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Sara Linton a Dairy Queen bejárata felé bámult, figyelte, hogy terhes húga mindkét kezében egy-egy csokibevonatú fagyival sétál ki az ajtón. Amint Tessa átvágott a parkolón, feltámadt a szél, és a lány bordó pamutruháját a térde fölé emelte. Tessa próbálta
úgy lesimítani a szoknyát, hogy közben egyik fagyi se csöppenjen le. Sara látta, hogy
szentségelve közeledik az autóhoz. Próbálta nem kinevetni, miközben kinyitotta neki az
ajtót.
– Segítsek? – kérdezte.
– Nem kell – mondta Tessa, és bepréselte magát a kocsiba. Elhelyezkedett, majd Sara
kezébe nyomta az egyik fagyit. – És ne röhögj.
Sara fintorgott, húga lerúgta lábáról a szandált, csupasz talpát feltette a kesztyűtartóra. A BMW 330i még kéthetes sem volt, de Tessa máris a hátsó ülésen felejtett egy
zacskó gumicukrot, ami persze kiszóródott és ráolvadt a kárpitra, elöl pedig Fanta naranccsal ragacsozta össze a szőnyeget. Ha nem lett volna kevés híján nyolc hónapos terhes, Sara már megfojtotta volna.
– Mi tartott ennyi ideig? – kérdezte a húgától.
– Pisilnem kellett.
– Megint?
– Nem, csak szeretek a nyüves Dairy Queen klotyójában lebzselni! – csattant fel
Tessa.
A kezével legyezgette magát.
– Jézusom, ez a hőség!
Sara nem szólt semmit, csak bekapcsolta a légkondit. Orvosként tudta, hogy Tessa a
hormonok áldozata, néha mégis úgy érezte, minden érintett számára az volna a legjobb,
ha bezárnák a húgát egy nagy dobozba, és addig ki sem jöhetne onnan, amíg meg nem
hallják a gyereksírást.
– Iszonyú tömeg volt odabent – nyögte ki Tessa, a szája tele csokisziruppal. – A
francba, nem kellene templomban lenni ezeknek az embereknek?
– Hümm – mondta Sara.
– És tiszta kosz az egész hely. Nézd meg a parkolót! – hadonászott a fagyiskanállal
Tessa. – Az emberek teleszórják az egészet szeméttel, és totál nem érdekli őket, hogy
valakinek össze is kell szednie mindent. Mintha azt hinnék, hogy majd a szeméttündér
eltakarít utánuk.
Sara morgott valami helyeslésfélét, és ette tovább a fagyit, Tessa pedig folytatta a litániát a Dairy Queennel meg a tömeggel kapcsolatban: egy fickó mobilon beszélt, egy
nő meg tíz perc sorban állás után sem tudta eldönteni, hogy mit akar, amikor a pulthoz
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ért. Sara egy idő után elbambult, kibámult a parkolóba, és arra gondolt, milyen melós
hét előtt áll.
Sara jó pár évvel ezelőtt lett megyei kórboncnok másodállásban, hogy a pluszbevételből kifizesse a heartsdale-i gyermekklinikán nyugállományba vonuló partnere tulajdonrészét, de újabban a kórbonctani munka egyre durvábban ütközött a gyermekorvosi
időbeosztásával. A megyei munkahely normális esetben nem volt időigényes, de múlt
héten két nap sem tudott bemenni a klinikára, és ezen a héten túlóráznia kell majd, hogy
behozza a lemaradást.
Sara egyre nehezebben tudta kórboncnoki feladatait a klinikai rendelési időn kívül ellátni, és tisztában volt vele, hogy pár éven belül választania kell a két munkahely között.
Ha majd elérkezik ez a pillanat, nem lesz könnyű a döntés. Az igazságügyi orvos szakértői pozíció kihívást jelentett számára, márpedig erre nagyon is szüksége volt, amióta
tizenhárom éve hazaköltözött Atlantából Grant megyébe. Egyfelől attól tartott, hogy az
igazságügyi orvosi feladatok jelentette kihívások nélkül simán elcsökevényesedne az
agya, másrészt viszont erőt merített abból, hogy gyermekeket gyógyíthatott; és minthogy nincs saját gyereke, tudta, hogy hiányozna neki a közelségük. Sokat rágódott ezen:
szinte mindennap eszébe jutott, hogy vajon melyik állás a jobb. Rendszerint, ha rossz
napja volt az egyik helyen, a másik máris ideálisnak tűnt.
– Maga sem lesz már fiatalabb! – rikoltotta Tessa elég hangosan ahhoz, hogy kizökkentse Sarát a töprengésből. – Harmincnégy éves vagyok, nem ötven. Miféle szemétség
ez, hogy ilyet mond egy terhes nőnek?!
Sara rábámult a húgára.
– Mi van?
– Te hallod egyáltalán, hogy mit magyarázok?
– Persze, figyelek – próbált meggyőzően felelni. Tessa elkomorodott.
– Jeffreyn jár az eszed, ugye?
Sarát meglepte a kérdés. Most az egyszer exférje volt az utolsó, aki az eszében járt.
– Nem.
– Ne hazudj, Sara – vetette ellen Tessa. – A város minden lakója látta, hogy az a címfestőlány pénteken bent járt a rendőrőrsön.
– Ő feliratozta az új rendőrautót – válaszolta Sara, és érezte, hogy az arcába szalad a
vér.
Tessa hitetlenkedve nézett rá.
– Nem ezzel a szöveggel jött a múltkor is?
Sara nem felelt. Még mindig élénken élt az emlékeiben az a sok évvel ezelőtti nap,
amikor korábban érkezett haza a munkából, és rajtakapta Jeffreyt a helyi címfestő műhely tulajdonosával. Az egész Linton család ámultan bosszankodott, mikor Sara újra találkozgatni kezdett Jeffreyvel, és többnyire ugyan a doktornő is osztotta a család véleményét, mégsem volt képes teljesen szakítani a zsaruval. Ha Jeffreyről volt szó, cserbenhagyták az észérvek.
– Óvatosnak kellene lenned vele – figyelmeztette Tessa. – Ne hagyd túlzottan elkényelmesedni.
– Nem vagyok teljesen hülye.
– Néha igen.
– Néha te is – vágott vissza Sara, de még ki sem ejtette a száján a választ, máris
komplett idiótának érezte magát.
Csak a légkondicionáló zúgása hallatszott az autóban.
– Az a válasz jött volna, hogy: „Vagy te – de én mi vagyok” – felelte végül Tessa.
Sara vele nevetett volna, ha nem bosszantja ennyire a dolog.
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– Tessie, ehhez semmi közöd.
Tessa olyan hangosan nyihogott fel, hogy Sarának csöngött tőle a füle.
– Na jó, szivi, ez eddig sem tartott vissza senkit. Tuti, hogy az a nyüves Maria Simms
már az előtt a telefonért nyúlt, hogy az a ribanc kiért volna a kocsijához.
– Nem kellene így beszélned róla.
Tessa újra lóbálni kezdte a kanalat.
– Akkor hogy hivatkozzak rá? Legyen inkább lotyó?
– Sehogy – mondta Sara komoly pillantással. – Nem kell minősítgetni.
– Hát pedig szerintem megérdemel egy-két cifra jelzőt.
– Engem Jeffrey csalt meg. A nő csak kihasználta a helyzetet.
– Tudod – kezdte Tessa –, én is sok helyzetet kihasználtam már életemben, de házasemberrel sosem kezdtem.
Sara lehunyta a szemét, és azt kívánta, bárcsak Tessa abbahagyná. Nem akarta folytatni ezt a beszélgetést.
– Maria azt mondta Penny Brocknak, hogy hízott – tette hozzá Tessa.
– És hogyhogy te beszéltél Penny Brockkal?
– Eldugult a lefolyó a konyhájukban. – Tessa hangos cuppanással nyalta le a kanalat.
Húga már nem dolgozik teljes munkaidőben az apjuk vízvezeték-szerelő vállalkozásában, mint korábban, mert nagy hasa miatt már nem tud bemászni a szűk csőházakba,
de pumpálással még mindig el tudta hárítani a dugulást.
– Penny szerint akkora lett a csaj, mint egy ház – folytatta Tessa.
Sara jobb belátása ellenére egy pillanatra diadalt érzett, amelyet gyors bűntudathullám követett; nem értette, hogyan örülhet annak, ha más súlyt szed fel, és szélesedik a
csípője. Meg hájasodik a segge. A címfestőlány már eleve túl dús idomú volt ahhoz,
hogy pár extra kiló a javára váljon.
– Látom, ez már tetszik.
Sara tényleg jó kedvre derült, sajgott az arca az erőlködéstől, amivel mosolyát próbálta takargatni.
– Ez szörnyű.
– Ugyan miért?
– Csak mert… – akadt el Sara szava. – Totális agyalágyultnak érzem magam tőle.
– Hát, ahogy Popeye mondja, vagyol, aki vagyol – Tessa hatalmas műgonddal kaparászta ki az utolsó csepp fagyit is a kartonpohárból. Lihegve dolgozott, mintha hatalmas
gond nyomná a vállát. – Megehetem a tiédet is?
– Nem.
– De terhes vagyok – nyivákolta Tessa.
– Arról én nem tehetek.
Tessa tovább kapirgálta a tök üres poharat. Hogy még idegesítőbb legyen, meztelen
talpát is nyiszogva csuszogtatni kezdte a kesztyűtartó erezett faborításán.
Eltelt egy teljes perc, aztán Sarára légkalapácsként tört rá a nővéri bűntudat. Próbálta
leküzdeni, és tovább ette a fagyit, hogy lefojtsa vele, de így is összeszorult a torka.
– Tessék, te óriáscsecsemő – adta oda a fagyispoharat Tessának.
– Köszi! – fuvolázta Tessa kedveskedve. – Vehetnénk egyet későbbre is! – ajánlotta.
– De nem mennél inkább te be érte? Nem akarom, hogy azt higgyék, zabálok, mint a
disznó, meg aztán… – a szempilláját rebegtetve elmosolyodott – …nem kizárt, hogy ki
is akasztottam a srácot a pult mögött.
– El sem tudom képzelni, mivel.
– Egyesek olyan érzékenyek – pislogott Tessa ártatlanul.
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Sara kinyitotta az ajtót, örült, hogy van miért kiszállnia a kocsiból. Alig egy métert
haladt, mikor Tessa lehúzta az ablakot, hogy utána szóljon.
– Tudom: dupla csoki – mondta Sara.
– Igen, de várj – Tessa elhallgatott, és lenyalta a fagyit a mobil oldaláról, mielőtt kiadta az ablakon. – Jeffrey az.
Sara lehúzódott a sóderágyra a járőrkocsi és Jeffrey autója közé, közben aggódva hallotta, hogy kavicsok verődnek fel a BMW oldalára. Csak azért cserélte le a kétüléses kabriót nagyobb modellre, mert ebben a gyerekülés is elfér. De ha így halad, Tessa meg a
terepviszonyok miatt a kocsi már azelőtt le fog pusztulni, hogy megérkezne a baba.
– Ez az? – kérdezte Tessa.
– Ühüm – Sara behúzta a kéziféket, és kinézett az előttük fekvő kiszáradt folyómederre. Georgiában a kilencvenes évek közepe óta szinte állandóan szárazság volt, és az
óriási folyam, mely egykor kövér, lusta kígyó módjára hömpölygött keresztül az erdőn,
mostanra alig csörgedező patakká zsugorodott. Úgy tűnt, a repedezett, száraz meder fölött jó tíz méterrel átívelő híd egyáltalán nem illik ide, pedig Sara még emlékezett rá,
hogy régebben sokan horgásztak róla.
– Ott van a holttest? – kérdezte Tessa a félkörben álló férfiak felé bökve.
– Gondolom – válaszolta Sara azon tűnődve, hogy ez már a főiskola területe-e.
Grant megye három várost tömörít: Heartsdale-t, Madisont és Avondale-t. A megye
ékköve Heartsdale, ez ad otthont a Grant Technológiai Intézetnek, úgyhogy bármilyen
bűntény, amely e város határain belül történik, az elképedt szörnyülködést váltott ki megyeszerte. A főiskola területén elkövetett bűntények pedig egyenesen rémálomszámba
mennek.
– Mi történt? – kíváncsiskodott Tessa, noha korábban sosem érdekelte Sara munkájának ez az oldala.
– Pont ezt kell kiderítenem – emlékeztette Sara, és benyúlt a kesztyűtartóba, hogy kivegye a sztetoszkópot.
Szűk volt a hely, és Sara keze egy pillanatra megpihent a húga hasán. Nem vette el
egyből.
– Jaj, tesó – sóhajtotta Tessa, és megragadta Sara kezét. – Annyira szeretlek.
Sara elnevette magát, mert látta, hogy a húga szemében könny csillan, aztán valamiért az ő szeme is könnybe lábadt.
– Én is szeretlek, Tessie.
Megveregette a lány kezét.
– Maradj a kocsiban – mondta. – Gyorsan végzek. Mire Sara becsukta a kocsiajtót,
Jeffrey már oda is sétált elé. Sötét haját gondosan hátrafésülte, a tarkóján kissé még
nedvesnek tűnt. Tökéletes szabású, élére vasalt grafitszürke öltönyt viselt, a mellényzsebébe tűrve aranyszínű rendőrségi jelvény.
Sara jobb napokat látott mackónadrágot viselt, és rövid ujjú pólót, ami még valamikor a Reagan-korszakban búcsúzott el fehér színétől. Zokni nélkül hordta a sportcipőjét,
és nem is kötötte be szorosan, hogy a lehető legkisebb erőfeszítéssel bújhasson bele
vagy rúghassa le.
– Nem kellett volna kiöltöznöd – jegyezte meg Jeffrey tréfásan, de a doktornő hallotta a hangján, hogy feszült.
– Mi van?
– Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, valami nem smakkol… – a zsaru elhallgatott, és visszanézett a kocsi felé. – Tesst is hoztad?
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– Útközben ért a hívásod, és el akart kísérni… – Sara nem fejezte be a mondatot,
mert nem volt a dologra további magyarázat. Sarának pillanatnyilag leginkább az számított, hogy Tessát boldoggá tegye – vagy legalábbis elejét vegye a nyivákolásának.
Jeffrey rájött, miről van szó.
– Gondolom, nem érte volna meg vitatkozni vele…
– Megígérte, hogy megvár a kocsiban – amint Sara kimondta, hallotta, hogy a háta
mögött becsapódik a BMW ajtaja.
Csípőre tett kézzel fordult hátra, de Tessa máris leintette.
– Mennem kell – mondta a távolabb álló facsoport felé bökve.
– Most hazagyalogol? – kérdezte Jeffrey.
– Nem, csak vécézik – magyarázta Sara, és a húga után nézett, aki a liget felé tartott.
Mindketten azt figyelték, hogyan boldogul Tessa felfelé a meredek lejtőn. A hasa alá
kulcsolt kézzel caplatott, mintha kosarat cipelne.
– Megharagszol, ha kinevetem, amikor visszagurul az emelkedőn?
Sara válasz helyett vele nevetett.
– Szerinted megoldja egyedül? – kérdezte a férfi.
– Persze, boldogul – válaszolta Sara. – Nem árt neki egy kis edzés.
– Biztos? – kérdezett vissza Jeffrey még egyszer, láthatólag aggódva.
– Persze, semmi gond – biztosította a doktornő, mert tudta, hogy Jeffrey még egy
percet sem volt soha terhes nő közelében.
Talán egyenesen attól tart, hogy Tessa vajúdni kezd, mielőtt beér a fák közé a dombtetőn. Az lenne csak az igazi mázli.
Sara megindult a helyszín felé, aztán megtorpant, mikor látta, hogy Jeffrey nem tart
vele.
– Reggel jó korán elmentél – jegyezte meg a zsaru.
– Gondoltam, nem árt, ha hagylak aludni – visszasétált, és kivett egy pár gumikesztyűt a kabátzsebéből.
– Na, mi nem stimmel? – kérdezte.
– Nem voltam olyan fáradt – mondta a férfi, és sokatmondó pillantást vetett rá, egyértelművé téve, mi is történt volna, ha Sara reggel marad még egy kicsit.
A doktornő a kesztyűvel babrált, és azon gondolkozott, mit mondjon.
– Ki kellett engednem a kutyákat.
– Ilyenkor magaddal hozhatnád őket.
– Új? – intett Sara a járőrkocsi felé a fejével kíváncsiságot színlelve.
Grant megye kis hely. Sarához már azelőtt eljutott az új autó híre, hogy az beparkolt
volna az őrs elé.
– Pár napja kaptuk.
– Jó lett a felirat – folytatta a nő keresetlenül.
– Ha te mondod… – felelte Jeffrey, újabban szavajárása lett ez az idegesítő fordulat,
ha nem volt mit mondania.
Sara nem hagyta ennyiben.
– Szép munkát végzett a címfestő.
Jeffreynek egy szikrát sem változott a nézése, mint akinek semmi rejtegetnivalója.
Sarát ez meg is győzte volna, csakhogy Jeffrey szakasztott ugyanígy nézett akkor is,
amikor annak idején letagadta, hogy megcsalja.
– Szóval mi nem stimmel? – kérdezte Sara feszült mosollyal.
Jeffrey ingerülten felhorkant.
– Majd meglátod – válaszolta, és megindult a folyó felé.
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Sara normál tempóban lépkedett, a zsaru lassított, hogy bevárja. A doktornő látta,
hogy a férfi mérges, de sosem hagyta, hogy Jeffrey hangulatváltozásai megfélemlítsék.
– Diák? – kérdezte a nő.
– Lehet – felelte a zsaru még mindig kurtán. – Átnéztük a zsebeit. Nem volt nála igazolvány, de a folyónak ez a partja már a főiskolához tartozik.
– Szuper – morogta Sara azon tűnődve, mennyi idejük lehet még, mielőtt Chuck
Gaines, a főiskola biztonsági szolgálatának új vezetője idetoppan, és beleköt mindenbe,
amit csak tesznek. Chuckot könnyű lett volna azzal elintézni, hogy tökfej, de Jeffreynek
megyei rendőrfőnökként elsődleges érdeke volt, hogy a főiskolával jó viszonyt tartson
fenn. Ezt persze Chuck tudta a legjobban, és amikor csak alkalma adódott rá, ki is használta a helyzetet.
Sara felfigyelt egy nagyon csinos szőke lányra, aki a sziklákon ült. Mellette Brad
Stephens állt, a fiatal járőr, aki gyerekkorában Sara páciense volt.
– Ellen Schaffer – előzte meg a kérdést Jeffrey. – Épp itt kocogott az erdőben. Akkor
látta meg a testet, amikor átfutott a hídon.
– Mikor találta meg?
– Kábé egy órája. Mobiltelefonon szólt be.
– Mobillal kocog? – kérdezte Sara.
Nem is tudta, miért van egyáltalán meglepődve. Az emberek lassan már vécére sem
mennek telefon nélkül, nehogy elunják magukat.
– Azután szeretnék újra beszélni vele, hogy megvizsgáltad a testet. Az előbb még túlságosan ki volt borulva. Talán Brad segít kicsit megnyugtatni.
– Ismerte az áldozatot?
– Úgy néz ki, nem – mondta a zsaru. – Gondolom, csak rosszkor volt rossz helyen.
A legtöbb tanúnak ugyanez a balszerencséje: pár másodperc leforgása alatt lát valamit, amit aztán egész hátralevő életében nem tud kiverni a fejéből. Szerencsére abból
ítélve, amennyit Sara látott a folyómeder közepén heverő áldozatból, ez a lány még viszonylag olcsón megúszta.
– Gyere – karolt bele Jeffrey segítőkészen Sarába, ahogy a meder szélére értek. Hepehupás volt a talaj, és az egész terep lejtett a folyó felé. Enyhe mélyedésben haladtak,
amelyet egy korábbi esőzés vájhatott ki, de a laza lösz itt is omlatagnak tűnt.
Sara úgy saccolta, hogy ezen a szakaszon legalább tizenöt méter széles lehetett a meder, de ezt Jeffrey később majd pontosan leméreti valakivel. A száraz agyag pergett a lábuk alatt, a doktornő érezte, hogy a homok beomlik a sportcipőjébe, miközben a port
felkavarva közeledtek a holttest felé. Tizenkét éve még nyakig a vízben álltak volna
ugyanezen a helyen.
Félúton a tetthely felé Sara megállt, és felnézett a hídra. Egyszerű, ívelt betonszerkezet volt, alacsony korláttal. A híd alsó szélénél nagyjából tízcentis, kiugró perem húzódott végig, e fölé fújták fekete betűkkel, hogy MEGHALSZ, NIGGER, meg egy horogkeresztet.
Sarának megkeseredett a nyál a szájában.
– Na szép – mondta gúnyosan.
– Ugye? – felelte Jeffrey ugyanúgy viszolyogva, mint a doktornő. – Az egész kampusz tele van vele.
– Mióta? – kérdezte Sara.
A graffiti kopottnak tűnt, jó pár hetes lehetett már.
– Ki tudja? – mondta Jeffrey. – A főiskola egyáltalán nem foglalkozik vele.
