és Virginia. Hogy csak négy évvel
volt idősebb, mint most Anthony, amikor ez történt. Hogy
mennyire sebezhető volt, és mennyire félt. Hogy bármit megtett
a kedvükért, mert rajtuk kívül senkije sem volt a világon. Talán
még LaDonna Rippyről is írna. A némber sok évet fog börtönben
ülni, mert óvatlanul megtartotta azt a cipőt, bár az elszenvedett
kárt illetően nem tévedett. Vannak emberek, akikben van
valahol egy űr, amelyet be kell tölteni. Kinek gyűlölettel, kinek
drogokkal, kinek cselszövéssel, kinek féltékenységgel. Kinek egy
gyermek szeretetével, kinek egy férfiököllel.

Jo lelkében Angie hagyott űrt, ezt el kellett ismernie.
Örökbefogadó szülők nevelték fel, és normális élete volt, de
abban a pillanatban, hogy Angie csecsemőként elhagyta őt,
repedés támadt a lelkén. Egy régi mondás szerint a nők olyan
férfiakhoz mennek hozzá, amilyen az apjuk. Angie-nek viszont
egyre inkább az volt az érzése, hogy Jo inkább az olyan
férfiakhoz vonzódott, akik a szülőanyjára hajaztak.

Nem volt sok mentség a tettére, de Angie ezeket mondta volna
a lányának:

Nem születnek az emberek eleve rossznak. Csak az idő
múlásával egyre inkább érvényesül a dominóeffektus. Véletlenül
bántasz valakit, és megúszod. Aztán már szándékosan bántasz



embereket, mégis melletted maradnak. Később rájössz, hogy
minél többet bántod őket, annál jobban érzed tőle magad. Így
aztán sorozatosan bántani kezded őket, ők pedig kitartanak.
Az évek múlnak, te pedig meggyőzöd magadat arról, hogy a
fájdalom, amit nekik okozol, teljesen rendjén való.

Csakhogy egyúttal gyűlölöd őket érte. Azért, amit velük teszel.
Azért, hogy hagyják.

Angie vékony blúzán átfújt a hirtelen támadt szellő. Felnézett a
fára. Szikomorfa lehet, gondolta, talán harminc méter is megvan.
Apró foltokban elszáradt levelek és vékony ágacskák egy
hatalmas hajháló benyomását keltették. Masszív törzs, sekély
gyökérzet. Afféle fa, amely minden nagyszerűsége ellenére
könnyen kidől egy nagyobb viharban.

– Anthony! – kiáltott fel Jo tisztán, hangosan.
A kisfiú felfelé szaladt a csúszdán. A hangra bűntudatosan

visszamászott, és bocsánatkérőn odaintett az anyjának. Jo lassan
visszament a padhoz. Megrázta a fejét, de közben mosolygott.
Nem szélesen, csak visszafogottan, de a mosolya arról
árulkodott, hogy elhitte, most már minden jóra fordul.

Vajon Angie számára is?
Annyit gondolkodott ezen a képzeletbeli levélen, pedig az

egyetlen levél, ami tényleg számított, az az a levél, amelyet Will
hagyott neki.

Mihelyt kiszabadult a rendőrségi őrizetből, első útja a
postafiókjához vezetett. Be kellett váltania az utolsó csekket Kip
Kilpatricktől, mielőtt zárolják a férfi bankszámláját.

Csakhogy a csekk nem volt a fiókban.
Helyette Will levelét találta ott.



Nem is igazán levél, inkább csak egy üzenet volt. Semmi
boríték, csak egy összehajtott noteszlap.

Nem számítógéppel, hanem kézzel írta, pedig régen nem vetett
papírra saját kezűleg mást, mint az aláírását. Túlságosan
szégyellte magát az írása miatt. Angie utoljára a középiskolában
látta a kézírását, amikor még nem voltak komputerek, amikor
még senki sem tudta, mi az a diszlexia, és mindenki a fiú
alacsony IQ-jának tulajdonította gyerekes, fordított betűit.