– Ha tudomást vennének róla, akkor tenniük kellene ellene – vélte Sara, és a válla fölött hátrapillantva Tessát kereste a szemével. – Tudod, ki firkál?
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– Diákok – közölte Jeffrey lekicsinylőn köpve ki a szót, és továbbindult. – Biztos egy
rakás idióta jenki, aki azt hiszi, hogy mókás lejönni délre, és játszani a rasszista köcsögöt.
– Rühellem az amatőr rasszistákat – morogta Sara.
Közben odaértek Matt Hoganhez és Frank Wallacehez, a doktornő üdvözlésképpen
rájuk mosolygott.
– Napot, Sara – mondta Matt.
Egyik kezében polaroid fényképezőgépet tartott, a másikban egy csomó kész fotót.
– Épp most lettünk meg a fotózással – mondta Frank, Jeffrey helyettese.
– Kösz – mondta Sara, és felráncigálta a gumikesztyűt.
Az áldozat pontosan a híd alatt hevert a földön, arccal lefelé. Karjai ki voltak nyújtva
két oldalra, a nadrágja és az alsója pedig a bokája körül gubancolódott össze. Termetéből, sima, szőrtelen hátából és fenekéből ítélve fiatal férfi volt, valószínűleg húsz és
harminc között. Félhosszú szőke haja a gallérjáig ért és a tarkóján kétfelé állt. Akár alvónak is nézhették volna, leszámítva a kifröcsögött vért és a fenéknyílásából kitüremkedett hámszövetet.
– Aú – mondta Sara. Most már értette, mi zavarta Jeffreyt.
A formalitás kedvéért letérdelt, és a halott fiú hátához nyomta a sztetoszkópot. Amikor a hátára tapasztotta a tenyerét, keze alatt hallhatóan megmozdultak a bordák. Nem
vert a szíve.
Sara a nyakába akasztotta a sztetoszkópot, és megvizsgálta a testet.
– Nincs jele olyan traumának, amire kierőszakolt szodómia esetén számítana az ember. Nincsenek zúzódások, se bevérzések – sorolta a leleteket fennhangon.
Szemügyre vette a fiú kezét, mindkét csuklóját. A bal karja kifacsarodott, csúnya rózsaszínű sebhely húzódott az alkarján. Ránézésre négy-hat hónapja keletkezhetett.
– Nem volt megkötözve.
Sara további sérülések után kutatva felhajtotta a fiatalember sötétzöld pólóját. A gerince tövénél hosszú horzsolás, felrepedt a bőre, de nem vérzett be.
– Mi az? – kérdezte Jeffrey.
Sara nem felelt, de valami nem stimmelt neki ezzel a horzsolással.
Felemelte a fiú jobb lábát, és odébb akarta tenni, de félbehagyta a mozdulatot, mert a
lábfej nem jött vele. Sara a nadrágszárába csúsztatta a kezét, és megtapogatta a bokacsontot, aztán az alsó lábszárat; olyan volt, mintha egy zabpehellyel telt lufit szorongatna. Ellenőrizte a másik lábát is, és ugyanilyen állagúnak találta. Nemcsak eltörtek a
csontok, hanem egyenesen porrá zúzódtak.
Két kocsiajtó csapódott, és Sara hallotta, hogy Jeffrey a foga között azt suttogja: – A
francba.
Pár másodperc múlva Chuck Gaines jött le a partra, mellkasán feszült a khakiszínű
ing, ahogy az egyenruhás megpróbált lejutni a lejtőn. Sara még általános iskolából ismerte Chuckot, aki annak idején könyörtelenül froclizta a lányt a testmagasságától a jó
jegyein át a vörös hajáig nagyjából mindenért. A doktornő most is épp annyira látta szívesen Gainest, mint gyerekkorában a játszótéren.
Chuck mellett a filigrán Lena Adams állt ugyanolyan egyenruhában, ami legalább két
számmal nagyobb volt rá a kelleténél; a nadrágot csak az öv tartotta. A lány repülős
napszemüvegben volt, és haját betűrte a fehér baseballsapka pereme alá: úgy nézett ki,
mint egy kisfiú, aki játékból apja gönceibe öltözött be. Azzal koronázta meg a belépőjét,
hogy lefelé jövet elvesztette az egyensúlyát, a fenekére tottyant, és a lejtő utolsó szakaszát csúszva tette meg.
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Frank odalépett volna, hogy felsegítse, de Jeffrey figyelmeztető pillantást vetett rá,
mire megtorpant. Lena egészen hét hónappal azelőttig nyomozó volt – egy közülük.
Jeffrey azóta sem bocsátotta meg a lánynak, hogy kilépett a rendőrségtől, és eltökélten
gondoskodott róla, hogy a parancsnoksága alatt állók közül más se enyhüljön meg.
– A francba – mondta Chuck, és az utolsó pár lépésen már szinte kocogott a lendülettől. A hűvös nap ellenére verejtékcseppek fénylettek az ajka felett, és az erőlködéstől kivörösödött az arca, mire lemászott a lejtőn. Chuck kigyúrt alkata dacára egészségtelen
benyomást keltett. Állandóan izzadt, és a vékony hájrétegtől úgy nézett ki, dagadtan feszül a bőre. Kerek tányérképe volt, a szeme mindig kissé túl tágra nyílt. Sara nem tudta,
hogy a szteroidok teszik, vagy az elhibázott konditermi edzésterv, de Gaines maga volt
a két lábon járó infarktusveszély.
A fickó pajzánul a doktornőre kacsintott, mondván:
– Heló, Vörös – és csak ezután dugta húsos mancsát Jeffrey orra alá. – Mi a nagy büdös ábra, főnök?
– Szevasz, Chuck! – mondta Jeffrey, kelletlenül rázva meg a fickó kezét.
Futó pillantást vetett Lenára, aztán visszafordult a tetthely felé.
– Kábé egy órája kaptuk a bejelentést telefonon. Sara épp most ért ide.
– Szevasz, Lena! – köszönt Sara.
Lena alig észrevehetően biccentett, de a sötét napszemüveg takarásában a doktornő
semmit nem tudott kiolvasni a pillantásából. Jeffrey nyilvánvaló rosszallással fogadta,
hogy a két nő üdvözölte egymást. Ha kettesben lettek volna, Sara meg is mondta volna
neki, hová dugja fel a rosszallását.
Chuck mintegy tekintélyét alátámasztva hangosan összeütötte a tenyerét.
– Na, mit talált, doki?
– Valószínűleg öngyilkosság volt – felelte Sara, és megpróbálta felidézni, hányszor is
kérte már Chuckot, hogy ne hívja dokinak.
Közel sem annyiszor, mint ahányszor arra, hogy ne hívja Vörösnek.
– Az volna? – kérdezte Chuck a nyakát nyújtogatva. – Nem úgy fest, mint akit lerendeztek? – intett Chuck a tetem alteste felé. – Mert nekem eléggé úgy néz ki.
Sara hátraült a sarkára, és nem felelt. Újra Lenára pillantott, és azon tűnődött, vajon a
lány hogy bírja ezt. Ebben a hónapban volt egy éve, hogy Lena elvesztette a testvérét,
aztán a nyomozás alatt megjárta a poklok poklát. Akadt ugyan pár dolog, amit Sara nem
kedvelt Lenában, de azt az ellenségének sem kívánta volna, hogy Chuck Gainesszel
kelljen töltenie a napját.
Minthogy Chuck úgy vette észre, senki sem figyel rá, megint tapsolt egyet, és kiadta
a parancsot:
– Adams! Kutassa át a környéket. Lássuk, hátha elő tud kotorni valamit.
Lena meglepő módon szót fogadott, és megindult folyásirányban lefelé.
Sara tenyerével ellenzőt formált a szeme fölé, és felnézett a hídra.
– Frank, fel tudna menni oda, hátha talál valami levelet?
– Levelet? – visszhangozta Chuck. Sara Jeffreyhez fordult.
– Úgy nézem, a hídról ugrott le, és talpra esett – közölte. – Látszik a nyom, ahol a cipője belenyomódott a talajba. A nadrágját a lendület rántotta le, a lábfejében és a lábszárában becsapódáskor tört el a legtöbb, sőt talán az összes csont. – Sara megnézte a méretet a farmer hátulján levő címkén. – Bő volt rá a gatya, és ennél a magasságnál már
elég nagy erővel kapaszkodik bele a gravitáció. A vér feltételezhetően a heréjéből ered.
Látható, hol fordult ki részlegesen a végbél, majd kitűrődött az ánuszon.
Chuck áthatót füttyentett, és Sara, még mielőtt megálljt parancsolhatott volna a mozdulatnak, önkéntelenül felnézett rá. A doktornő látta, hogy mozgó szájjal olvassa le a
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híd oldalára festett rasszista feliratot. Gaines kaján, túlzottan kihívó mosolyt villantott
Sarára, mielőtt megkérdezte:
– Hogy van a húgod?
Sara látta, hogy Jeffrey állkapcsa kidagad: a zsaru a fogát csikorgatta. Devon
Lockwood, Tessa gyermekének apja fekete volt.
– Jól van, Chuck – felelte Sara, és erőt vett magán, hogy ne harapjon rá a csalira. –
Miért kérded?
Gaines újabb mosolyt villantott rá, biztos akart lenni benne, hogy a nő számára is
egyértelmű az összefüggés a hídra vetett pillantás és kérdés között.
– Csak úgy.
A doktornő továbbra is Chuck Gainest bámulta: kiábrándítónak találta, hogy mennyire keveset változott a fickó gimi óta.
– Ez a sebhely a karján viszonylag frissnek tűnik – szólt közbe Jeffrey.
Sara rávette magát, hogy az áldozatra koncentráljon, és megnézte a karját, de továbbra is fojtogatta a torkát a düh.
– Igen – felelte.
– Igen – visszhangozta Jeffrey.
Kimondatlan kérdés bújt meg a hangsúlyban.
– Igen – ismételte Sara, hogy a zsaru tudtára adja: maga is meg tudja vívni a csatáit.
Mély levegőt vett, hogy kissé megnyugodjon, aztán folytatta:
– Az első számú tippem, hogy szándékosan, egyenesen a radiális artériát akarta keresztülmetszeni. Biztosan kórházba kellett vinni.
Chuck érdeklődését hirtelen felkeltette, hogy halad Lena a kutatással.
– Adams! – üvöltötte. – Nézzen szét amarra is! – A híddal ellentétes irányba mutatott,
homlokegyenest átellenben azzal a résszel, ahová Lena igyekezett.
Sara a halott fiú csípőjére tette a kezét.
– Segítesz átfordítani? – kérdezte Jeffreyt.
Amíg várta, hogy a zsaru is felvegyen egy pár kesztyűt, Sara a facsoportot kémlelte,
hátha megpillantja Tessát. Húga nem volt ott. Most az egyszer hálás volt érte, hogy valóban a kocsiban vár.
– Kész – mondta Jeffrey, és megfogta a halott vállát. Sara háromig számolt, aztán
amilyen óvatosan csak tudták, megfordították a holttestet.
– Hú, baszki – nyivákolta Chuck három oktávval magasabb hangon. Fürgén hátralépett, mintha a testből hirtelen lángok csaptak volna fel. Jeffrey is sietősen felállt, szörnyülködés ült ki az arcára. Matt zihálva fordult el.
– Ejnye – mondta Sara, mert semmi frappánsabb nem jutott az eszébe.
Az áldozat péniszének alsó felét majdnem teljesen lenyúzták. Tízcentis bőrdarab
lifegett a makkról, és egy sor súlyzóforma fülbevaló szúrta át a húst lépcsőzetesen.
Sara letérdelt, és a szeméremdombhoz közel hajolva szemügyre vette a roncsolt területet. Hallotta, amint valamelyik férfi hangosan fúj egy nagyot, amikor visszahajtotta a
bőrleffentyűt normál helyzetbe, hogy közelebbről is megvizsgálja a szakadozott széleket, ahol a húst letépték a nemi szervről.
Jeffrey jutott szóhoz először.
– Ez meg mi a halál?
– Intimpiercing – mondta Sara. – Frenum vagy más néven létra – bökött a nő az apró
fémcövekekre. – Elég nehezek. A zuhanás ereje úgy lerántotta a bőrt, mint egy zoknit.
– Baszki – motyogta Chuck megint, nagy szemekkel bámulva a sebet.
– Ezt magának csinálta? – hitetlenkedett Jeffrey.
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Sara vállat vont. A genitális piercing aligha terjedt el Grant megyében, de a doktornő
elég piercing okozta fertőzést kezelt a klinikán, hogy tudja, ilyen is van a világon.
– Jézuskám – mormogta Matt, és a sódert rugdalta. Még mindig nem fordult vissza
feléjük.
Sara a fiú orrában levő apró aranykarikára mutatott. Itt vastagabb a bőr, úgyhogy ez
nem szakadt ki. A szemöldökéből viszont… – körülnézett a földön, és meglátta a másik
aranykarikát, ott hevert, ahol a test becsapódott. – Lehet, hogy a zuhanás erejétől kinyílt
a kapocs.
– És itt? – intett Jeffrey a mellkas felé.
Vékony, kábé öt centi hosszú vérnyom száradt a fiú kettészakadt mellbimbója alatt.
Sara a farmer övrésze alá is benézett keresgélés közben. A harmadik ékszer karika a
slicc és a boxeralsó közé volt beakadva. Piercing volt benne – mondta, és felszedte a karikát. Adsz egy zacskót, hogy beletegyük?
Jeffrey elővett egy kis bizonyítékos papírzacskót, kinyitotta, és viszolyogva kérdezte:
– Ez a karika szakadt ki onnan?
– Nem valószínű – válaszolta a doktornő. Hüvelyk- és mutatóujjával átkulcsolta a fiatalember állkapcsát, és erőszakkal kinyitotta a száját. Óvatosan benyúlt két ujjal, nehogy megvágja magát.
– Nyilván a nyelvében is volt piercing – mondta Jeffreynek, ahogy végigtapogatta a
száj belsejét. – A nyelv hegye kétágú. Akkor tudok majd biztosat mondani, ha boncasztalra kerül, de feltehetőleg a torkán akadt a nyelvében levő ékszer.
Sara hátraült a sarkára, levette a kesztyűt, és a részletek megvizsgálása után most újra
egészben nézett végig az áldozaton. Átlagos külsejű srác volt, leszámítva az orrlyukából
folyó vércsíkot, amely tócsába gyűlt a szája körül. Vörösesszőke kecskeszakáll nőtt puha állán, vékony, hosszú barkót viselt, amelyet az állkapcsa vonalában megtekert, mint
egy sokszínű fonalat. Chuck előrelépett, hogy jobban megnézze magának, és leesett az
álla.
– O, bassza meg! A francba… baszki… – nyögött fel, és a homlokára csapott. –
Hogy is hívják… Az anyja a főiskolán dolgozik.
Sara látta, hogy Jeffrey válla lehorgad a hírre. Az ügy ettől egyszeriben tízszer olyan
komplikált lett. Frank lekiáltott a hídról:
– Megvan a levél!
Sara, bár ő küldte fel Franket keresgélni, most mégis meglepődött a híren. Nem egy
öngyilkosságot látott már életében, de ezzel valami nem stimmelt.
Jeffrey fürkészve nézett a nőre, mintha olvasna a gondolataiban.
– Még mindig azt hiszed, hogy leugrott? – kérdezte Sarát.
– Úgy néz ki, nem? – válaszolta Sara talányosan.
Jeffrey pillanatnyi habozás után döntött.
– Átfésüljük a környéket.
Chuck már ugrott is, hogy felajánlja a segítségét, de Jeffrey ügyesen elütötte a dolgot:
– Chuck, itt maradna Matt-tel, hogy lefotózzák az arcát? Meg akarom mutatni a képeket a nőnek, aki rátalált.
– Ööö… – úgy tűnt, Gaines valami kibúvón töpreng, nem mintha nem maradt volna
szívesen, de el akarta kerülni annak látszatát, hogy bármit is Jeffrey parancsára tesz.
Jeffrey intett Mattnek, aki végre újra feléjük fordult.
– Csináljanak néhány képet!
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Matt mereven biccentett. Sarán átfutott, vajon hogy lehet valakit lefotózni anélkül,
hogy az ember ránézzen. Chuck viszont Matt-tel ellentétben szinte le sem tudta venni a
szemét az áldozatról. Lehet, hogy most látott holttestet életében először. Sara ismerte őt,
így aztán nem lepte meg a férfi reakciója. Amennyi érzelem volt az arcán, ennyi erővel
filmet is nézhetett volna.
– Gyere – nyújtotta Jeffrey a kezét Sarának, hogy felsegítse.
– Már szóltam Carlosnak – közölte a doktornő.
Carlos az asszisztense volt a kórbonctanon. – Biztos mindjárt itt lesz. A boncoláson
majd több minden kiderül.
– Jó – mondta Jeffrey, és Matthez fordult: – Próbáljanak jó fotót csinálni az arcáról.
Ha Frank visszaér, mondja meg neki, hogy a kocsiknál várom.
Matt szótlanul, tisztelegve vette tudomásul az utasítást.
Sara zsebre dugta a sztetoszkópot, és megindultak a folyómederben. Felnézett a kocsi
felé, Tessát keresve a szemével. A szélvédőn tükröződő napfény hatalmas, égő reflektorrá változtatta az üveget.
Jeffrey megvárta, hogy Chuck már ne hallja, mit beszélnek, aztán megkérdezte:
– Mit nem mondtál el?
Sara megtorpant, nem tudta, pontosan hogyan fogalmazzon.
– Tényleg nem stimmel az egész.
– Lehet, hogy Chuck miatt érzed ezt.
– Á, nem – felelte a nő. – Chuck egy hülye pöcs. Már harminc éve ismerem.
Jeffrey önkéntelenül elvigyorodott.
– Akkor mi a gond?
Sara visszafordult és még egy pillantást vetett a földön fekvő fiúra, aztán felnézett a
hídra.
– Mitől van a horzsolás a hátán?
– A hídkorlát? – vetette fel Jeffrey.
– De hogyan? Nem olyan magas. Nyilván ráült és átvetette fölötte a lábát.
– Van egy kiugró perem a korlát alatt – jegyezte meg Jeffrey. – Lehet, hogy azon
horzsolta fel a hátát zuhanás közben.
Sara tovább szemlélte a hidat, próbálta elképzelni, pontosan hogyan történhetett a dolog.
– Tudom, hogy hülyén hangzik, de ha én csinálnék ilyet, nem szívesen sérteném fel
magam ugrás közben. Inkább felálltam volna a korlátra, és kifelé elrugaszkodtam volna,
hogy ne érjek hozzá ahhoz a peremhez. Elrugaszkodtam volna az egész világtól.
– Talán lemászott a peremre, és közben a híd egyik alkatrésze valahogy lehorzsolta a
hátát.
– Ellenőrizd, hogy találnak-e bőrt valahol – kérte a nő, bár nem igazán hitte, hogy
eredményre vezet majd a dolog.
– És hogyhogy talpra esett?
– Nem olyan szokatlan ez, mint gondolná az ember.
– Szerinted szándékosan tette?
– Szándékosan ugrott le?
– Nem, ezeket az izéket – gesztikulált Jeffrey az alteste felé.
– A piercingeket? – kérdezett vissza Sara. – Már biztos megvolt neki egy ideje. Teljesen be volt gyógyulva.
– De miért csinál valaki ilyet magával? – fintorgott Jeffrey.
– Elvileg fokozza a szexuális gyönyört.
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– A férfiét? – Jeffrey szkeptikus volt.
– Meg a nőét is – válaszolta Sara, de ő is megborzongott a piercingek gondolatára.
A doktornő megint a kocsi felé nézett, hátha megpillantja Tessát. Most már tisztán
látták a parkolósávot. Csak Brad Stephens és a tanú volt ott a kocsiknál, senki más nem
látszott.
– Hol van Tessa? – kérdezte Jeffrey.
– Honnan tudjam? – felelt Sara ingerülten.
Haza kellett volna vinnie a húgát, nem kellett volna megengedni neki, hogy eljöjjön
vele.
– Brad – szólt oda Jeffrey a járőrnek, ahogy közelebb értek az autókhoz. – Tessa
visszajött a dombról?
– Nem, uram – felelte a fiatal rendőr.
Sara bekukkantott a hátsó ülésre, félig-meddig arra számítva, hogy Tessa ott szunyókál összegömbölyödve. A kocsi üres volt.
– Sara! – szólt utána a rendőrfőnök.
– Semmi gond – mondta a nő, mert eszébe jutott, hogy Tessa biztos megindult viszszafelé, aztán újra vécéznie kellett, és újra bement a fák közé. Az elmúlt két hétben a
bébi szinte folyamatosan szteppelt a lány húgyhólyagján.
– Megkeressem? – ajánlkozott Jeffrey.
– Biztos kicsit leült valahol, hogy kifújja magát.
– Biztos ne jöjjek? – kérdezte Jeffrey.
Sara nemet intett, és megindult ugyanarra, amerre Tessa cammogott fel a dombra. Az
erdőben kanyargó ösvényeken, amelyek a városka egyik végétől egészen a másikig vezettek, általában a főiskolások kocognak. Ha innen egy mérföldet sétálna keleti irányban, akkor végül a gyermekklinikánál lyukadna ki. Az autópálya nyugatra esik, ha pedig
észak felé indul, a város túlsó végére érkezik, a Linton ház közelébe. Ha Tessa nem
szólt senkinek, csak egyszerűen úgy döntött, hogy hazaslattyog, akkor megöli, gondolta
Sara.
Az emelkedő meredekebb volt, mint a doktornő hitte volna: a dombtetőre érve megállt kicsit, hogy pihenőt tartson. Szétdobált szemét hevert mindenütt, a sörösdobozok falevelekként tarkállottak a földön. Visszanézett a parkolósáv irányába, ahol Jeffrey éppen
a lányt kérdezte ki, aki rátalált a halottra. Brad Stephens integetett neki, Sara pedig viszszaintett, és eszébe jutott, mennyire liheghetett Tessa, mire felért ide, hiszen még ő is kifulladt. Lehet, hogy kicsit megállt a húga, hogy kipihenje magát, mielőtt visszaindult
volna. Vagy valami vadállattal találkozott. Sőt, esetleg vajúdni kezdett. Mire eddig jutott
a gondolatmenetben, már tovább is indult az erdő belsejébe vezető csapáson. Pár méterrel előrébb fürkészve körülnézett, hátha meglát valami nyomot, amit Tessa hagyott maga után.
– Tess! – szólongatta, és próbált nem bedühödni.
Lehet, hogy húga andalogni kezdett a fák között, és elvesztette az időérzékét. Tessa
pár hónapja már karórát sem hordott, mert nem érte át a csuklóját a fémszíj.
Sara tovább haladt befelé az erdőbe, és hangosan kiabált:
– Tessa!
Az erős napsütés ellenére a fák között sötét volt, a magas lombkoronák játékos
gyermekujjakként egymásba fonódva zárultak össze, és alig engedtek be fényt.
Sara mégis ernyőt formált a kezével a szeme előtt, mintha így messzebbre látna.
– Tess! – próbálkozott tovább, aztán csendben várt. Elszámolt húszig. Nem jött válasz.
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A lombok közt szellő surrogott, Sara azon kapta magát, hogy libabőrös a tarkója.
Csupasz karját dörzsölgetve előreszaladt kissé az ösvényen. Tíz méter után a csapás elágazott. A doktornő próbálta eldönteni, merre menjen tovább. Mindkét irányba jól ki
volt taposva az ösvény, és a talajt egymásra nyomódott sportcipőtalpnyomok tömege
borította. Sara letérdelt, és próbálta felfedezni Tessa szandáljának lapos sarkát a recés és
bordázott cipőnyomok között, amikor neszt hallott a háta mögül.
Felugrott, és rögtön odaszólt:
– Tess? – de csak egy mosómedve volt, mely éppannyira megrökönyödött Sara láttán, mint a doktornő őtőle.
Pár pillanatig meredten bámulták egymást, aztán az állat elinalt a fák között.
Sara tanácstalanul állt, és leporolta a göröngyöket a tenyeréről. Végül a jobb oldali
ösvényt választva lépdelt tovább, aztán visszament az elágazásba, és a cipősarkával nyilat rajzolt a talajra, mutatva, hogy melyik irányba indult el. Amint túl volt ezen az óvintézkedésen, máris idétlenül érezte magát, de túlzott óvatosságán később is ráér majd derülni, amikor már a kocsiban ülnek Tessával, útban hazafelé.
– Tess! – kiáltotta, és tört magának egy lelógó ágat menet közben. – Tess! –
ismételte, aztán megtorpant és fülelt, de nem kapott választ.
Előrébb enyhe kanyar után az ösvény újra elágazott. Sarában felmerült, hogy visszamegy Jeffreyhez segítségért, de végül elvetette az ötletet. Egyfelől butaságnak tartotta,
hogy egyáltalán ilyesmi jut eszébe, másrészt viszont nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy talán okkal van megijedve.
Tovább gyalogolt, és folyamatosan szólongatta Tessát. A következő elágazásnál
megint ernyőt vont a szeme fölé, és mindkét irányban benézett a fák közé. A két csapás
egy darabig fokozatosan távolodott egymástól, aztán a jobb oldali kábé huszonöt méter
után élesen jobbra fordult. Az erdő itt még sűrűbb volt, Sarának erőlködni kellett, hogy
egyáltalán ki tudjon venni valamit. Nekiállt, hogy berajzolja a nyilat a bal oldali ösvény
torkolatába, de aztán valami azt súgta neki, nézzen újra a másik irányba; mintha már az
előbb is megpillantott volna ott valamit, csak az agyának idő kellett rá, hogy minden információt feldolgozzon. Az éles kanyar után, közvetlenül a hajlatban furcsa formájú kőre lett figyelmes. Lépett párat felé, mire hirtelen ráeszmélt, hogy a kődarabnak vélt tárgy
nem más, mint Tessa egyik szandálja.
– Tessa! – sikoltott fel Sara, felkapta a szandált az ösvényről, és őrjöngve kutatott tovább a húga után. Kiejtette a kezéből a lábbelit, és megszédült. A torka összeszorult, a
borzalmas balsejtelmek, amelyeket eddig elfojtott magában, most teljes erőből törtek rá.
Tessa ott feküdt előtte a tisztáson. A hátán hevert, egyik keze a hasára szorítva, a másik
kinyújtva oldalra. A fejét kicsavart pózban tartotta, szája félig elnyílt, a szeme lehunyva.
– Ne…! – szörnyedt el Sara, és a húga felé rontott. Alig hat méterre lehetett tőle, de
ez a pár lépés is mérföldeknek tűnt. Ezernyi eshetőség száguldott végig Sara elméjében,
miközben Tessa felé vágtatott, de egyik sem készíthette fel arra, amivel végül szembesülnie kellett.
– Ó, istenem! – Sara hápogva kapkodott levegőért, a térde megroggyant, a földre
roskadt. – Jaj, ne…!
Tessát legalább két helyen hasba szúrták, egy helyen pedig mellbe. Mindene vérben
tocsogott, ruhája fekete, lucskos spongyaként szívta meg magát. Sara húga arcába nézett. Tessa fejbőre felszakadt, egy lifegő darab rálógott a bal szemére, az alóla kilátszó
élénkvörös hús éles kontrasztot mutatott a lány sápadt fehér bőrével.
– Ne… Tess… ne…! – kiabált Sara, és végigsimította húga arcát, hogy próbálja magához téríteni. – Tessie! – szólongatta. – Ó, istenem, mi történt?
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Tessa nem reagált. A teste ernyedt volt, nem állt ellen, amint Sara a helyére igazította
a felszakadt bőrt, és erőszakkal felnyitotta Tessa szemhéját, hogy megnézze a pupilláját.
Próbálta megnézni a nyaki ütőéren, hogy van-e pulzus, de annyira remegett a keze,
hogy csak hátborzongató vérfestményt sikerült mázolnia a lány nyakára az ujjával.
Tessa mellkasára szorította a fülét, az arcához ragadt a véráztatta ruha, miközben hallgatta, hogy ver-e a lány szíve.
Közben lepillantott a lány hasára, a kisbabára. Vér és magzatvíz szivárgott az alsó
szúrásokból, mint egy csöpögő csapból. A bordó pamutruha szélesebb hasadékán egy
béldarab tűrődött ki, Sarának a látványtól elszörnyedve le kellett hunynia a szemét. Lélegzet-visszafojtva várt, míg meg nem hallotta Tessa első tétova szívdobbanását, és meg
nem érezte, hogy a lány mellkasa alig érzékelhetőn emelkedik és süllyed: lélegzik.
– Tess! – szólította meg Sara felegyenesedve, a keze hátával törölgette a vért az arcáról. – Tessie, kérlek, térj magadhoz!
Valaki rálépett egy ágra Sara háta mögött, a doktornő torkában dobogó szívvel kapta
hátra a fejét a hangos reccsenésre. Brad Stephens állt ott, szája tátva maradt a megdöbbenéstől. Egymásra meredtek; az első pillanatban egyikük sem tudott kinyögni egy szót
se.
– Dr. Linton? – kérdezte végül Brad alig hallható, elszontyolodott hangon a nagy
tisztáson. Ugyanolyan megrökönyödötten nézett, mint az előbb a mosómedve.
Sara sem tudott mást tenni, csak bámult vissza rá.
Gondolatban már rákiabált, hogy eredjen, hívja Jeffreyt, csináljon valamit, de egy
hang sem jött ki a torkán.
– Hívok segítséget – mondta a fiú, sarkon fordult, és hangosan csörtetve rohant viszszafelé az ösvényen.
Sara addig nézett utána, amíg Brad el nem tűnt az ösvény kanyarulatában, és csak
utána mert visszafordulni Tessa felé. Ez nem lehet igaz. Csak egy borzasztó rémálom az
egész, amelyből Sara mindjárt felébred, és akkor egyszeriben túl lesznek rajta. Ez nem
lehet Tessa, a kishúga, aki ugyanúgy kötötte az ebet a karóhoz, hogy vele jöhessen, mint
gyerekkorukban. Tessa csak sétálni ment, keresett egy helyet, hogy könnyítsen magán.
Lehetetlen, hogy most itt fekszik a földön, és több sebből vérzik, Sara pedig nem tud
mit tenni, csak fogja a kezét és sír.
– Minden rendben lesz – mondta a húgának, és megfogta Tessa másik kezét is.
Érezte, hogy van valami kettejük keze között, és megnézte, mi van Tessa jobb tenyerére ragadva. Egy kis fehér nejlondarabot talált.
– Mi ez? – kérdezte.
Tessa ökölbe szorította a kezét, és felnyögött.
– Tessa! – szólongatta Sara, és kiment a fejéből a nejlondarab. – Tessa, nézz rám.
A lány szemhéja megrebbent, de nem nyitotta ki a szemét.
– Tess! – mondta Sara. – Tess, maradj velem! Nézz rám!
Tessa lassan kinyitotta a szemét, és azt susogta:
– Sara… – aztán lassan újra lecsukódott a szemhéja.
– Tessa, ne csukd be a szemed! – követelte Sara, és Tessa kezét szorongatva kérdezgette: – Érzed a kezed? Beszélj hozzám! Érzed, hogy fogom a kezed?
Tessa bólintott, és tágra nyílt a szeme, mintha hirtelen mély álomból ocsúdott volna
fel.
– Tudsz rendesen lélegezni? – kérdezte Sara.
Tudatában volt annak, hogy csak úgy süt a hangjából a pánik. Próbált lecsillapodni,
mert tisztában volt vele, hogy ezzel csak ront a helyzeten.
– Nehezedre esik levegőt venni?
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Tessa erőfeszítéstől remegve nemet lehelt.
– Tess? – folytatta Sara. – Hol fáj? Mid fáj a legjobban?
Tessa nem felelt. Tétovázva a fejéhez emelte a kezét, és a leszakadt fejbőr fölött álltak meg az ujjai. Alig hallhatóan súgva kérdezte: – Mi történt?
– Nem tudom – mondta Sara.
Csak egyvalamiben volt biztos: meg kell akadályoznia, hogy Tessa elveszítse az
eszméletét.
Tessa megtapogatta a fejbőrét, és a lifegő bőrdarab újra lehajlott, de aztán Sara elhúzta onnan a lány kezét.
– Mi…? – gyürkőzött neki a kérdésnek Tessa, de elhalt a hangja.
A feje mellett egy jókora kő hevert, a felületére vér és haj tapadt.
– Beütötted a fejed, ahogy elestél? – kérdezte Sara, mert úgy tűnt, így lehetett. – Ez
történt?
– Én nem…
– Valaki megszúrt, Tess? – kérdezte Sara. – Emlékszel, mi történt?
Tessának eltorzult az arca a rettegéstől, és a hasához kapott.
– Ne – szólt rá Sara, és lefogta Tessa kezét, nehogy kitapintsa a sebet a hasán.
Ágrecsegés hallatszott, ahogy Jeffrey rohant feléjük. Térdre hullott Tessa másik oldalán, Sarával szemközt.
– Mi történt? – kiáltotta.
Sara a férfi láttán zokogásban tört ki.
– Sara! – faggatta a zsaru, de a nő annyira sírt, hogy nem tudott válaszolni. – Sara –
ismételte Jeffrey.
Megragadta a doktornő vállát, és ráparancsolt:
– Szedd össze magad, Sara! Láttad, ki tette?
A nő körülnézett. Csak most eszmélt rá, hogy a tettes még mindig itt ólálkodhat.
– Sara!
– Nem… – rázta a fejét a doktornő. – Nem láttam.
Jeffrey megtapogatta Sara elülső zsebét, kivette belőle a sztetoszkópot, és a nő bénultan lógó kezébe nyomta. Amikor közölte: „Frank hív mentőt”, annyira távolinak tűnt a
hangja, hogy Sara már-már úgy érezte, a zsaru szájáról olvas, valójában nem is hallotta,
amit mondott.
– Sara!
A doktornőt teljesen megbénították az érzelmei, nem tudta, mit tegyen. Látómezeje
beszűkült, csak Tessát látta maga előtt, véresen, rettegve, a sokktól kitágult szemmel.
Valami megbéklyózta: totális rémület, fájdalom, vakító rettegés. Teljesen tehetetlennek
érezte magát.
– Sara? – ismételte Jeffrey, és a nő kezére tette a kezét.
A doktornő hallása hirtelen, robbanásszerűen tért vissza, ahogyan az árvíz töri át a
gátat. Jeffrey úgy megszorította a karját, hogy az már fájt.
– Mondd meg, mit tegyek!
A férfi szavai valahogy visszarángatták Sarát a valóságba. Még így is elakadt a hangja, amikor megszólalt:
– Vedd… vedd le az inged! El kell állítani a vérzést.
Jeffrey levette a zakóját és a nyakkendőjét, aztán letépte magáról az inget. Sara agya
lassan újra felpörgött, helyreállt a rend. Képes rá. Tudja, mit kell tennie, és meg tudja
tenni.
– Mennyire súlyos? – kérdezte a zsaru.
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Sara nem válaszolt, mert tudta, ha megnevezi a sebesüléseket, azzal növeli is a jelentőségüket. Ehelyett Tessa hasára szorította a férfi ingét, aztán rátette Jeffrey kezét.
– Tartsd így! – mondta, hogy a zsaru érezze, menynyire erősen szorítsa le.
– Tess! – szólongatta a húgát Sara, és próbált erős lenni a kedvéért. – Azt akarom,
hogy nézz rám, drágám, oké? Csak nézz rám, és szólj, ha bármi mást érzel, mint eddig,
rendben?
Tessa bólintott, és oldalra pillantott, mert meglátta, hogy Frank tart feléjük.
Frank lekuporodott Jeffrey mellé.
– Már tíz perc sem kell, és idérnek a mentősök – nekiállt, hogy kigombolja az ingét.
Lena Adams is felbukkant a tisztáson. Mögötte Matt Hogan, csípőre tett kézzel.
– Csak arra mehetett – közölte Jeffrey, és az erdő mélyébe vezető ösvény felé intett.
Lena és Matt szó nélkül futásnak eredtek abba az irányba.
– Tess – szólongatta a lányt Sara, és kissé széthúzta a mellkasi sebet, hogy lássa, milyen mély. A kés olyan szögben hatolt be, hogy a penge veszélyesen közel került a húga
szívéhez.
– Tudom, hogy fáj, de tarts ki. Oké? Ugye megteszed a kedvemért?
Tessa mereven bólintott, tekintete még mindig ide-oda csapongott.
Sara sztetoszkóppal meghallgatta Tessa mellkasát, a szívverése gyors dobszó, lélegzetvétele staccato zihálás. A doktornő keze újból remegni kezdett, ahogy Tessa hasfalára
nyomta a sztetoszkópot, hogy meghallgassa a magzat szívritmusát. A hasba irányzott
szúrás a pici felé tartott, ezért Sara nem lepődött meg, hogy nem hall másik szívdobogást. Ömlött a magzatvíz a sebből, elpusztítva a védelmező környezetet. Ha maga a késszúrás nem is tett kárt a gyermekben, a vérveszteség és az elszivárgó magzatvíz végzetes volt számára.
Sara érezte, hogy Tessa tekintete az övébe fúródik, benne kérdés, és Sara nem tudta
rávenni magát a válaszra. Ha Tessa sokkot kapna, vagy felszökne az adrenalinszintje, a
szíve gyorsabban pumpálná kifelé a vért a testéből.
– Gyenge – mondta Sara, és érezte, hogy összerándul a gyomra a hazugság miatt.
Erőt kellett vennie magán, hogy egyáltalán Tessa szemébe tudjon nézni, kézen fogta,
és megismételte:
– Gyenge a szívverése, de azért hallható.
Tessa felemelte a jobb kezét, hogy megtapogassa a hasát, de Jeffrey megakasztotta a
mozdulatot. A lány tenyerét nézte.
– Mi ez? – kérdezte Jeffrey. – Mi van a kezedben? Felemelte a lány kezét, hogy
Tessa lássa, mi az, amit kérdez. A lány zavarodottan látta a műanyagdarabot, ami megrezzent a szélben.
– Tőle van? – kérdezte Jeffrey. – A támadótól szerezted?
– Jeffrey – szólt közbe Sara mély hangon.
A zsaru inge teljesen átázott a vértől, kezét is csuklóig vér borította. Jeffrey megértette, mire céloz Sara, és nekilátott, hogy levegye a trikóját is, de Sara nemet intett, és inkább fogta a zsaru zakóját, mert így volt gyorsabb.
Tessa felnyögött a pillanatnyi nyomásváltozás miatt, sziszegve szökött ki a levegő a
fogai közül.
– Tess! – szólította meg Sara hangosan, ismét kézen fogva húgát.
– Jól tartod magad?
Tessa mereven biccentett, összeszorította a száját, és kitágult orrlyukkal, erőlködve
vette a levegőt. Olyan erővel szorította Sara kezét, hogy a nő érezte, a csontjai is megmoccannak.
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– Nem lélegzel nehezen, ugye? – Tessa nem felelt, de magánál volt, riadt tekintete
hol Sarára, hol Jeffreyre rebbent.
Sara igyekezte kizárni a félelmet a hangjából, és megismételte:
– Rendesen kapsz levegőt, ugye? – Sarah tudta, ha Tessa már nem volna képes önállóan lélegezni, vajmi keveset tehetne érte.
Jeffrey hangja összeszedett, fegyelmezett volt, amikor megszólalt.
– Sara! – mondta, és továbbra is Tessa hasára feszítette a kezét. – Mintha görcs lett
volna.
Sara gyorsan nemet intett, és ő is Tessa hasára tapasztotta a kezét. Megérezte, hogy
összehúzódik a méh izomzata.
– Tessa! – faggatta a lányt emelt hangon. – Most nagyobbak az altesti fájdalmaid?
Mit érzel ágyéktájon?
Tessa nem válaszolt, csak a foga vacogott, mintha fázna.
– Megnézem, mekkora a tágulat, oké? – figyelmeztette Sara, és megemelte Tessa ruháját. A lány combjait vér és váladék borította, amely ragacsos fekete masszát alkotott.
Sara két ujjal benyúlt a hüvelybe. A test bármilyen megrázkódtatástól megfeszül, és
most pontosan ez történt Tessával. Sara úgy érezte, mintha satuba szorult volna az ujja.
– Próbálj ellazulni – mondta a húgának, és kitapogatta a méhnyakat. Sara már jó régen végzett szülészeti gyakorlatot, és újabban nem is nagyon olvasott semmit szüléselőkészítés tárgyában.
– Jól csinálod. Minden oké – mondta Tessának ennek ellenére.
– Újra éreztem egyet – szólt Jeffrey.
Sara egy pillantással elhallgattatta. Nem akarta, hogy a zsaru beszéljen. Maga is érezte az összehúzódást, de nem tudott mit tenni. Még ha van is rá esély, hogy a gyermek él,
Tessa ilyen körülmények között belehalhatna a császármetszésbe. Ha belevágnának a
méhébe, elvérezne, még mielőtt kórházba érnének.
– Így, jól van – húzta ki a kezét Sara. – Nincs kitágulva a méhszáj. Minden oké. Hallod, Tess? Minden oké.
Tessának mozgott ugyan a szája, de nem hallatszott más, csak az éles, ziháló lélegzetvétele. Hiperventilált, és a vér szén-dioxid szintje lecsökkent.
– Lassan, drágám – mondta Sara Tessa arcához közel hajolva. – Próbáld meg lelassítani a légzésedet, oké?
Sara mutatta is, mélyen belélegezve, majd lassan kifújva a levegőt, miközben végig
az járt a fejében, hogy pár héttel ezelőtt ugyanezt csinálták a terhestornán, ahová elkísérte a húgát.
– Ez az – mondta a doktornő, ahogy Tessa légzése kezdett lelassulni. – Szép lassan.
Sara egy pillanatra megkönnyebbült, de aztán egyszerre Tessa minden arcizma megfeszült. A lány feje reszketni kezdett, Sara keze pedig, sőt kisvártatva a karja is hangvillaként vezette tovább a remegést. Tessa szájából gurgulázó hörgés tört fel, aztán vékony
csíkban színtelen folyadék csorgott ki. A szeme üveges volt, tekintete üres, hideg.