Jellemző módon az üzenet szűkszavú volt, még Angie sem
hagyott velősebb üzenetet soha Sara kocsiján.

Vége.
Egyetlen szó aláhúzva, aláírás nélkül. Angie szinte látta, hogy

még ez is milyen nehezére esett. Bármit írt is, beleizzadt a
helyesírásba, de túl büszke volt ahhoz, hogy ellenőriztesse
valakivel.

Erről Sara biztosan nem tud. Ez egyedül Will és az ő titka.
– Mami! – Az éles kiáltástól összerezzent. Három kislány futott

körbe-körbe, nagy sikongatással. Nem látszott semmi ok az
ijedelemre, de a hang valamiért ragályos lehetett, és hamarosan
az összes gyerek torkaszakadtából kiabált.

Itt az ideje elmenni innen.
Angie elindult a parkoló felé. Ahogy kiért a napra, hamar

felmelegedett. A kocsija egy régebbi Corvette volt, persze
használtan vette. Az árát Delilah Palmer hitelkártyájáról emelte
le. Nehogy már bent ragadjon a kis némber pénze.

Furcsa módon a kocsi Delilah-ra emlékeztette. A gumija kopott
volt, a festéke pergett, a motorja viszont komoly erőre valló
hangot adott, ahogy ráadta a gyújtást.



A belsejében halvány parfümillat terjengett. Nem az előző
tulajtól, hanem Angie-től. Még mindig megvolt Sara Chanel No.
5-ösének a fele. Az illat nem illett hozzá igazán, de talán Sarához
sem.

Még mindig figyelemmel kísérte a klónozott mobilt, amely Sam
Vera jóvoltából most nem Reuben Figaroa, hanem Sara
számítógépét közvetítette valós időben. A nő továbbra is
nyálasan édeskés leveleket küldött Willről a húgának.

Amikor a karjában tart, csak arra tudok gondolni, bár
örökké tartana ez a pillanat.

Angie elnevette magát ezt olvasva.
Az „örökké” sosem tart addig, mint az ember gondolná.

VÉGE



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Először is kiadómnak, Kate Eltonnak köszönök mindent,

valamint Victoria Sandersnek, az irodalmi ügynökömnek.
Filmügynököm, Angela Cheng Caplan a Cheng Caplan Agency-től
zárja a sort. Szeretnék még köszönetet mondani Bernadette
Baker Baughmannek és Chris Kepnernek a VSA-nél. Liate
Stehlik, valamint Dan Mallory, Heidi Richter és a HC US többi
munkatársa nagyon sokat tett a könyvért, ahogy minden
fantasztikus és lelkes kiadóm is szerte a világon. Külön köszönet
jár fordítóimnak, akik velem együtt dolgoztak a regényen.
Nagyon fontos nekem, hogy olvasóim tökéletes élményhez
jussanak, és hálás vagyok, hogy a csapat továbbra is teljes gőzzel
dolgozik azon, hogy ez így legyen.

Dr. David Harpernek az orvosi tanácsokat köszönöm. Ő tette
lehetővé, hogy Sara igazi orvosként szólaljon meg. Vagy
legalábbis elképzelt igazi orvosként. Dr. Judy Melinek egy igazán
különös és hátborzongató ötletet adott, amit külön köszönök,
Patricia Friedmantől pedig jogászi tanácsokat kaptam. Dona
Roberts és Sherry Lang nyugállományú GBI-os, valamint Vickye
Prattes nyugállományú rendőrtiszt az APD-től sokat segített a
nyomozás menetét érintő kérdésekben. Minden esetleges
tévedés a sajátom.

Végül továbbra is hálás vagyok édesapámnak, aki gondomat
viseli, miközben írok a hegyekben, valamint D.A.-nek, aki otthon
teszi ugyanezt.
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