Sara halkan kérdezte Frankét:
– Mikor ér ide a mentő?
– Most már itt kell lennie – válaszolta Frank.
– Tessa – szólalt meg Sara nyers, szinte fenyegető hangon.
Akkor beszélt utoljára így a húgával, amikor Tessa tizenkét éves korában le akart
bukfencezni a háztetőről.
– Tessa, tarts ki! Egy kicsit szedd össze még magad! Hallgass ide! Tarts ki! Hallgasd,
ahogy beszélek hozzád…
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Tessa hirtelen egész testében megrándult, összeszorította az állkapcsát, a szeme kifordult, gurgulázó hang tört fel a torkából. Ijesztő erővel rándult görcsbe, mintha áramütés érte volna.
Sara igyekezett körülpárnázni a testével a lányt, hogy meg ne üsse magát. Tessa
kontrollálatlanul rángatózott, mély hangon hörgött, és összevissza forgott a szeme. A záróizma elengedte magát, csípős vizeletszag csapott fel. Az állkapcsát úgy összeszorította, hogy acélkötelekként kidudorodva feszültek a nyakizmai.
Sara a távolból gépzúgást hallott, aztán a propeller jellegzetes hangját. Amikor a
mentőhelikopter a folyómeder fölé ért, Sara érezte, hogy könnyek szúrják a szemét.
– Siessenek – suttogta. – Kérem, siessenek!

2
Jeffrey látta Sarát a felemelkedő mentőhelikopter ablakában. A doktornő a keblére szorította Tessa kezét, és lehajtott fejjel imádkozott. Sem a férfi, sem Sara nem volt különösebben vallásos, de Jeffrey is azon kapta magát, hogy imát küld bárkinek, aki meghallgatja, könyörögve érte, hogy Tessa rendbe jöjjön. Tovább nézte Sarát, és magában
imádkozott, amíg a helikopter éles jobbkanyarral a fák koronája fölé nem emelkedett.
Ahogy távolodott a mentő, egyre nehezebben jutottak eszébe az imába illő szavak; mire
a gép nyugat felé, Atlantának fordult, már csak szótlan harag és tehetetlenség töltötte be
a lelkét.
Jeffrey lepillantott a vékony kis fehér nejloncsíkra, amit Tessa a kezében szorongatott. A zsaru kierőltette a kezéből, mielőtt Tessát beemelték a helikopterbe, remélve,
hogy elvezetheti őket a lány támadójához. Most a nejlondarabot bámulva emésztő tanácstalanság lett úrrá rajta. Sara is és ő is hozzányúlt. A vérnyomban sem voltak tiszta
ujjlenyomatok. A nejlonról pedig még azt sem lehet tudni, van-e köze egyáltalán a támadáshoz.
– Főnök! – Frank a kezébe adta a zakóját és az ingét, mindkettő lucsogott a vértől.
– Jézusom! – mondta Jeffrey, és kibányászta a zakóból a jelvényét és a pénztárcáját.
Ezek is pont olyan véresek voltak, mint a ruhák. Keresett egy bizonyítékos zacskót,
és beletette a nejloncsíkot.
– Mi a franc történt itt? – kérdezte.
Frank szótlanul tárta szét a karját.
Jeffreyt bosszantotta a gesztus, de inkább lenyelte a csípős megjegyzést, mely már a
nyelvén volt, hiszen nem Frank tehetett arról, ami Tessával történt. Maga Jeffrey is itt
ácsorgott százméteres körzetben, mint akinek a seggében ragadt a keze, amikor a lányra
rátámadtak; tudhatta volna, hogy valami nincs rendjén Tessával, amikor látták, hogy
nincs a kocsiban. Sarával kellett volna tartania, amikor a doktornő a húga keresésére indult.
– Hol van Lena és Matt? – kérdezte, és a nadrágzsebébe tette a zacskót.
Frank felnyitotta a mobiltelefonját.
– Ne! – mondta Jeffrey.
A legrosszabb, ami közbejöhet Mattnek az erdő közepén, az egy telefoncsörgés.
– Adjunk nekik még tíz percet! – pillantott az órájára, mert nem tudta, mennyi ideje
lehetnek távol. – Ha addig sem jelentkeznek, akkor megkeressük őket.
– Rendben.
Jeffrey ledobta a földre véráztatta ruháit, és a kupac tetejére tette a jelvényét és a tárcáját.
– Hívd fel az őrsöt! – folytatta a rendőrfőnök. – Küldjenek ide hat egységet.
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Frank benyomkodta a számot.
– El akarja engedni a tanút? – kérdezte közben.
– Nem – felelte Jeffrey.
Ezzel meg is indult lefelé a dombról a parkoló kocsik felé.
Menet közben próbálta összeszedni a gondolatait. Sara is úgy érezte, hogy valami
bűzlik ezzel az öngyilkossággal kapcsolatban. Az pedig, hogy Tessát is leszúrták a tetthely közvetlen közelében, még inkább valószínűsíti, hogy nem stimmel a dolog. Ha a
folyómederben heverő srácot megölték, könnyen lehet, hogy Tessa a gyilkost lepte meg
az erdőben.
– Főnök – szólította meg Brad diszkréten lehalkítva a hangját.
Ellen Schaffer mögötte állt, mobiltelefonon beszélt.
Jeffrey villogó szemmel nézett Bradre. Tíz perc sem fog beletelni, és az egész kampuszon híre megy, pontosan mi is történt itt.
Brad elfintorodott, értette, mekkora hibát követett el.
– Bocsánat.
Ellen Schaffer is észbe kapott. Gyorsan még annyit mondott:
– Most le kell tennem – aztán megszakította a hívást.
Csinos, mogyoróbarna szemű szőke lány volt akkora jenki akcentussal, mint egy ház.
Jeffreyt ez mindig elriasztotta. Szűk futósort volt rajta, és még a sortnál is szűkebb, kurta sztreccsfelső. Mélyen a csípőjén övet viselt, amiben CD-lejátszót tartott, a köldöke
köré aprólékosan kidolgozott napkitörés volt tetoválva.
– Ms. Schaffer… – kezdte Jeffrey.
– A lány rendbe jön? – kérdezte.
Még fülsértőbb volt a hangja, mint ahogyan Jeffrey korábbról emlékezett rá.
– Azt hiszem – felelte a zsaru, pedig az egész bensője görcsbe rándult a kérdésre.
Tessa már elvesztette az eszméletét, mire hordágyra tették. Nem lehetett tudni, magához tér-e még egyáltalán. Ott akart lenni mellette – Sara mellett –, de úgysem tehetett
volna semmit, várnia kellett. Így viszont talán legalább tisztázhat néhány kérdést Sara
családja számára.
– El tudná mondani újra, mi történt? – kérdezte Jeffrey.
A kérdés hallatán Schaffer alsó ajka megremegett.
– A hídról látta meg a holttestet? – adta a szájába a zsaru.
– Kocogtam. Minden délelőtt kocogok.
– Mindig pontosan ilyenkor? – nézett az órájára Jeffrey.
– Igen.
– Mindig egyedül?
– Általában igen. Legalábbis sokszor.
Jeffrey udvariasságot erőltetett magára, pedig legszívesebben megrázta volna a lányt,
és ráförmedt volna, hogy mondjon el mindent, amit tud.
– Szóval rendszerint egyedül kocog.
– Igen – felelte a lány. – Bocsánat.
– Ez a szokott útvonala?
– Igen, általában erre jövök – bólogatott. – Át a hídon, aztán be az erdőbe. Sok ösvény van… – harapta el a mondatot, amikor rájött, hogy ezt Jeffrey is biztosan tudja.
– Nos – vette át a szót Jeffrey, igyekezve a tárgyra térni –, tehát mindennap ugyanitt
szokott kocogni?
Ellen fürge fejmozdulattal bólintott.
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– Rendszerint nem állok meg a hídnál, de úgy éreztem, valami nem stimmel. Nem
tudom, miért álltam meg – vékony vonallá összeszorított szájjal töprengett. – Általában
hallom a madarakat, meg mindenféle természetes zajt. Most akkora csönd volt. Érti,
hogy mondom?
Jeffrey értette. Őt is ugyanilyen kísérteties érzés fogta el, amikor Sarát és Tessát keresve rohant be az erdőbe. A saját lábdobogása volt az egyetlen hang, amit hallott – leszámítva a szíve dübörgését, ami még ezt is túlharsogta a fülében.
– Na szóval megálltam nyújtani – folytatta Ellen –, aztán lenéztem a korláton kihajolva, és megláttam.
– Nem ment le, hogy megnézze közelebbről?
– Nem… – jött zavarba a lány. – Azt kellett volna?
– Nem – felelte a zsaru. – Jobb, hogy nem zavarta össze a nyomokat a tetthelyen –
tette hozzá kedvességből.
A lány ettől kissé megkönnyebbült.
– Innen is látszott… – lenézett a kezére, és halkan sírva fakadt.
Jeffrey újra az erdő felé pillantott. Ideges volt, mert nem értette, hogy lehet, hogy
Matt és Lena még mindig nem ért vissza, főleg így, hogy közben a helikopter is ekkora
zajt csapott. Nem volt valami jó ötlet kiküldeni őket az erdőbe.
– Nagyon fájhatott a srácnak? – kérdezte Schaffer a zsaru gondolatmenetét félbeszakítva.
– Nem – nyugtatta meg Jeffrey, pedig fogalma sem volt róla. – Feltehetőleg leugrott
a hídról.
A lány ezen meglepődött.
– Azt hittem…
Jeffrey nem hagyott időt neki, hogy ebbe belemen jen.
– Szóval meglátta. Hívta a rendőrséget. Aztán mit csinált?
– A hídon maradtam, amíg ide nem ért a kollégája – gesztikulált Brad felé, aki félszeg mosolyt veteti rá. – Aztán megjöttek a többiek is, én pedig itt maradtam vele.
– Látott még valakit? Volt valaki az erdőben?
– Csak a lány, aki felment a dombra – felelte Schaffer.
– Rajta kívül senki?
– Senki – válaszolta a lány, és megpillantott valamit Jeffrey válla fölött.
A zsaru megfordult, és látta, hogy Matt és Lena sétál ki az erdőből. Lena sántított, és
oldalra eltartotta a kezét, hogy ha elesik, meg tudjon támaszkodni. Matt nyújtotta a kezét, hogy segítsen neki a dombról lefelé jövet, de a lány elhárította az előzékenységet.
– Holnap folytatjuk – mondta Jeffrey Ellen Schaffernek. – Köszönöm, hogy rászánta
az időt – tette hozzá, aztán Bradhez fordult: – Kísérje vissza a hölgyet a kollégiumba.
– Igen, uram – válaszolta Brad, de Jeffrey már ott sem volt, szaladt felfelé a dombra.
A rendőrfőnök cipője meg-megcsúszott, ahogy rohant Lenáék felé, de Jeffrey nem
törődött vele, csak az járt a fejében, hogy újabb nő testi épségét tette kockára, amikor
Lenát beküldte az erdőbe. Mire a közelükbe ért, már mázsás súllyal nehezedett a szívére
a lelkiismeret-furdalás. Karon fogta a lányt, és segített neki leülni.
– Mi történt? – kérdezte a rendőrfőnök, és már kezdte úgy érezni magát, mint egy
papagáj, hiszen ma már vagy ezredjére tette fel ugyanezt a kérdést, de még egyszer sem
kapott rá kielégítő választ. – Jól van?
– Igen – és olyan gyorsan eltolta magától a segítő kezet, hogy végül nem is annyira
leült, mint inkább lehuppant a földre.
Frank a hóna alá nyúlt volna, hogy segítsen, de Lena elrántotta a kezét.
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– Jézusom, semmi bajom – mondta türelmetlenül, pedig eltorzult az arca a fájdalomtól, amikor a lábát lepihentette.
A három férfi dermedten állt ott, amíg Lena kifűzte a cipőjét. Földbe gyökerezett a
lábuk. Jeffrey tudta, a többieket is ugyanaz az érzés fogta el, mint őt. Mikor felnézett,
látta, hogy Matt és Frank is vádló tekintettel méregeti. Lena súlyosan is megsérülhetett
volna az erdőben. Bármi is történt vele – és bármi egyéb történhetett volna még –, az
Jeffrey hibája.
Lena szavai törték meg a feszült csendet:
– Még mindig ott volt.
– Hol? – gyorsult fel Jeffrey pulzusa.
– Egy fa mögé bújt el a szemétláda, hogy lássa, mi történik.
Frankből egy mérges „Jézusom” szakadt ki, és Jeffrey nem tudta eldönteni, hogy a
zsaru a támadóra mérges-e, vagy rá.
– Üldözőbe vettem – folytatta Lena, mintha észre sem vette volna a feszültséget;
vagy talán csak úgy tett, mintha észre sem venné. – Aztán felbuktam valamiben. Egy fatörzsben, vagy nem tudom, miben. Meg tudom mutatni, hol bújt el.
Jeffrey próbálta rendbe rakni a fejében ezt az egészet. Vajon azért maradt itt a támadó, hogy lássa: Tessa segítségére sietnek-e, vagy csak nézte az egészet, mint valami filmet, a drámai feszültség kedvéért?
– És te hol voltál, amikor ez történt? – kérdezte Frank Matt-től rosszallón.
– Eltávolodtunk egymástól, hogy nagyobb területet fedhessünk le – felelte Matt
ugyanolyan éles hangon. – Aztán, mondjuk két-három perccel később láttam, hogy a kölyök futásnak ered.
– Már eleve nem lett volna szabad egyedül hagynod – mordult rá Frank.
– A szokásos eljárást követtem – vágott vissza Matt gorombán.
– Mind a ketten hagyják abba – mondta Jeffrey, hogy pontot tegyen a dolog végére. –
Nincs idő ilyesmire. – Lenához fordult: – Milyen közel volt a támadó a helyszínhez?
– Közel volt – válaszolta a lány. – Az ösvény mellett állt, úgy negyven méterrel
odébb. Nagy kerülővel cserkésztem be a helyszín környékét, mert gondoltam, hogy ha
még mindig ott van, akkor a közelben maradt, hogy lássa, mi történik.
– Jól meg tudta nézni?
– Nem – felelte Lena. – Mire észrevettem, már ő is észrevett engem. Egy fa mögött
kuporgott. Lehet, hogy arra izgult, hogy Sara hogy ki van borulva.
– Nem a véleményét kérdeztem – csattant fel Jeffrey, mert nem tetszett neki, milyen
leereszkedően említette a lány Sarát.
Lena sosem volt jóban Sarával, de aligha ez az a pillanat, amikor durcáskodnia kellene. Főként, mert Tessa állapotára is tekintettel kellene lenni.
– Szóval meglátta a pasast. Aztán? – kérdezett tovább Jeffrey.
– Szóval nem láttam meg – vágott vissza Lena felpaprikázva.
A rendőrfőnök csak most kapott észbe, hogy nem lett volna szabad így szólnia hozzá.
Frankre és Mattre sandított segítségért, de mindkét férfi arca ugyanolyan elutasító volt,
mint a lányé.
– Folytassa – mondta a rendőrfőnök.
– Csak elmosódottan láttam – mondta Lena nyersen. – Láttam, hogy meglép. Felpattant, és futásnak eredt. Én meg utána.
– Merre futott?
Lena nem válaszolt egyből, előbb felnézett, hogy lássa, hol áll a nap.
– Nagyjából nyugat felé, talán az autópálya irányába.
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– Fekete? Fehér?
– Fehér – felelte a lány, aztán nyeglén hozzátette: – Asszem.
– Azt hiszi? – faggatózott Jeffrey.
Tudta, hogy ez csak olaj a tűzre, de képtelen volt leállítani magát.
– Mondom: sarkon fordult, és futásnak eredt – mondta a lány védekezve. – Mit kellett volna tennem, megkérnem, hogy lassítson, míg meggyőződöm az etnikai hovatartozásáról?
Jeffrey nem válaszolt egyből, próbált lehiggadni.
– Milyen ruhában volt?
– Sötét cuccokban.
– Kabát? Farmer?
– Farmer, talán kabát. Nem tudom. Sötét volt.
– Hosszú vagy rövid kabát?
– Dzseki… asszem.
– Volt nála fegyver?
– Nem láttam.
– Milyen színű haja volt?
– Nem tudom.
– Nem tudja?
– Asszem, sapka volt rajta.
– Azt hiszi? – Jeffreyből hirtelen kirobbant minden tehetetlen düh, ami azóta gyülemlett fel benne, hogy a halál torkában heverő Tessát meglátta. – Jézus Krisztus, Lena,
mennyi ideig volt maga rendőr?
Lena olyan forró gyűlölettel bámult rá, amilyet Jeffrey csak gyanúsítottakon szokott
látni kihallgatás közben.
– Üldöz egy kibaszott gyanúsítottat, és még azt sem tudja megmondani, sapkában
volt-e vagy sem? – kiabálta a rendőrfőnök. – Mi a faszt keresett ott, százszorszépet szedett?
Lena csak bámult rá összeszorított foggal, inkább visszanyelte a mondókáját.
– Az a maga szerencséje, hogy nem támadt magára – mondta Jeffrey. – Akkor most
két lányt kellett volna felpakolni a helikopterre, nem egyet.
– Tudok vigyázni magamra – csattant fel Lena.
– Azt hiszi, az a kisbicska a vádliján megvédi magát? – Jeffrey viszolyogva látta
Lena arcán a meglepetést, legfőképpen azért, mert ennél sokkal több mindenre megtanította a lányt. Jeffrey akkor látta meg a késtartót a lány lábszárán, amikor Lena nadrágféken érkezett meg a folyómederbe.
– Be kellene vinnem magát álcázott fegyverviselésért.
A lány tekintetéből sütött a gyűlölet.
– Ügyeljen rá, hogy mi van az arcára írva – figyelmeztette Jeffrey.
Lena továbbra is összeszorított foga közt szűrte át a szavakat, úgyhogy alig hallatszott, mit beszél, de azért még éppen ki lehetett venni a megjegyzést.
– Már nem maga a főnököm, seggfej – mondta.
Jeffrey vészesen közel állt hozzá, hogy elboruljon az agya. Hirtelen mindent nagyon
élesen látott, ami csak a szeme elé került, minden ijesztő tisztasággal rajzolódott ki előtte.
– Főnök – szólalt meg Frank, és Jeffrey vállára tette a kezét.
Jeffrey elhátrált, mert tudta: az nem megoldás, ha kikel magából. Most higgadtan kell
viselkednie. Meglátta saját véres ruháit a földön. Tessa vére. Egyetlen pillanat alatt ro-
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hanta meg mindaz, amin keresztülment: a könnyek Sara arcán, amelyek csíkokat mostak
vérfoltos bőrére. Tessa karja, amely ernyedten csüngött le a hordágyról, amikor felemelték.
Jeffrey elfordult, hogy ne lássák az arcát. Felvette a jelvényét, és törölgetni kezdte a
trikója aljába, hogy addig is legyen ideje kissé lecsillapodni.
Brad ezt a pillanatot választotta, hogy odalépjen hozzá, a kezében gyűrögette a sapkáját.
– Mi a helyzet, főnök? – kérdezte.
– Megmondtam, hogy kísérje vissza Schaffert a kollégiumhoz.
– Összefutott a haverjaival – rebegte Brad elsápadva. – Velük akart menni. – Tiszta
kék szeme kitágult a rémülettől, és már dadogott is. – A-a-azt hittem, jobb lesz, ha velük
marad. Ugyanott laknak. A Keyes-épületben. Gondoltam, nem…
– Rendben – vágott közbe Jeffrey, mert tudta, ha Braden tölti ki a mérgét, attól csak
még rosszabbul érzi majd magát.
– Küldjön néhány embert az autópályára – fordult inkább Frankhez. – Mondja meg
nekik, hogy gyalogost keressenek. Bárkit, aki gyalogszerrel halad. Dzsekiben vagy a
nélkül – itt nem nézett Lenára, bár a lány magától is tudhatja, hogy ilyen esetben a személyleírás minden.
– Mindjárt itt lesz az erősítés – mondta Frank.
Jeffrey bólintott.
– Csatárláncba fejlődve fésüljenek át minden négyzetcentimétert innen indulva egészen odáig, ahol Lena utoljára látta a támadót. Kést keresünk. Gyűjtsenek be minden
gyanús tárgyat.
– Volt valami a kezében – mondta Lena olyan hangsúllyal, mintha most jelentené be
a főnyereményt. – Egy fehér zacsi.
Brad Stephens elsápadt, megrökönyödötten hápogni kezdett, aztán elpirult, amikor
minden szem felé fordult.
– Mi az? – kérdezte Jeffrey.
– Láttam, hogy Tessa felszedett valamit, amikor ment felfelé a dombon – mondta
Brad, bocsánatkérő modorába némi ellenérzés keveredett.
– Mégis mit?
– Szemetet, meg ilyesmiket. Volt nála egy nejlonzacskó, az a fajta, amilyet a Pigben
is adnak – a Piggly Wigglyre célzott, a városi élelmiszerboltra, ahol több ezer vásárló
fordult meg minden héten.
Jeffrey becsukta a száját, és ügyelt rá, hogy pár pillanatig még ne nyissa ki. Eszébe
jutott a nejlondarab, amit Tessa kezében talált. Könnyen lehet, hogy egy reklámszatyor
letépett darabja volt.
– Tessa a dombon találta a zacskót? – kérdezte Jeffrey Bradtől, és most először figyelt fel arra, mennyi szemét van szétszórva az erdő szélén. A főiskola kertészei inkább
az épületek körüli részekre figyeltek oda. Ezen a szakaszon talán idén még egyszer sem
gyűjtötték össze a hulladékot.
– Igen, uram – mondta Brad. – Felvette a földről, aztán elkezdett pakolni bele, ahogy
haladt felfelé.
– Mit pakolt bele? – kérdezte Jeffrey
– G-gondolom, szemetet – dadogott Brad, ami csak olyankor fordult elő, ha ideges
volt. – Csokipapírokat, kólásdobozokat, ilyesmi.
Jeffrey igyekezett kesztyűs kézzel bánni Braddel, főképp azért, mert a dadogástól valamiért kezdett újra bepöccenni.
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– Nem jutott eszébe, hogy odamehetne hozzá, és megkérdezhetné tőle, hogy mit csinál?
– Ön mondta, hogy maradjak a tanúval – emlékeztette Brad, és ahogy folytatta, elpirult. – Meg aztán, …ööö …nem akartam útban lenni neki odafent. Tudja, nem akartam
i-i-indiszkréten viselkedni.
– Ezt is közölje a többi egységgel – mondta Jeffrey Mattnek. – Sötét ruhás fickó, lehet, hogy fehér nejlonzacskó van a kezében.
– Azt hiszi, ellopta a szemetet? – kérdezte Lena szkeptikusan.
Matt elsétált pár lépésnyit a fülére szorított mobiltelefonnal, hogy végrehajtsa Jeffrey
utasítását. Frank lehajtott fejjel nézte Lenát, nem lehetett tudni, mit gondol.
Jeffrey meglátta, hogy Chuck döcög fölfelé a domboldalon a maga ráérős módján.
Amikor megtorpant és lehajolt, a rendőrfőnökön úrrá lett a feszültség, de aztán látta,
hogy Chuck csak a cipőjét köti.
– A test mellett maradtam, hogy biztosítsam a tetthelyt – közölte Chuck Gaines, amikor a közelükbe ért.
Lena rá sem hederített.
– Maga szerint összefügg a két eset? – kérdezte a lány Jeffreytől.
Jeffrey látta Frank arcán, hogy a helyettesének eddig ez még eszébe sem jutott. Az
öreg zsaruban előbb-utóbb magától is felmerült volna ez a lehetőség, de Lena észjárása
mindig is árkon-bokron túl volt az állomány idősebb tagjaiéhoz képest. Ez a fürge gondolkodás hiányzott a legjobban Jeffreynek, mióta a lány már nem dolgozott a rendőrségnél.
– Kell, hogy legyen valami összefüggés – ismételte Lena.
Jeffrey nem szólt semmit, és nem csak azért nem, mert Chuck is hallotta volna. Lena
hét hónapja úgy döntött, hogy kilép a rendőrségtől. Most már nem tartozik Jeffrey csapatába.
– Hadd nézzem az öngyilkos levelét – fordult Frankhez.
– Egy kő alatt volt a híd végénél – mondta Frank. A farzsebébe nyúlt, és előhúzott
egy összehajtott jegyzetfüzetlapot. Jeffreynek nem volt lelkiereje, hogy legorombítsa,
amiért nem tette a levelet bizonyítékzacskóba. Franknek is, neki is elég véres volt a keze, hogy beszennyezze a lapot.
Jeffrey a levelet bámulta, de nem igazán fókuszált a szövegre.
Chuck töprengő pózba rendeződött: színpadiasan megfogta az állát.
– Még mindig az a véleménye, hogy egyedül játszotta el a hattyú halálát?
– Aha – bámult Jeffrey a kampusz biztonsági őrének képébe.
Chuck egyszerűen képtelen volt titkot tartani: minden hír úgy ment keresztül rajta,
ahogy a szél átfúj a szitán. Jeffrey már elég emberről hallotta pletykálni ahhoz, hogy
tudja: nem érdemes megbízni benne.
– Ha gyilkosságról lenne szó, akkor leszúrták volna, nem a hídról lökték volna le –
sietett Frank Jeffrey segítségére a magyarázattal. – Az elkövetési módszert nem szokták
csak úgy ittyre-fittyre váltogatni.
– Jogos – bólogatott Chuck, pedig bárki, akibe egy csepp intelligencia szorult, tovább kérdezett volna.
– Miután a többiek ideérnek, magáé a folyó túlpartja. Ha kell, akár ujjlenyomatok
után is kutassanak. Értette?
– Aha – mondta Frank. – A folyó felől indulva haladunk az autópálya felé.
– Jó.
Matt közben elintézte a telefonhívást, és Jeffrey újabb teendőket adott ki neki.
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– Telefonáljon át Maconba, kérdezze meg, át tudnak-e hozni pár kutyát.
– Idehozom pár emberemet – fonta össze a karját a mellén Chuck.
– Be ne tegyék a lábukat a helyszínemre – böködött Jeffrey a mutatóujjával a biztonsági őr felé.
– Ez a kampusz területe – ellenkezett Chuck.
– A kampusznak az ügyben mindössze annyi a dolga, hogy kiderítse, ki ez a srác, és
értesítse az édesanyját – intett a rendőrfőnök az áldozat felé.
– Rosen – felelte Chuck védekező arccal. – Andy Rosen.
– Rosen? – visszhangozta Lena.
– Ismerte? – kérdezte Jeffrey.
Lena a fejét rázta, de a rendőrfőnök látta rajta, hogy valamit elhallgat.
– Lena – szólt rá, alkalmat adva neki, hogy most rukkoljon ki azzal, amit tud.
– Mondtam már, hogy nem – csattant fel a lány, és Jeffrey most már nem tudta eldönteni, hazudik-e, vagy csak baszakodik vele.
Akár így, akár úgy, nem volt ideje Lena kisded játékaira.
– Maga vezeti a kutatást – mondta Jeffrey Franknek. – Nekem el kell intéznem valamit.
Frank bólintott, nyilván kitalálta, hova akar menni Jeffrey.
– Intézze el, hogy az áldozat anyja egy óra múlva legyen a könyvtárban, hogy beszélhessek vele – kérte Jeffrey Chucktól. – A maga helyében Lenával mennék, amikor
közlöm vele a hírt – bökött a lányra. – Sokkal több tapasztalata van ilyesmiben, mint
magának.
Jeffrey most egy pillanatra a lány felé fordult, azt hitte, Lena értékelni fogja ezt a
gesztust, de látta rajta, hogy ő aztán nem tekinti szívességnek, amit a rendőrfőnök tett.
Jeffrey mindig tartott egy váltás inget a kocsiban, de a kezét hiába súrolná bármeddig,
akkor sem jönne le róla a vér. Egy palack vízzel lemosta a mellkasát és a felsőtestét, de
a körme alatt még mindig látszott az alvadt vér. Az Auburn osztálygyűrűjére is vörös
bevonat tapadt: focimezének belevésett száma és a tervezett diplomázás éve köré alvadt
vércsomók ragadtak – maga a diploma sosem lett meg, Jeffrey hamarabb otthagyta a főiskolát. A zsarunak beugrott a híres sor a Macbethből, miszerint a bűntudat felnagyítja a
vérnyomokat, és szörnyűbbnek tünteti fel őket, mint amilyenek valójában. Tessának fel
sem kellett volna mennie arra a dombra. Három dörzsölt, felfegyverzett zsaru volt harmincméteres körzetben, mégis megkéselték, kis híján meghalt a helyszínen. Jeffreynek
meg kellett volna tudni védenie. Tennie kellett volna valamit.
Jeffrey megállt Lintonék kocsibejáróján, és beparkolt Eddie Linton furgonja mögé.
Borzadály fogta el; erőt kellett vennie magán, hogy egyáltalán ki tudjon szállni a kocsiból. Mikor Sara és Jeffrey elvált, Sara apja, Eddie világossá tette, hogy szerinte Jeffrey a
lánya cipőjére kenődött szardarabbal egyenlő. Ennek ellenére Jeffrey őszintén kedvelte
az öreget. Jó apa volt, épp olyan, amilyenre Jeffrey vágyott kölyökkorában. Jeffrey már
több mint tíz éve ismerte Lintonékat, és amíg tartott a házasságuk Sarával, életében először úgy érezte, igazi családhoz tartozik. Tessára sok tekintetben úgy gondolt, mintha a
húga volna.
Jeffrey mély lélegzetet vett, és megindult a ház felé. Kissé feltámadt a szél, amitől
hűvösebb lett, és a rendőrfőnök érezte, hogy megizzadt. A ház hátsó traktusából zene
szűrődött ki, ezért a zsaru úgy döntött, nem kopog a bejárati ajtón, inkább körbesétál a
hátsó kerthez. Hirtelen megtorpant, mert felismerte a rádióban szóló dalt.
Sara sosem kedvelte a nagy felhajtást meg a formaságokat, úgyhogy annak idején a
menyegzőt is itt, Lintonéknál tartották meg. A nappaliban esküdtek meg, és az udvarban
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volt egy kisebb fogadás a rokonok és barátok számára. Mikor férj és feleség lettek, először erre a dalra táncoltak. Jeffrey emlékezett, milyen volt a karjában tartani Sarát; a
tarkóján érezte a nő kezét, ahogy gyengéden végigsimít a nyakszirtjén, és szemérmesen,
mégis végtelenül érzéki izgalommal bújtak egymáshoz. Sara borzalmasan rossz táncos,
de vagy a bor tette, vagy a pillanat varázsa, hogy akkor és ott csodás összhangban táncoltak mindaddig, amíg Sara édesanyja nem figyelmeztette őket, hogy indulniuk kell,
különben lekésik a repülőt. Jeffrey még akkor sem akarta elengedni Sarát, amikor Eddie
kérte le egy táncra.
Jeffreynek újra össze kellett szednie magát, hogy meg ne torpanjon: muszáj bemennie, és Lintonék elé állnia. Azon a napon, sok évvel ezelőtt már elvette az egyik lányukat, és most azt kell megmondania nekik, hogy talán a másikat is elveszthetik.
Amikor a zsaru befordult a ház sarkánál, Cathy Linton épp elnevette magát valamin,
amit Eddie mondott. A hátsó teraszon ültek, önfeledten hallgatták Shelby Lynne-t, élvezték a vasárnap délutáni lustálkodást, ahogy ebben a percben mindenki más is Grant
megyében. Cathy egy állítható támlájú napozóágyon hevert, a lábát egy zsámolyra téve,
Eddie pedig épp a lábkörmeit lakkozta.
Sara anyja gyönyörű nő volt, szőke hajába alig vegyült egy-két őszes tincs. Lassan
már hatvan felé közeledhetett, de még mindig ereje teljében volt. Sugárzott róla, hogy
szexi, két lábbal a földön álló nő, Jeffrey mindig rendkívül vonzónak találta. Sara folyton azt mondogatta, hogy semmiben sem hasonlít az édesanyjához – magas volt, míg
Cathy apró és törékeny, gömbölydeden telt, Cathy pedig szinte kisfiúsán cingár –, de
azért rengeteg közös vonásuk volt. Sara örökölte édesanyja makulátlan bőrét és csábos
mosolyát, amelyet elég volt megvillantania, máris bárki elhitte neki, hogy ő a legfontosabb számára a földkerekségen. A doktornő ugyancsak osztozott Cathy borotvaéles
eszén, amely számtalan csípős megjegyzés forrása volt, és hasonlóan éles nyelvén,
amellyel habozás nélkül helyre tett bárkit, ráadásul úgy, hogy az illető meg lehetett győződve róla: voltaképpen bókot kapott.
Cathy, amikor meglátta Jeffreyt, rámosolygott.
– Hiányoltunk ebédnél – mondta.
Eddie is felnézett, rácsavarta a kupakot a körömlakkos üvegcsére, és mormogott valamit, a zsaru pedig örült, hogy nem hallotta.
Cathy felhangosította a zenét, biztosan eszébe jutott az esküvő.
– I'm confessin' that I love you… – énekelte mély torokhangon, és olyan boldog, kacér fény ült a tekintetében, annyira Saráé volt ez a pillantás, hogy Jeffrey kénytelen volt
elfordítani a fejét zavarában.
A nő megérezte, hogy valami nincs rendben, és lehalkította a zenét. Talán azt hitte,
Jeffrey összekülönbözött Sarával.
– Nemsokára hazaérnek a lányok. Nem tudom, mi tart ilyen sokáig nekik.
Jeffrey erőt vett magán, és közelebb lépett. Remegett a lába, és tudta, hogy amit most
kimond, az egy csapásra megváltoztat mindent. Cathy és Eddie örökké emlékezni fog
erre a délutánra, a pillanatra, amikor az egész életük a feje tetejére állt. Rendőr lévén
Jeffreynek már több százszor kellett ilyen hírt tudatnia a hozzátartozókkal, szülők és házastársak százainak kellett a szemébe mondania, hogy a szerettük megsérült, vagy, roszszabb esetben, hogy soha többé nem tér haza. De egyetlen eset sem érintette még ennyire közelről, mint ez. Lintonék tudtára adni, mi történt: ez majdnem ugyanolyan szörnyű
volt, mint kiérni a tisztásra, és a saját szemével látni, hogy Sara a vérző Tessa mellé roskadva kuporog, ő pedig tehetetlenül áll, mert egyikükön sem tud segíteni.
Jeffrey rádöbbent, hogy Cathy és Eddie is rámered, mert már túl hosszú ideje hallgat.
– Hol van Devon? – kérdezte, mert nem akarta kétszer elmondani a hírt.
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Cathy kérdő pillantást vetett rá.
– Az anyjáéknál – mondta.
Ugyanolyan volt a hangja, mint Saráé egy órával ezelőtt, amikor a doktornő Tessához
szólt: fegyelmezett, feszes, ijedt. Aztán kérdésre nyílt a szája, de nem jött ki hang a torkán.
Jeffrey lassan fellépkedett a terasz lépcsőin, és azon töprengett, hogy mondja meg. A
legfelső lépcsőn megállt, beakasztotta a zsebébe a hüvelykujját. Cathy odanézett, és észrevette, hogy a zsaru keze véres.
Cathy akkorát nyelt, hogy a rendőrfőnök látta liftező ádámcsutkáját. A szája elé kapta
a kezét, és könnyek futották el a szemét.
Végül Eddie szólalt meg helyette, és csak annyit kérdezett, amit egy kétgyermekes
szülőnek ilyenkor kérdeznie kell:
– Melyikük?

3
Lena a bokaficam ürügyén lemaradt Chuck mellől, mert tudta, ismét dührohamot kapna,
ha a fickó beszélgetni próbálna vele. Muszáj volt legalább pár percre magára maradnia,
hogy végiggondolja, mi is történt most Jeffrey és közte. Nem tudott szabadulni attól,
hogy milyen szemekkel nézett rá a rendőrfőnök. Korábban is előfordult már, hogy
Jeffrey dühös lett Lenára, de ilyennek még soha sem látta. Konkrétan sütött a gyűlölet a
férfi tekintetéből.
Az elmúlt évben sorra minden elbaszódott Lena életében: onnantól, hogy elvesztette
az állását, egészen odáig, hogy ma nadrágféken csúszott le a folyómederbe. Nem csoda,
hogy Jeffrey kirakta a rendőrségtől. Neki volt igaza; a lány tényleg megbízhatatlanul viselkedett. A rendőrfőnök nem bízhatott meg benne, mert Lena újra és újra bizonyította,
hogy nem érdemli meg a bizalmat. Talán ma is épp Lenán múlott, hogy Tessa Linton
támadójának nyoma veszett.
– Jöjjön már, Adams – vetette oda neki Chuck.
A fickó már jó egy méterrel előrébb járt, mint Lena. A lány végigmérte főnöke széles
hátát, és ráirányította minden utálatát.
– Jöjjön csak – mondta Chuck –, a sétától majdcsak helyrebillen a bokája.
– Megvagyok.
– Akkor jó – várta be Chuck Gaines.
Nyálas mosoly terült szét a képén.
– Hát, úgy nézem, a rendőrfőnök nem várja vissza egyhamar az állományba.
– Mint ahogy magát sem – emlékeztette a lány.
Chuck felhorkant, mintha Lena csupán viccből mondaná ezt, nem a valóságos tényállásra hívta volna fel a figyelmét. A lány még sosem találkozott senkivel, aki Chucknál
ügyesebben kerülte volna el, hogy szembesülnie kelljen a külvilág nyilvánvaló tényeivel.
– Csak azért nem bírja a burám, mert még gimiben egy ideig jártam a nőjével.
– Maga? Sara Lintonnal? – kérdezett vissza Lena.
Ennek kábé annyi az esélye, mint hogy az angol királynővel járogatott, gondolta magában a lány.
– Rég volt – vonogatta a vállát Chuck. – Maguk jóban vannak vagy ilyesmi?
– Aha – füllentette Lena.
Enyhén szólva nem álltak közel egymáshoz Sarával.
– Fájó pont ez Sara számára – hantázott Chuck. – Elhagytam egy másik lány miatt.
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– Aha – vágta rá Lena.
Ez tipikus Chuck-szöveg, gondolta magában. A fickó azt hitte, mindenki elhisz mindent, ami az ő száján kijön, így aztán abban a hiszemben élt, hogy köztiszteletben áll a
kampuszon, noha köztudomásúlag csak azért kaphatta meg ezt a posztot, mert az apja
rátelefonált Kevin Blake-re, a Grant Technológiai Intézet dékánjára. Chuck örege,
Albert Gaines a Grant Takarékszövetkezet elnöke, akinek messzire elér a keze a városban, a kampuszról nem is beszélve. Chuck nyolc évig szolgált a hadseregben, s utána,
amikor visszaköltözött a városba, rögtön, szó nélkül a feneke alá tolták a kampusz biztonsági szolgálatának vezetői székét.
Lena számára keserű pirula volt, amit mindennap újra le kellett nyelnie, hogy olyan
alak a főnöke, mint Chuck. Miután visszaadta a zsaru jelvényt, nem nagyon válogathatott a jobbnál jobb munkalehetőségek között. Harmincnégy éves fejjel Lena semmi
máshoz nem értett, csak ahhoz, hogy zsaru legyen. Gimnázium után rögtön jelentkezett
a rendőr-akadémiára, úgyhogy ha nem egyenruhásként dolgozna, hamburgert kellene
sütnie vagy takarítania, márpedig érthető módon egyikhez sem fűlött a foga.
Lena, miután kilépett a rendőrségtől, pár napig gondolkozott azon, hogy elutazik valahová jó messzire, talán Mexikóba repül, hogy felkeresse a nagymamája rokonságát.
Végül szembesülnie kellett a rideg valósággal: rájött, hogy a bankot nem érdekli, hogy
neki környezetváltozásra van-e szüksége vagy sem, a jelzálogot a ház után és az autója
részleteit ezután is minden hónapban be kell fizetnie. Még a tavalyi sebesülései után kifizetett vacak biztosítási összeg és a háza eladásából származó bevétel birtokában is
össze kellett húznia magát anyagilag.
A főiskolán az állás mellé ingyenes szállást is kapott a kampusz területén, és, ha már
a fizetés alacsony volt, az intézmény átvállalta az egészségbiztosítást. A szállás persze
béna volt, és az egészségbiztosítás olyan magas levonással járt, hogy Lena, ha csak
egyet is tüsszentett, máris teljes pánikban volt, de legalább biztos helyet kapott, és nem
kellett odaköltöznie a nagybátyjához, Hankhez. Túl könnyű lett volna visszaköltöznie a
nagybátyjához Reece-be, ahol az ikertestvérével, Sibyllel együtt felnőtt. Dolgozhatna a
bárban, aminek Hank a tulajdonosa, és italba fojthatná a rémálmait. Túl könnyű lett volna ott elbújni a világ szeme elől, s eltölteni még harminc évet, hogy aztán a kezére pillantva meglássa a sebeket, amelyek még akkor is mindennap eszébe fogják idézni, miért
is kezdett el inni.
Lenát alig több mint egy éve erőszakolták meg; s a tettes nem pusztán megerőszakolta, hanem el is rabolta, és napokig fogva tartotta az otthonában. Ezekről a napokról hiányosak az emlékei, mert a támadója bedrogoztatta, és a lány lélekben nem is tartózkodott a testében a brutális kínzások során. A tenyerén és lábfején örökre megmaradó forradások viszont szüntelenül emlékeztetik rá, hogy az elkövető széttárt karral és lábbal a
padlóhoz szögezte, hogy mindent megtehessen a kényére-kedvére kiszolgáltatott
Lenával, amit csak akar. Amikor hidegre fordult az idő, még mindig fájt a keze, ám a
fájdalomnál is borzalmasabb volt az emlék, ami időről időre rátört: végig kellett néznie,
hogy kínzója hosszú szögeket kalapál a húsába.
Ugyanez a beteg állat, mielőtt szemet vetett Lenára, már a testvérét, Sibylt is meggyilkolta. A tettes halála sem nyújtott vigaszt a lány számára; álmaiban még mindig felfeltűnt, és ilyenkor Lena hideg verítékben fürödve, a takarót markolászva ébredt, s úgy
érezte, mintha az a szemét is ott lenne vele a szobában. Még ennél is rosszabb, hogy
ezek valójában nem rémálmok voltak: támadója olyan gyengéden, érzékien érintette
meg, hogy Lena egész teste bizsergett; a lány ajzottan és zavarodottan ébredt, minden
porcikája remegve szűkölt az erotikus vízióktól, amelyeket az elméje varázsolt a számára. A beteg rabtartó érintése olykor finom pókfonál selymeként borult tagjaira, s Lena
csak egy büntetően perzselő, tűzforró zuhany után érezte úgy, hogy megint a régi a bőre.
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A lány nem is tudta volna megmondani, hogy egy hónappal ezelőtt kétségbeesésében
vagy butaságból hívta fel a főiskola tanácsadó szolgálatát. Akármi is vezette erre a lépésre, miután három és fél alkalmon már túl volt a terápiás kezelésből, meg volt győződve róla, hogy óriási hibát követett el. Túl sok volt neki, hogy kiadja magát egy idegennek – nem mintha egyáltalán eljutott volna odáig, hogy elmesélje a legszörnyűbb
dolgokat. Volt néhány részlet, ami túl bensőségesen érintette, semhogy képes lett volna
beszélni róla. Az a bizonyos különösen fájdalmas negyedik alkalom tíz perce tartott,
amikor Lena felállt, kisétált a klinikáról, és azóta se ment vissza. Illetve most mégis,
mert pont ezzel a doktornővel kellett közölnie, hogy a fia meghalt.
– Adams – pillantott hátra Chuck Gaines a válla fölött –, ismeri ezt a tyúkot?
A nőket Chuck mindig tyúknak vagy lotyónak titulálta, attól függően, hogy mit gondolt: hajlandók volnának-e kefélni vele. Lena imádkozott azért, hogy őt a lotyó kategóriába sorolja, de néha az volt a benyomása, hogy Chuck azt hiszi, csak az alkalomra vár,
hogy a főnöke lába elé vesse magát.
– Sosem találkoztunk – válaszolta Gainesnek, aztán a biztonság kedvéért hozzátette:
– Csak látásból ismerem a kampuszról.
A fickó újra Lenára nézett, de emberismerőnek is kábé annyira volt jó, mint ismerkedés terén.
– Rosen – mondta Gaines. – Maga szerint ez zsidó név?
Lena vállat vont; eddig még sosem gondolkozott ezen. A Grant Technológiai Intézetben elég jól működött az integráció, és egy-két seggfej kivételével, akik mostanában rákaptak, hogy rasszista szlogeneket fújjanak fel mindenre, ami nem él és mozog, kiegyensúlyozott, harmonikus volt a kampusz közösségi élete.
– Remélem, nem… – Chuck füttyentett, és tekergetni kezdte a mutatóujját a halántéka mellett.
A lány meg sem lepődött rajta, hogy a főnöke szerint bárki be van golyózva, aki
pszichoterápiával foglalkozik.
Lena nem adta meg Chucknak azt az elégtételt, hogy válaszra méltassa a megjegyzést. Inkább azon törte a fejét, felismerheti-e valaki itt a klinikán. A klinika minden vasárnap délután kettőig volt nyitva, de Lena nyitvatartási időn kívül járt Rosen doktornőhöz, feltehetőleg azért, mert a lány esete annyira elhíresült. Bárki, aki olvasta a helyi lapot, tudhatott Lena elrablásának és megerőszakolásának szenzációs részleteiről. Rosen
doktornő biztos nagyon megörült, mikor meghallotta Lenát a telefonban.
– Jöjjön már – tartotta meg Chuck Gaines a tanácsadó központ ajtaját a lánynak.
Lena elkapta, mielőtt az orrára csukódott volna, és belépett Chuck után a zsúfolt váróterembe.
A legtöbb felsőoktatási intézményéhez hasonlóan a Grant Technológiai Intézet terápiás programja is súlyos finanszírozási gondokkal küzdött. Georgiában a lottóvagyonra
épülő Hope-ösztöndíj jóvoltából szinte mindenki bekerülhetett állami egyetemre, aki be
tudott ikszelni néhány rubrikát, így aztán egyre több srác érkezett a kampuszra, aki nem
tudta kezelni az érzelmi megrázkódtatást, hogy távol van az otthonától és sokat kell tanulnia. A technológiai profil miatt eleve az átlagnál több maximalista és elfojtásokkal
küszködő matekbuzi járt ide, márpedig ez a típus kifejezetten nehezen tűri a kudarcot,
így aztán a tanácsadó központ eresztékei szinte recsegtek-ropogtak a betóduló diáktömegtől. Ha csak a Lenáéhoz hasonló, olcsó egészségbiztosítással rendelkeztek, nem volt
más választásuk: a kampusz egészségügyi ellátását kellett igénybe venniük.
Chuck az övénél fogva feljebb rángatta a nadrágját, ahogy a pulthoz lépett. Lena
könnyűszerrel a fejébe látott, amikor a fickó végignézett a várakozókon: a legtöbb páciens trapéznadrágos-köldökpólós fiatal lány volt. Lenának megvolt a maga véleménye a
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lányokról, akiknek a legfőbb problémát nyilván a pasiügyeik jelentették, meg hogy hiányzott nekik Fido kutyus otthonról. Valószínűleg fogalmuk sem volt arról, milyen is
az, ha igazi problémákkal kell szembenézniük, amiktől éjjel nem jön álom a szemükre,
patakokban folyik róluk a veríték, és csak reggel jutnak levegőhöz.
– Jó napot! – nyomta meg a pultra szerelt csengőgombot Chuck. Néhány várakozó
lány összerezzent a hangra, és undok pillantást vetett Lenára, mintha arra számítottak
volna, hogy féken tudja tartani a fickót.
– Jó napot! – hajolt be a pult mögé Gaines nyújtózkodva, hátha be tud lesni a hátsó
folyosóra.
Akkora hangzavart csapott a kis szobában, hogy Lena legszívesebben befogta volna
a fülét, hogy ne is hallja. Ehelyett leszegett fejjel bámulta a padlót, és próbálta elérni,
hogy ne látsszon az arcán, mennyire cikinek érzi Chuckot.
Végül előkerült a recepciós, egy magas, szőke nő. Ingerült képet vágott, és amikor
Lenára siklott a tekintete, láthatólag nem ismerte fel.
– Á, szóval itt van – vigyorgott rá Chuck, mintha régi cimborák lennének.
– Igen?
– Carla! – olvasta le a mellére tűzött műanyag lapról Chuck.
Aztán ott is ragadt a tekintete a nő mellén.
– Miről van szó? – tette karba a kezét a recepciós.
– Dr. Rosenhez jöttünk – lépett közbe Lena lehalkított hangon.
– Páciens van nála. Nem zavarhatjuk.
Lena már éppen félrevonta volna a fiatal nőt, hogy négyszemközt vázolja neki a
helyzetet, amikor Chuck kibökte:
– Éppen egy órája lett öngyilkos a fia.
Mindenki megrökönyödött a váróban. Kiejtették a kezükből a magazint, sőt két lány
ki is rohant a teremből.
Carlának egy másodpercbe telt, hogy összeszedje magát, aztán közölte:
– Mindjárt hívom.
– Majd én közlöm vele – előzte meg Lena. – Kérem, vezessen az irodájához.
– Köszönöm – lélegzett fel a recepciós.
Chuck Lena sarkában loholt, ahogy követték a fiatal nőt a hosszú, szűk folyosón.
Lenát hirtelen hatalmába kerítette a klausztrofóbia, mire dr. Rosen irodájához értek, már
folyt róla a víz. Chucknak veleszületett érzéke volt hozzá, hogy minden helyzetet elcsesszen. Ennek megfelelően most is a lehető legközelebb állt meg Lenához, szinte rátapadt a lányra, ő pedig érezte főnöke arcvizének émelyítően édes, szájszaggal keveredő
kigőzölgését – szinte fültövön vágta a kombináció. Igyekezett nem az orrán venni a levegőt, és a nyakát nyújtogatva manőverezett a lehető legtávolabb Chucktól, nehogy felforduljon a gyomra.
– Jill! – kopogott be a recepciós halkan a doktornő ajtaján.
Lena megrángatta a gallérját, hogy kissé fellélegezzen.
Rosen doktornő kelletlen hangon szólt ki:
– Tessék?
Ahogy kidugta a fejét, és meglátta Lenát, kíváncsi mosolyra húzódott a szája. Rögtön
mondott is volna valamit, de Lena megelőzte:
– Ön dr. Rosen? – kérdezte.
Tudatában volt, hogy tompán kong a hangja.
A doktornő Lenáról Chuckra nézett, egy pillanatig habozott, aztán kilépett a folyosóra, és visszaszólt a szobába:
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– Mindjárt jövök, Lily.
Becsukta az ajtót maga után.
– Jöjjenek – indult meg előttük.
Lena villámló tekintettel meredt Chuck Gainesre, de a fickó továbbra sem tágított.
Dr. Rosen megállt egy nyitott ajtónál, és betessékelte őket.
– Itt beszélhetünk.
Lena korábbról csak a várót és dr. Rosen irodáját ismerte, úgyhogy meglepetten nézett körül a nagy konferenciateremben. Barátságos atmoszférájú, világos helyiség volt,
sok növénnyel, éppúgy, mint a doktornő irodája. A falak nyugtató világosszürke árnyalatra voltak lefestve. A hosszú mahagóni tárgyalóasztal körül mályvaszínű kárpitozott
székek álltak. A szoba egyik oldalán végig négyfiókos, hosszú kartotékszekrények sorakoztak, Lena örömmel látta, hogy zárhatóak voltak, nehogy bárki illetéktelenül belekukkanthasson az itt tárolt aktákba.
A doktornő szembefordult velük, és elsimított egy hajtincset a homlokából. Keskeny
arca volt, és vállig érő sötétbarna haja. Korához képest vonzó külsejű, feltehetőleg a
negyvenes évei elején járó nő volt. Kicsit hippisen öltözött: hosszú, bő blúz volt rajta, és
alakját előnyösen hangsúlyozó szoknya. A nő lényegre törő stílusát Lena kifejezetten
nehezen tudta kezelni, különösen akkor, amikor a doktornő mindössze három alkalom
után azzal a diagnózissal állt elő, hogy Lena – alkoholista. A lány komolyan nem értette,
hogy ezzel a hozzáállással egyáltalán hogy nem fogytak még el a nő páciensei. Ha jobban belegondol, nem sok érv szól amellett a pszichiáter mellett, akinek a tulajdon fia leveti magát a magasból – egyenesen a bokáig érő vízbe.
Ahogy számított rá, dr. Rosen rögtön a tárgyra tért.
– Mi a probléma?
Lena mély lélegzetet vett, és eltöprengett, mennyi feszültséggel jár majd a helyzet,
figyelembe véve saját előtörténetét Rosennel. Úgy döntött, nem fog köntörfalazni.
– A fia miatt jöttünk.
– Andy? – kérdezte dr. Rosen, és egy székre zöttyent, mintha lassan leeresztő ballon
volna. Csak ült ott egyenes háttal, az ölében összekulcsolt kézzel, megőrizve a fegyelem
látszatát, egyedül a tekintete árulta el, hogy pánikban van. Lena kevés ennyire világos
képletet látott életében: a nőt teljesen hatalmába kerítette a borzadály.
– Baj… – akadt el a doktornő, megköszörülte a torkát, és könnyek futották el a szemét. – Bajba került?
Lenának eszébe jutott, hogy Chuck is ott van. A fickó az ajtóban ácsorgott, zsebre
dugott kézzel, és olyan képet vágott, mintha szappanoperát nézne a tévében. Mielőtt
még tiltakozhatott volna, Lena máris az orrára csukta az ajtót.
– Sajnálom – tenyerelt az asztalra a lány, és ő is leült.
Ezt Chuck miatt mondta, de a doktornő nem így értette.
– Mi történt? – tört fel belőle rimánkodva, kétségbeesés csengett a hangjában.
– Úgy értem…
Dr. Rosen váratlanul átnyúlt az asztalon, és megragadta Lena kezét. A lánynak idegesen megrándult az ajka, de úgy tűnt, a doktornő észre sem veszi. Mióta megerőszakolták, Lenát már az érintés gondolatától is kiverte a hideg veríték – nemhogy a tényleges
érintéstől. A kínos intimitástól epe gyűlt a torkára.
– Hol van Andy? – kérdezte dr. Rosen.
Lenának remegni kezdett a lába, elvesztette az uralmat a sarka fölött, és a lábfeje fölle rázkódott. Amikor megszólalt, elfogódott volt a hangja, de nem az együttérzéstől.
– Mutatnom kell egy fényképet.
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– Ne! – ellenkezett dr. Rosen, és úgy kapaszkodott Lenába, mintha menten szakadékba zuhanna, ha a lány elengedi. – Ne!
Lena némi nehézség árán kiszabadította az egyik kezét, és elővette a zsebéből a polaroid képet. Megmutatta a képet, ám a doktornő elfordult, behunyta a szemét, sőt gyerekesen össze is szorította.
– Dr. Rosen – kezdte Lena, aztán hangot váltott: – Jill, ez a fia?
A nő Lenára nézett, nem a fényképre. Izzó gyűlölet volt a tekintetében.
– Mondja: ő az? – erősködött Lena.
Azt kívánta, bárcsak túlesnének már a dolgon.
Rosen doktornő végül a képre pillantott. Könnyekkel küszködött, orrcimpája kitágult, száját vékony vonallá préselte össze. Lena a nő arckifejezéséből rögtön tudta: a fiát
látja a képen, de dr. Rosennek még időre volt szüksége a válaszhoz. Meredten bámult a
fotóra, próbálta agyban is feldolgozni, amit a két szemével látott. Közben, nyilván önkéntelenül, végigsimított a Lena keze fején levő forradáson, mint valami talizmánon. A
lánynak ez olyan érzés volt, mint a smirgli-csikordulás az iskolai táblán. A fogát csikorgatta, nehogy felsikoltson.
– Hol? – kérdezte végül a doktornő.
– A kampusz nyugati felén találtuk meg – közölte Lena, és olyan erővel tört rá a
késztetés, hogy elrántsa a kezét, hogy remegni kezdett.
– Mi történt? – kérdezte dr. Rosen, észre sem véve a dolgot.
Lena megnyalta a száját. Úgy ki volt száradva, mint a sivatag.
– Leugrott – mondta levegőért kapkodva. – Leugrott a hídról… – Itt elakadt, aztán
folytatta: – Feltételezzük, hogy…
– Hogy? – kérdezte dr. Rosen, még mindig Lena kezébe csimpaszkodva.
A lány nem bírta tovább, és hirtelen rimánkodni kezdett:
– Kérem, ne haragudjon… – a doktornő zavarodott arckifejezésétől csak még inkább
sarokba szorítva érezte magát. Minden egyes szóval egyre hangosabban beszélt, végül
már sikoltásba ment át:
– Engedje el a kezem!
A doktornő gyorsan elkapta a kezét, Lena pedig a széket is feldöntve pattant fel, és
egészen az ajtóig hátrált.
Dr. Rosen elszörnyedve nézte.
– Bocsánat.
– Semmi baj – dörgölte keze fejét a combjához, mintha valamit le kellene takarítania
róla. – Minden oké – mondta, pedig a szíve még mindig úgy vert, hogy majd kiugrott a
helyéből. – Nem lett volna szabad így magára förmednem.
– Tudhattam volna…
– Kérem… – szakította félbe Lena, és már teljesen felforrósodott a combja a dörzsöléstől. Abbahagyta, és összekulcsolta a kezét, aztán úgy kezdte dörzsölgetni, mintha
fázna.
– Lena – mondta dr. Rosen, és előredőlt, de nem állt fel. – Minden rendben. Itt biztonságban van.
– Tudom – mondta a lány, de erőtlen volt a hangja, és a félelem savanyú íze telepedett meg a szájában. – Semmi bajom – erősködött, de továbbra is tördelte a kezét.
Lepillantott, és a forradásra nyomta a hüvelykujját, mintha le tudná dörgölni a keze
fejéről.
– Rendben vagyok – ismételte. – Rendben vagyok.
– Lena… – kezdett bele dr. Rosen, de nem fejezte be a mondatot.
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A lány a légzésére összpontosított, és igyekezett lecsillapodni. Mindkét keze vörös és
ragacsos volt az izzadságtól, a forradások dühödt reliefként domborodtak rajtuk. Megálljt parancsolt magának, és az átellenes hóna alá szorította két kézfejét. Úgy viselkedik,
mintha becsavarodott volna. Az elmebetegek csinálnak ilyeneket. Lehet, hogy dr. Rosen
hajlandó is volna rá, hogy bezárassa Lenát.
– Lena! – próbálkozott újra a doktornő.
Lena próbálta elütni a dolgot valamivel.
– Csak ideges lettem – mondta, és a füle mögé igazította a haját.
Tincsei izzadságtól ragacsosan tapadtak a fejbőrére.
Lena megmagyarázhatatlan vágyat érzett arra, hogy valami gorombát mondjon dr.
Rosennek, amivel kettéhasítja, hogy egálba kerüljön vele.
A doktornő talán megérezte, mire készül a lány, mert azt kérdezte:
– Kivel beszéljek a rendőrőrsön?
Ő csak bámult, mert egy töredék másodpercre az is kiment a fejéből, hogy tulajdonképpen miért van itt.
– Lena! – szólongatta dr. Rosen.
A lány teljesen magába zárkózott, a keze összekulcsolva az ölében, a tartása egyenes,
mint a cövek.
– Én… – Lena elakadt, aztán kinyögte: – Tolliver rendőrfőnök körülbelül fél óra
múlva várja a könyvtárban.
Dr. Rosen rábámult, mintha nem tudná eldönteni, mit tegyen. Egy anya számára biztos az örökkévalóság harminc percet várni arra, hogy megtudja, pontosan mi történt a
fiával.
– Jeffrey nem tud a… – mondta Lena, és előbb a doktornő felé intett, aztán maga felé, hogy a kettőjük közti viszonyra utaljon.
– A terápiáról? – adta a szájába a doktornő, mintha Lena annyira buta lenne, hogy
maga a szó nem jutna az eszébe.
– Sajnálom – tette még hozzá a lány, és most őszintén így is érezte.
Azért jött, hogy vigaszt nyújtson Jill Rosennek, nem azért, hogy ráüvöltsön. Jeffrey
szólt Chucknak, hogy Lena jól fogja csinálni, ő mégis öt perc alatt elcseszett mindent.
– Tényleg nagyon sajnálom – próbálta meg újra Lena.
Dr. Rosen felszegte az állát. Tudomásul vette a bocsánatkérést, de nem bocsátott
meg.
Lena felállította a széket. Annyira vágyott rá, hogy kijusson innen, hogy már egyenesen sajgott a lába.
– Mondja el, mi történt! Tudnom kell!
Lena a szék hátára fonta az ujjait, és erősen megmarkolta.
– Úgy tűnik, leugrott az erdőnél levő hídról – mondta a lány. – Egy diák talált rá, és
hívta a 911-et. Kicsit később odaért a halottkém, és megállapította a halál beálltát.
Rosen mély lélegzetet vett, és hosszan benn tartotta.
– Arra szokott iskolába menni.
– A hídon át? – kérdezte Lena, aztán rájött, hogy dr. Rosen is bizonyára a Main Street
környékén lakik, ahol a legtöbb tanár.
– Folyton ellopják a biciklijét – mondta a doktornő, Lena pedig bólogatva hallgatta.
A kampuszon állandóan lopkodják a bicikliket, a biztonsági őröknek fogalmuk sem
volt róla, kik a tettesek.
Dr. Rosen megint sóhajtott, mintha kis adagokban engedné ki a bánatát.
– Gyorsan történt?
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– Nem tudom – felelte Lena. – Azt hiszem. Az ilyesmi… rendszerint gyorsan történik.
– Andy mániás depressziós – magyarázta a doktornő. – Mindig is érzékeny volt, pedig az apjával mi… – nem fejezte be a gondolatot, mintha nem akarna túl sok mindent
Lena orrára kötni. A lány az előbbi kitörés után nem is hibáztatta ezért.
– Hagyott hátra levelet? – kérdezte dr. Rosen. Lena elővette a levelet a farzsebéből,
és letette az asztalra. A doktornő habozva méregette, mielőtt a kezébe vette volna.
– Nem Andyé – közölte Lena a véres ujjnyomok felé intve, amelyeket Frank és
Jeffrey hagyott a papíron.
Lenát még a Tessa elleni támadást figyelembe véve is meglepte, hogy Frank vele
küldte el a levelet Andy anyjának.
– Vér?
Lena bólintott, de nem bocsátkozott magyarázatba. Jeffreyre akarta bízni, hogy
mennyi információt ad ki az anyának.
Dr. Rosen feltette a nyakába akasztott láncon lógó szemüvegét. Bár Lena nem kérte
rá, mégis hangosan olvasta el a levelet:
– „Már nem bírom tovább. Szeretlek, anya. Andy.”
A nő újabb mély lélegzetet vett, mintha a levegővel együtt az érzelmeit is bent tudná
tartani. Gondosan levette a szemüvegét, és az asztalra tette a levelet. Egy darabig merőn
bámulta a papírlapot, mintha még mindig olvasná, aztán megszólalt:
– Majdnem ugyanolyan, mint az előző.
– Az mikori? – kérdezte Lena. Kihallgató üzemmódba kattant az agya.
– Január másodika. Felvágta az ereit. Még azelőtt rátaláltam, hogy túl sok vért veszített volna, de… – az öklére támasztotta a fejét, és lepillantott a levélre.
Rásimította a tenyerét, mintha a fia testét érintené meg – az egyetlen testrészt, ami
megmaradt Andyből.
– El kell vinnem még – mondta Lena, még ha Jeffrey és Frank már gondoskodott is
róla, hogy ne lehessen bizonyítékul felhasználni a levelet.
– Ó – vette el a kezét dr. Rosen. – És később visszakaphatom?
– Igen, amikor lezártuk az ügyet, akkor vissza.
– Ó – ismételte a doktornő.
A szemüvege láncával babrált.
– Láthatom őt?
– Boncolásra lesz szükség.
– Miért? – ütött szöget a doktornő fejébe a dolog. – Találtak valami gyanúsat?
– Nem – mondta Lena, noha ebben nem volt biztos. – Ez a szokásos eljárás, ha nincs
szemtanú. Senki nem látta.
– A teste nagyon… szétroncsolódott?
– Nem annyira – felelte a lány tudatában annak, hogy ez mennyire szubjektív.
Lena még mindig nem tudta elfelejteni, amikor az ikertestvérét tavaly a kórbonctanon látta. Sara rendbe tette ugyan, de még így is ezer sebet vélt felfedezni Sibyl összevissza horzsolt és kaszabolt arcán.
– Hol van most?
– A kórbonctanon. Nagyjából egy nap múlva adják át a temetkezési vállalatnak – közölte Lena, és dr. Rosen megrökönyödött arckifejezéséből tudta, hogy az anya eddig
még nem gondolta át a soron következő lépéseket, nevezetesen azt, hogy el kell temettetnie a fiát. Lenában felmerült a gondolat, hogy elnézést kér, de aztán arra gondolt,
hogy pár szóval úgysem old meg semmit.
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– Azt akarta, hogy elhamvasszák – mondta dr. Rosen. – De nem hiszem, hogy képes
vagyok rá. Úgy érzem, nem hagyhatom… – csóválta a fejét, és nem fejezte be a mondatot.
A szája elé kapta a kezét; Lena ekkor figyelt fel a nő jegygyűrűjére.
– Közöljem a hírt a férjével?
– Brian most nincs a városban – mondta a nő. – Egy pályázat miatt utazott el.
– Ő is a főiskolán dolgozik?
– Igen – ráncolta a homlokát az érzelmekkel küszködve. – Együtt dolgoztak Andyvel. Próbált segíteni az apjának. Azt hittük, javul az állapota… – igyekezett visszafojtani
a sírást, de végül csak zokogni kezdett.
Lena a széktámlát szorongatva nézte a doktornőt. Dr. Rosen némán sírt, elnyílt a szája, de hangot nem adott ki. Szívére szorította a kezét, lehunyta a szemét, és csak úgy
folytak a könnyek az arcán. Vézna vállát lehorgasztotta, álla remegett, lehajtotta a fejét.
Lenán úrrá lett a vágy, hogy távozzon. Már a nemi erőszak előtt sem volt érzéke hozzá, hogy másokat megvigasztaljon. Valami megrémisztette a rászorultságban, mintha
neki magának kellett volna feladnia önmagát ahhoz, hogy mások fájdalmát enyhíthesse.
Most haza akart menni, hogy erőre kapjon, és kiöblítse szájából a félelem ízét. Érezte:
vissza kell nyernie az erejét, mielőtt kilép a világ szeme elé. Különösen azelőtt, hogy
megint Jeffrey elé áll.
A doktornő biztos megérezte, mi jár Lena fejében. Letörölte könnyeit, és megkeményítette magát.
– Fel kell hívnom a férjemet – mondta. – Magamra hagyna?
– Persze – felelte Lena megkönnyebbülten. – A könyvtárban találkozunk. – A kilincsre tette a kezét, aztán megtorpant. – Nem tudom, van-e jogom megkérni rá – kezdte, és
nem nézett a doktornőre.
Tudta, Jeffrey végleg leírná Lenát, ha értesülne a történtekről. A nő rögtön megérezte, mi aggasztja a lányt.
– Nem, nincs joga rá.
Lena lenyomta a kilincset, de a tarkóján érezte a doktornő perzselő pillantását.
– Hogy? – nyögte ki.
Dr. Rosen végül kompromisszumot kínált.
– Ha nem iszik, nem mondom el a rendőrfőnöknek.
Lena nyelt egyet: már-már a szájában érezte a whisky ízét, úgy megkívánta az italt az
elmúlt két percben. Szó nélkül csukta be az ajtót maga mögött.
A könyvtárban Lena a kölcsönzőpulttal szemben ült le egy üres asztalhoz, és figyelte,
hogy Chuck Gaines bolondot csinál magából Nan Thomas, az iskola könyvtárosa előtt.
Eltekintve attól, hogy a barna egérhajú, vastag szemüveges Nan aligha érte meg az erőfeszítést, Lena történetesen azzal is tisztában volt, hogy a nő meleg. Nan négy éven át
volt Sibyl szeretője. A két nő együtt élt, amikor Sibylt meggyilkolták.
Hogy elterelje a figyelmét Chuckról, Lena végignézett a terem közepére állított hoszszú asztaloknál jegyzetelő diákokon. Lassan eltelt a szemeszter fele, közeledtek a zárthelyi dolgozatok, úgyhogy a vasárnap dacára is elég zsúfolt volt az olvasóterem. A kávézót és a tanácsadó központot leszámítva ma egyedül ez az épület volt nyitva.
A Grant Technológiai Intézet könyvtára viszonylag mutatós volt. Így, hogy nincs focicsapata a főiskolának, több pénz jut az infrastruktúrára, gondolta Lena, bár az volt a
véleménye, hogy még jobb lenne, ha atlétikai szakosztályt létesítenének. Öt éve az intézmény két tanára kifejlesztett valami injekciót vagy bűvös pirulát, amivel a disznókat
jobban és gyorsabban lehetett hizlalni. A farmerek teljesen bepörögtek a találmánytól, és
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a könyvtár bejáratánál ki volt téve a Porcine & Poultry című állattenyésztési szaklap bekeretezett borítója, rajta a két gazdag, elégedett kutató képével. „Disznó jól megy”, ez
volt a főcím, és a tanárok széles vigyorából ítélve valóban szépen szaladhatott a szekerük. Ahogy ez az ilyen kutatásoknál lenni szokott, a főiskola is leszedte a sápot a bevételből: Kevin Blake dékánnak ebből az összegből sikerült teljesen felújíttatni a könyvtárat.
A kampusz keleti oldalára néző nagy ólomüveg ablakokat újrafényezték, amitől sokat
javult az épület hőszigetelése. A falakat borító sötét színű faburkolat és a kétszintes,
padlótól plafonig érő polcrendszer világosabb árnyalatot kapott, így továbbra is impozáns maradt, de már nem nehezedett rá annyira a látogatókra. A terem atmoszférája öszszességében megnyugtató volt, Lena szeretett bejönni ide esténként, munkaidő után.
Leült az egyik elülső munkaasztalnál, és olvasott valami könyvet este tízig, bármit, ami
a keze ügyébe került, aztán visszament a szobájába, lazításképp ivott egy-két pohárkával, és megpróbált elaludni. Mindent összevéve jót tett neki a napi rutin. Megnyugtatta,
hogy rendes időbeosztás szerint él.
– Baszki – nyögött fel a lány, mert látta, hogy Richard Carter közeledik felé.
Richard nem is várt invitálásra, egyből lezöttyent a Lenával szemközti székre.
– Hello, csaj – villantott rá egy mosolyt.
– Hello – Lena annyi ellenszenvet porciózott ki a köszönésbe, amennyi csak belefért.
– Na, mi a pálya?
A lány Richardra meredt, és azt kívánta, bárcsak elmenne. Sibyl egykori tanársegédje
zömök, erős testalkatú fickó volt, aki csak nemrég cserélte vastag szemüvegét kontaktlencsére. Bár három évvel fiatalabb volt Lenánál, mégis nagy foltban kopaszodott a feje
tetején, amit úgy próbált leplezni, hogy a maradék haját hátrafésülte. Az új kontaktlencsétől folyamatosan pislogott, homlokán pedig középtájt lejjebb ért a hajvonala, s ettől a
két vonástól összességében úgy festett, mint egy zavarodott bagoly.
Sibyl halála után Richardot adjunktussá léptették elő a biológia tanszéken, és ezen a
lépcsőfokon kelletlen személyisége miatt feltehetőleg meg is reked majd a karrierje. Richard sok tekintetben hasonlított Chuckhoz: fojtogató korlátoltságát ő is – teljesen légből kapott módon – fensőbbséges modorral ellensúlyozta. Még egy éttermi reggelit sem
tudott megrendelni anélkül, hogy ne éreztesse, többet tud a tojásról, mint a szakács.
– Hallottál arról a srácról? – Richard egyre mélyülő fütty kíséretében földbe álló repülőgépet imitált, és közben mutatta is: keze a nyomaték kedvéért ferdén az asztal felületébe csapódott. – Fogta magát, aztán zutty le a hídról.
– Aha – felelte Lena, mást nem akart mondani.
– Az élet tele van merényletekkel és összeesküvésekkel – mondta Richard hányavetin.
A nőknél is jobban imádta a pletykát; ez persze illett is hozzá, tekintve, hogy mind a
két oldalán vajazta a kenyeret. – Mindkét szülő itt dolgozik a suliban. Az anyja ráadásul
a tanácsadó központban. El tudod képzelni, milyen zaftos cirkusz lesz ebből?
Lena elszégyellte magát, ahogy eszébe jutott Jill Rosen.
– Gondolom, mindketten nagyon le vannak törve – mondta Richardnak. – Meghalt a
fiuk.
Richard elhúzta a száját, és leplezetlenül stírölte a lányt. Felfuvalkodott seggfej létére
jó megfigyelő volt, úgyhogy Lena remélte, nem árul el semmit a viselkedése.
– Ismered őket? – kérdezte a fickó.
– Kiket?
– Briant és Jillt, a csávó szüleit – és hirtelen oldalra pillantott.
Idétlen, kislányos mozdulattal odaintett valakinek, mielőtt visszafordult Lenához.
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A lány mereven nézte, nem válaszolt.
– Fogytál? – tudakolta Richard.
– Nem – mondta a lány, pedig fogyott.
Jobban lötyögött rajta a nadrág, mint múlt héten. Mostanában nem nagyon volt étvágya.
– Tanítottad?
– Andyt? – kérdezett vissza Richard. – Sibylnek járt az egyik órájára, mielőtt…
– Milyen srác volt?
– Ha engem kérdezel, paraszt. Semminek se örült, pedig a szülei mindent megadtak
neki.
– Elkényeztették?
– Totál – bólogatott az adjunktus. – Sibyl kurzusán is bukásra állt. Szerves biológia.
Mi abban a nehéz? Adja itt az Einsteint, közben még szervesből is alig megy át – horkant fel viszolyogva. – Brian próbált hatni Sibylre, időről időre igyekezett szívességeket
tenni neki, hogy kicsit feltornássza a fiacskája osztályzatát.
– Sibyl soha nem kivételezett volna senkivel.
– Naná, hogy nem – nyilatkoztatta ki a fickó megfellebbezhetetlen arccal. – Sib udvarias volt Briannel is, mint mindenkivel, de igazából nem volt oda érte. Hogy őszinték
legyünk – halkította le a hangját –, Brian mindig is féltékeny volt Sibylre. Éjjel-nappal
fúrta, hogy ő vehesse át a tanszékvezetői posztot.
Lena nem tudta eldönteni, hogy Richard igazat mond-e, vagy csak szarkavarásból
áskálódik. Sosem állta meg, hogy a középpontba ne tolja magát. Mikor Sibyl meggyilkolása ügyében folyt nyomozás, akkor is olyan nagy volt a szája, hogy kis híján felszövegelte magát a gyanúsítottak listájára is. Valójában persze kábé annyira lehet képes rá,
hogy öljön, mint Lena arra, hogy szárnyat növesszen.
– Úgy tűnik, elég jól ismered Briant – igyekezett konkretizálni a dolgot a lány.
Richard vállat vont, és odaintett valakinek Lena háta mögött.
– Ez egy kicsi tanszék. Mindenki együtt dolgozik. Ezt Sibylnek köszönhetjük: az ő
mottója volt, hogy fő a csapatmunka.
Újra integetett valakinek.
Lena kezdett kíváncsi lenni, hogy tényleg van-e ott valaki, de végül nem fordult hátra, inkább tovább faggatta Richardot, hátha megtud tőle valami hasznosat.
– Na mindegy – folytatta az adjunktus. – Szóval Andy végül kimaradt a suliból, és a
papa szerzett neki állást a laborban – szusszantott bosszankodva. – Nem mintha munkának lehetne nevezni, hogy valaki ül a seggén napi hat órát, és rapzenét hallgat. Persze
isten ments, hogy bárki is szóvá tegye ezt Briannek.
– Akkor, gondolom, nagyon meg fogja rázni a hír.
– Kit ne rázna meg? – felelte Richard. – Szerintem mindkét szülő porig lesz sújtva.
– Brian mivel foglalkozik?
– Orvosbiológiai kutató. Most kapott egy ösztöndíjat, de köztünk szólva… – nem fejezte be a mondatot, és Lena rögtön tudta, hogy olyan titok jön majd, amit már az egész
iskola tud. – Hadd fogalmazzak úgy, hogy ha nincs ez az ösztöndíj, már repült volna innen.
– Nincs státusa?
– Dehogynem – bólogatott Richard kétértelműén –, az aztán van neki bőven!
Lena várta, hogy hátha folytatja, ám a fickó most személyiségét meghazudtoló módon hallgatag maradt. A lány még csak pár hónapja dolgozott itt a kampuszon, de máris
el tudta képzelni, hogyan szabadul meg a főiskola azoktól a tanároktól, akik nem teljesí-
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tenek megfelelően. Richard, aki egész nap gyógyszerészi biológiát tanított folyamatosan
pusmogó elsősöknek reggeltől estig, kiváló példa volt arra, hogy hogyan lehet elbánni
valakivel anélkül, hogy konkrétan kirúgnák az intézményből. Azzal a különbséggel,
hogy Richard még így sem fogja szedni a sátorfáját soha.
– Értelmes srác volt?
– Andy? – vonogatta a vállát az adjunktus. – Hát nem véletlenül járt ide, ugye?
Lena tudta, hogy ezt a megjegyzést sokféleképpen lehet érteni. A Grant Technológiai
Intézet nem rossz iskola, de a georgiai matekbuzik krémje így is, úgy is az atlantai
Georgia Technológiai Intézetbe jelentkezett. Ez utóbbi, illetve a decaturi Emory Egyetem az állam két legveretesebb és legpatinásabb intézménye. Például Sibyl is a Georgia
Technológiai Intézetben végzett állami ösztöndíjasként, és iskolája a diploma után rögtön állást is kínált neki. Lena ikertestvére bárhol taníthatott volna, ahol csak akart, valami miatt mégis Grantet választotta.
– Tudod, én is a Georgia Technológiai Intézetbe akartam járni – folytatta Richard
töprengve. – Amióta csak az eszemet tudom. Így akartam kitörni Perryből – elmosolyodott, és most egy röpke másodpercre normális emberi lénynek tűnt. – Gyerekkoromban
tele volt a szobám fala a posztereikkel. Bolyongó hajótörött voltam – idézte a Georgia
Technológiai Intézet egyik szlogenjét a sok közül. – És mindenkinek meg akartam mutatni, hogy milyen sokra viszem.
– Akkor miért nem mentél oda? – kérdezte Lena, hogy zavarba hozza.
– Fel is vettek – folytatta Richard, és várta a hatást, mert biztos volt benne, hogy ez
imponál a lánynak. – Csak épp akkor halt meg az anyám, és… – nem fejezte be a mondatot. – Na jó. Most már nincs mit tenni. Sokat tanultam a testvéredtől – böködött a mutatóujjával Lena felé. – Nagyon jó tanár volt. Ő volt a példaképem.
Lena hagyta a levegőben lógni a bókot. Nem akart Sibylről beszélgetni Richarddal.
– Jaj, istenem – pattant fel az adjunktus. – Itt jön Jill.
Dr. Rosen megállt az ajtóban, és Lenát kereste a tekintetével. Kicsit elveszettnek
tűnt. Lena még azon vívódott, hogy megszólítsa-e, amikor Richard szokásos lányos integetésével fogadta a nőt.
Jill Rosen erőtlenül elmosolyodott, és megindult feléjük.
Richard felállt.
– Ó, drágám – szorította meg a nő mindkét kezét.
– Brian hazarepül Washingtonból – mondta neki a nő. – Megpróbál jegyet szerezni
az első gépre.
– Ha bármit tehetek értetek – ajánlotta fel az adjunktus elkomorodva.
– Köszönöm – mondta dr. Rosen, de már Lena felé fordult.
– Később találkozunk – mondta Lena Richardnak. Richard felvonta a szemöldökét,
de kecsesen meghajolt.
– Amire csak szükségetek van – ismételte a doktornő felé.
Rosen feszült mosollyal köszönte meg a gesztust. A fickó távozott.
– Tolliver rendőrfőnök megjött már? – kérdezte Lenától dr. Rosen.
– Még nem.
Dr. Rosen a lányra bámult, próbálta megállapítani, hogy Lena betartotta-e a megegyezés rá eső felét. Mint a doktornő is láthatta: be. Józan volt. Az a két kis pohárka,
amit Lena a szállásán felhajtott, miután közölte dr. Rosennel a fiával kapcsolatos hírt,
aligha volt elég ahhoz, hogy berúgjon.
– Akadt néhány dolog, amit először el kellett intéznie – tette hozzá Lena.
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– A lányra céloz? – kérdezett vissza dr. Rosen, úgyhogy Lena kitalálhatta: a nő legalább hússzor hallotta a híreket Tessa Lintonról, míg a tanácsadó központtól elsétált a
könyvtárig.
– Nem akartam terhelni önt ezzel – magyarázkodott.
– Na persze – vágta rá dr. Rosen kurtán.
– Nem azért – folytatta Lena. – Még abban sem lehetünk biztosak, hogy egyáltalán
köze van-e az esetnek Andyhez. Nem akartam, hogy azt higgye…
– Az ő vére van Andy levelén?
– Ez később történt – mondta Lena. – A levél ott volt a nyomozóknál, és…
Dr. Rosen szemét elfutotta a könny. Megtámaszkodott az asztalon, mintha nem tudna
megállni a lábán.
– Ha szívesebben lenne egyedül, nem akarom zavarni – mondta Lena, iszonyúan remélve, hogy a nő kap az ajánlaton.
– Nem – felelte a doktornő, de azt sem közölte, miért akar Lena társaságában maradni.
Csak álltak ott mind a ketten, és tanácstalanul nézték a könyvtárban levőket. Lena
észrevette, hogy megint a kezén levő forradásokat dörgöli, és erőt vett magán.
– Őszinte részvétem a fia miatt – szólalt meg Lena. – Tudom, milyen érzés elveszíteni valakit.
Dr. Rosen bólintott, de még mindig nem nézett Lenára.
– Az első után – mutatta az alkarját Andy első öngyilkossági kísérletére célozva –
jobban lett. Sikerült beállítani a gyógyszerét. Tényleg úgy tűnt, hogy javul az állapota –
mosolyodott el Jill Rosen. – Épp most vettünk neki egy autót.
– Idejárt a főiskolára?
– Gondolom, Richard elmesélte – válaszolta a doktornő, de nem tűnt kesernyésnek a
hangja. – Most az utolsó félévben kivettük az iskolából, hogy a gyógyulásra összpontosíthasson. Segített az apjának a Laborban, és nekem is megcsinált ezt-azt a klinikán –
derült fel az arca az emlékektől. – Minden csütörtökön bejárt művészetórára. Az nagyon
jól ment neki.
Lenának eszébe jutott, bár itt lenne a notesze, akkor ezt mind felírhatná, noha végül
is erre semmi oka. Már nem zsaru, ahogy erre Jeffrey is felhívta a figyelmét. Csak
Chuck Gaines csicskása a kampusz biztonsági szolgálatánál, és még közöttük is a ranglétra alján áll.
– Miért akar beszélni velem Tolliver rendőrfőnök?
– Talán kér egy listát a fia barátairól, meg arról, hogy milyen helyekre járt – találgatott Lena, mert önkéntelenül zsaru módra járt az esze. – Drogozott Andy?
– Ez hogy jutott eszébe? – kérdezett vissza a doktornő meglepetten.
– A depressziósok gyakran veszik a saját kezükbe a kezelést.
Dr. Rosen oldalvást fordította a fejét, és sokatmondó pillantást vetett Lenára. A lány
nem vette a lapot.
– Igen, drogozott – mondta végül a nő. – Eleinte füvezett, aztán tavaly ilyenkor durvább dolgokat is elkezdett használni. Elküldtük rehabra. Egy hónapot volt bent, aztán
kijött. – Dr. Rosen szünetet tartott. – Azt mondta, leállt, de sosem lehet tudni.
Lena csodálattal pillantott a nőre, amiért elismerte, hogy nem tud mindent a fiáról.
Úgy tűnt neki, a legtöbb szülő meg van róla győződve, hogy mindenki másnál jobban
ismeri a gyermekét – sőt még annál is többet tud róla, mint amennyit ő magáról.
– Amikor kijött a rehabról, a barátai szóba sem álltak vele. Akik anyagoznak, nem
akarnak együtt lenni azzal, aki tiszta. Igaz, előtte is magányos volt – fűzte hozzá kis tűnődés után. Sosem illeszkedett be egykönnyen. Nagyon értelmes volt, és ezt a többi srác
nehezen tudta kezelni. Biztos el volt idegenedve a környezetétől.
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– Esetleg dühös volt rá valamelyik ismerőse? Haragudhatott rá valaki annyira, hogy
rosszat akarjon neki?
Lena látta, hogy a remény szikrája csillan meg dr. Rosen szemében.
– Maga szerint lehet, hogy lelökték? – kérdezte a nő.
– Nem – válaszolta Lena, mert tudta, hogy Jeffrey megölné, ha beleültetné a bogarat
Jill Rosen fülébe.
Lenának elnehezült a szíve, ahogy eszébe jutott Jeffrey.
– Hallgasson ide – kérdezte a doktornőt –, el fogja mondani Jeffreynek, ami a tárgyalóban történt köztünk, vagy nem?
Jill Rosen nem válaszolt egyből. Közelebb hajolt Lenához, talán hogy megszagolja a
lány leheletét. Csak fogkrémszagot fog érezni rajta, Lena ennek ellenére bepánikolt egy
pillanatra.
– Nem – döntött a doktornő. – Nem mondom el neki, ami ma történt.
– És a korábbit?
Jill Rosen zavarodottan nézett.
– A terápiát? – a fejét rázta. – Bizalmasan kezelem, Lena. Már az elején megmondtam. Nem szokásom kiadni, hogy kik a pácienseim.
Lenán megkönnyebbülés vett erőt. Szólni sem tudott, csak bólintott. Hét hónapja
Jeffrey ultimátumot adott a lánynak: ha nem megy el terápiára, kereshet magának másik
munkahelyet. Akkor még egyszerűnek tűnt a választás: ódzkodás nélkül a főnök íróasztalára vágta a jelvényét és a fegyverét. Most viszont inkább golyót röpítene a fejébe,
semhogy el kelljen ismernie Jeffreynek: múlt hónapban erőt vett rajta a gyengeség, és
elment a klinikára. Nem engedte volna a büszkesége, hogy ezt beismerje.
Mintha végszóra tenné, Jeffrey lépett be a könyvtár jókora tölgyfa kapuján. Chuck
Gaines odasétált elé, de Jeffrey biztos mondott neki valamit, amivel elvette a kedvét a
továbbiaktól, mert Chuck behúzott farokkal kisompolygott az épületből.
Lena még sosem látta Jeffreyt ilyen rendetlen öltözékben. Ruhát váltott ugyan, de az
öltönye gyűrött volt, és nem viselt nyakkendőt. Ahogy közelebb ért, még jobban látszott, mennyire nyúzott.
– Dr. Rosen – mondta a rendőrfőnök –, részvétem az önt ért veszteség miatt.
Nem fogott kezet a nővel, és választ sem várt a szavaira, amin Lena teljesen meglepődött: ez egyáltalán nem vallott Jeffreyre.
A férfi odahúzott egy széket Jill Rosen számára.
– Fel kell tennem néhány kérdést.
– A lány jól van? – kérdezte a doktornő, ahogy leült.
Jeffreynek megvonaglott az arca. Lena hirtelen nagyon megsajnálta.
– Egyelőre nem tudunk semmit – válaszolta. – A család épp most viszi Atlantába.
– Az ön véleménye szerint az ő támadója ölhette meg a fiamat is? – hajtogatta a
zsebkendőjét a doktornő.
– Jelen pillanatban Andy halálát öngyilkosságként kezeljük – felelte Jeffrey.
Nyomatékul kis szünetet tartott, aztán hozzáfűzte: – Nemrég beszéltem a férjével.
– Briannel? – lepődött meg a doktornő.
– Telefonált az őrsre, miután önnel beszélt – közölte Jeffrey, és Lena már a férfi testtartásából tudta, hogy Brian Rosen enyhén szólva nem volt udvarias a telefonban.
Ezt biztos a doktornő is megérezte.
– Brian néha nyers tud lenni – mondta bocsánatkérő hangon.
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– Dr. Rosen, önnek is csak azt tudom elmondani, amit neki mondtam. Minden létező
nyomot felkutatunk, de a fia előéletéből kiindulva az tűnik legvalószínűbbnek, hogy öngyilkos lett.
– Adams nyomozó azt mondta… – kezdte a doktornő.
– Sajnálom, asszonyom – vágott közbe Jeffrey. – Ms. Adams nincs az állományban.
A főiskola biztonsági szolgálatánál dolgozik.
– Nem értem, hogy a hivatali ügyeiknek mi köze a fiam halálához, Tolliver úr – Jill
Rosen hangsúlya világossá tette, hogy ő nem hajlandó ilyesmikkel vacakolni.
Úgy tűnt, Jeffrey nem nagyon bánkódik az előbbi megjegyzés miatt.
– Sajnálom – ismételte, és előhúzott valamit a zsebéből. – Ezt az erdőben találtuk. –
Egy ezüstláncot nyújtott a nő felé, amelyen Dávid-csillag lógott. – Ujjlenyomat nem
volt rajta, úgyhogy…
Dr. Rosen levegőért kapkodva markolta meg a láncot. Ismét könnyek szöktek a szemébe, és arcát meggyűrte a fájdalom, ahogy az ajkához emelte az amulettet.
– Andy… ó, Andy…! – mondogatta.
Jeffrey Lenára pillantott, és amikor a lány nem mozdult, hogy megvigasztalja a doktornőt, maga hajolt hozzá közelebb, és átfogta Jill Rosen vállát. Úgy paskolta meg a nőt,
ahogyan a kutyát szokta az ember; Lena el is tűnődött, miért van az, hogy a férfiaktól
mindenki nyomban elfogadja, hogy sután viselkedjenek ilyen helyzetben, nők esetében
viszont nagyon is furán veszi ki magát ugyanez.
– Bocsánat – törölgette a szemét a doktornő a keze fejével.
– Teljesen érthető – nyugtatgatta Jeffrey, és tovább paskolta a nő hátát.
Dr. Rosen a nyaklánccal bíbelődött, még mindig az ajkához tartotta.
– Mostanában nem hordta. Azt hittem, talán el is ajándékozta, vagy eladta.
– Eladta? – kérdezett vissza Jeffrey.
– A doktornő szerint lehet, hogy drogozott a fiú – kotnyeleskedett Lena.
– Az apja azt mondta, tiszta volt – válaszolta Jeffrey.
Lena vállat vont.
– Volt a fiának barátnője? – kérdezte a nőtől a rendőrfőnök.
– Sosem volt igazi kapcsolata – nevetett dr. Rosen kedélytelenül. – Se fiú, se lány.
Nem mintha bármelyik zavart volna bennünket. Azt szerettük volna, hogy boldog legyen.
– Volt valaki, akivel sokat volt együtt?
– Nem – felelte dr. Rosen. – Azt hiszem, nagyon magányos lehetett.
Lena a doktornőt nézte, és várta, hogy folytassa, de Jill Rosent újra legyűrte a gyász.
Összeszorította a szemét. Az ajkai hangtalanul mozogtak, Lena nem értette, mit motyog.
Jeffrey várt egy kicsit, hogy időt adjon neki, aztán megszólította:
– Dr. Rosen!
– Láthatom? – kérdezte a nő.
– Persze – állt fel Jeffrey, és a kezét nyújtotta dr. Rosennek, hogy felsegítse. – Elviszem a kórbonctanra – ajánlkozott, aztán Lenához fordult: – Chuck elment, hogy beszéljen Kevin Blake-kel.
– Rendben – mondta Lena.
Úgy tűnt, Jill Rosen teljesen a gondolataiba merül, végül mégis azt mondta Lenának:
– Köszönöm.
– Nincs mit – felelte a lány, és erőt véve magán végigsimított a doktornő karján, remélve, hogy ez vigasztalásnak is beillik.
Jeffrey is figyelmes lett a mozdulatra.
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– Később beszélünk – mondta Lenának, s a tónusa leginkább fenyegetőnek hangzott.
A lány a távozók után nézett, és megint dörzsölgetni kezdte hüvelykujjával a keze fejét. A könyvtár galériájáról hangok szűrődtek le, néhány srác nyerített, de Lena nem törődött velük. Leült, és újra átgondolta az elmúlt tíz perc eseményeit. Próbálta kitalálni,
mit kellett volna másképpen csinálnia. Perceken át törte a fejét, s végül csak arra jutott:
ahhoz, hogy helyrebillentse a dolgokat, valójában az egész rohadt múlt évet újra kellene
élnie.
– Istenem – nyögött fel Nan, és ledobta magát a Lenával szemközti székre. – Hogy
vagy képes azzal a faszkalappal dolgozni?
– Chuckkal? – vont vállat a lány, de örült, hogy valami kizökkenti a töprengésből. –
Ez is csak egy meló.
– Én inkább pakolnám polcra a könyveket a pokolban – közölte Nan, és vékony szálú
barna haját visszaigazította a piros gumipánt alá.
A jobb oldali szemüveglencséjén óriási ujjlenyomat díszelgett, de úgy tűnt, Nan észre
sem veszi. Rózsaszín Pepto-Bismol póló volt rajta, betűrve a gumírozott derekú farmerszoknyába. Az összeállítást piros Converse All-Stars tornacipő tette teljessé, amelyet a
pólóhoz illő rózsaszín zoknival viselt.
– Mit csinálsz a hétvégén? – kérdezte Nan.
– Nem tudom – vont vállat Lena újra. – Miért?
– Gondoltam, elhívom Hanket, jöjjön el húsvétra, és főzök sonkát.
Lena próbált valami kibúvót találni, de váratlanul érte a meghívás. Csak azért nézett
bele a naptárba, hogy lássa, mikor kap fizetést, az ünnepekkel nem is foglalkozott. Meglepetésként érte a húsvét.
– Majd meggondolom – mondta, és megkönnyebbülésére Nan megelégedett a válaszszal.
Odafent kiabált valaki. Mindketten felnéztek a galérián hülyéskedő srácokra. Az
egyik bizonyára megérezte a Nan pillantásából áradó szemrehányást, mert bocsánatkérő
mosolyt küldött feléjük, mielőtt újra kinyitotta a könyvét, és úgy tett, mintha folytatná
az olvasást.
– Idióták – mondta Lena.
– Á, jó gyerekek ezek! – válaszolta Nan, de azért pár pillanatig még rajtuk tartotta a
szemét, hogy lássa, biztosan megnyugszanak a kedélyek.
Nan volt az utolsó a földkerekségen, akiről Lena azt gondolta, hogy megbarátkozhat
vele, ám az elmúlt pár hónapban mégis sokat változott a kapcsolatuk. A szó hagyományos értelmében nem lettek barátok – Lena nem akart moziba menni vele, vagy meghallgatni a Nan meleg szerelmi életével kapcsolatos részleteket –, de rendszeresen beszélgettek Sibylről, és Lena számára kicsit olyan volt ez, mintha visszakapta volna az
ikertestvérét, hiszen olyasvalakivel beszélgethetett róla, aki tényleg jól ismerte őt.
– Tegnap este próbáltalak hívni – mondta Nan. – Nem értem, miért nincs üzenetrögzítőd.
– Majd szerzek egyet – felelte Lena, pedig volt neki: ott hevert a szekrény aljában.
Már az első héten, amikor beköltözött a kampuszra, kihúzta, és azóta sem használta.
Nanen és Hanken kívül nem ismert senkit, ők ketten pedig egyformán aggódó üzeneteket hagytak, amik az agyára mentek. Inkább csatlakoztatott a vonalra egy hívószámazonosítót, és így már vígan szűrhette is a bejövő hívásokat.
– Itt volt Richard – mesélte Lena.
– Jaj, Lena – fintorgott Nan. – Remélem, nem voltál vele goromba.
– Ekkora szarkavarót! Most is csak áskálódott. Mást se csinált, csak…
Nan szokás szerint védelmébe vette az adjunktust.
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– Ugyanazon a tanszéken van, mint Brian. Biztos csak tudni szerette volna, mi történt.
– Ismerted? Mármint a srácot?
Nan a fejét rázta.
– Jill-lel és Briannel minden évben találkoztunk a kari karácsonyi partin, de nem sokat beszélgettünk egymással, és nem jártunk össze. Inkább Richarddal kellene beszélned – javasolta. – Ő egy laborban dolgozik Briannel.
– Richard egy seggfej.
– Sibyllel nagyon rendes volt.
– Sibyl egyedül is boldogult – ellenkezett Lena, noha mindketten tudták, hogy ez
nem szükségszerűen igaz.
Sibyl vak volt. A kampuszon Richard volt a szeme, és rengeteg mindenben megkönynyítette a dolgát. Nan témát váltott.
– Úgy szeretnélek rábeszélni, hogy elfogadj valamennyit a biztosításból…
– Nem – szakította félbe Lena.
Sibyl számára a főiskola kötött életbiztosítást, amely baleseti halál esetén kétszeres
összeget fizetett. Nan volt a kedvezményezett, ő pedig folyamatosan ajánlgatta az öszszeg felét Lenának, amióta csak fel lehetett venni.
– Ezt neked hagyta Sibyl – mondta Lena Nannek már ezredjére. – Azt akarta, hogy a
tiéd legyen.
– Még csak nem is volt végrendelete – ellenkezett Nan. – Gondolni sem szeretett a
halálra, nemhogy tervezgetni. Tudod, milyen volt.
Lena érezte, hogy könnyek futják el a szemét.
– Csak azért volt életbiztosítása, mert ingyen járt a főiskolai egészségbiztosításhoz –
folytatta Nan. – Csak azért írt be kedvezményezettnek…
– Mert azt akarta, hogy te kapd a pénzt – fejezte be a mondatot Lena, és a keze hátával törölgette a szemét.
– Hallgass ide, Nan, nagyon rendes vagy, de ez a te pénzed. Sibyl akarta úgy, hogy a
tied legyen.
– De azt tutira nem akarta volna, hogy Chuck beosztottja legyél. Utálta volna.
– Én se vagyok szörnyen oda érte – ismerte be Lena, holott eddig ezt még csak Jill
Rosennek mondta el. – Csak addig fogom csinálni, amíg el nem döntöm, hogy mit is
kezdjek az életemmel.
– Elkezdhetnél újra tanulni valamit.
– Kicsit öreg vagyok hozzá, hogy megint beüljek az iskolapadba – nevetett Lena.
– Sibby mindig azt mondta, hogy inkább izzadja az ember szarrá a seggét, miközben
maratont fut az augusztusi kánikulában, mint hogy tíz percet töltsön a légkondicionált
tanteremben.
Lena elmosolyodott, mert elégtétellel töltötte el, hogy a lelki füleivel hallja, ahogy
Sibyl szóról szóra ugyanezt mondja. Néha úgy érezte, mintha kattanna egyet az agya,
kizárna minden rosszat, és csak a jó dolgokkal törődne.
– Nehéz elhinni, hogy máris egy éve.
A lány kibámult az ablakon, és arra gondolt, milyen fura, hogy így beszélget Nannel.
Ha Sibyl nem lett volna, Lena széles ívben elkerülte volna a Nan Thomas-féléket.
– Ma délelőtt is rá gondoltam – mondta Lena.
Ahogy megpillantotta a rémületet Sara Linton arcán, mikor Tessát feltették a mentőhelikopterre, Lenában megrezdült valami. Már rég nem érzett ilyet.
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– Úgy szeretett az erdőben sétálni – mondta Nan. – Péntekenként mindig próbáltam
korán végezni, hogy együtt sétálhassunk egyet, mielőtt besötétedik.
Lena nagyot nyelt, és nem nyitotta ki a száját, mert félt, hogy hangosan felzokog.
– Na mindegy – szólalt meg Nan, és az asztalra támaszkodva felállt. – Inkább megyek könyveket katalogizálni, mielőtt még Chuck visszajön, és elhív vacsorázni.
Lena is felállt.
– Miért nem mondod meg neki egyszerűen, hogy meleg vagy?
– Hogy aztán ezen élvezkedjen? – kérdezett vissza Nan. – Kösz, inkább nem.
Lena belátta, hogy Nannek ebben igaza van. Annak idején maga is aggódott, hogy
Chuck olvasta az újságban a lány megkínzásáról szóló pikáns részleteket.
– Másrészt meg amilyen fazon, azt mondaná magában: csak azért nem kell nekem,
mert leszbikus vagyok, és a leszbikusok gyűlölik a férfiakat – tette hozzá Nan, és összeesküvő arckifejezéssel közelebb hajolt Lenához. – Noha az igazság nyilván az, hogy
nem utáljuk az összes férfit, csak őt.
Lena a fejét csóválta, és arra jutott, hogy ha ez a leszbikusság kritériuma, akkor minden nő leszbikus az egész kampuszon.

4
Hiába az ország egyik legelismertebb első osztályú traumaközpontja a Fulton-DeKalb
egészségügyi szolgáltató által üzemeltetett Grady, az atlantaiak körében ettől függetlenül az a szóbeszéd járja, hogy hírhedten rossz kórház. Annak ellenére, hogy ez az egyik
a körzet kevés megmaradt nyilvános kórháza közül, itt található az Egyesült Államok
egyik legnagyobb égésisérülés-osztálya, egy a legjobban felszerelt AIDS-központok közül, és a regionális veszélyeztetett anya- és csecsemőosztály, ha valaki gyomorrontással
vagy fülfájással keresi fel az intézményt, annak több mint valószínű, hogy két órát kell
várnia, mielőtt orvost látna – és akkor még szerencsés volt.
A Grady tankórház: Sara alma matere, az Emory Egyetem, illetve a Morehouse College folyamatosan gyakornokok áradatát irányítja ide. A diákok körében nagyon keresett
az itteni intenzív osztályi gyakorlat, mert a Gradyben a legmagasabb színvonalon sajátíthatják el az intenzív szakellátást. Tizenöt éve Sara foggal körömmel küzdött, hogy bejusson a gyermekgyógyászatra, és egy év alatt többet tanult itt, mint más orvosok egész
életükben. Amikor eljött Atlantából, és visszaköltözött Grant megyébe, Sara azt hitte,
többet már nem kell bejönnie a Gradybe, főleg nem ilyen körülmények között.
– Jön valaki – mondta a Sara mellett ülő férfi, és erre mindenki – legalább harminc
arc – várakozásteljesen pillantott fel az ápolónőre.
– Ms. Linton?
Sara szíve a torkába ugrott, és egy másodperc töredékére azt hitte, végre megérkezett
az édesanyja. Felállt, letette a magazint, hogy foglalja vele a helyét, bár az elmúlt két
órában felváltva foglalták egymás helyét a mellette ülő idős férfival.
– Már véget is ért a műtét? – kérdezte Sara, és nem tudott parancsolni hangja remegésének.
A sebész előzőleg legalább négy óra hosszúra becsülte a beavatkozást, ami Sara megítélése szerint még szerény becslés is volt.
– Nem – felelte a nővér, és a nővérszobához kísérte Sarát. – Telefonon keresik.
– A szüleim? – emelte meg a hangját Sara, hogy túlharsogja a zsúfolt folyosó sürgésforgását. Doktorok és nővérek suhantak tova céltudatosan lépkedve; próbáltak boldogulni a folyamatosan növekvő betegszámmal.
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– Rendőrtisztként mutatkozott be – nyomta a nővér a kagylót Sara kezébe. – Kérem,
röviden beszéljen. Ezen a vonalon elvileg nem szabadna magánbeszélgetést folytatni.
– Köszönöm – Sara átvette a telefont, és a falnak támaszkodott, hogy ne legyen útban
a nővéreknek.
– Jeffrey? – szólt bele.
– Hello – a férfi hangján érződött, milyen ideges. – Megvolt a műtét?
– Még tart – válaszolta Sara a műtők felé pillantva a folyosón.
Többször felmerült benne, hogy bemegy, és megpróbálja kideríteni, hogy állnak, de
volt ott egy őr, aki, úgy tűnt, nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját.
– Sara!
– Itt vagyok.
– Mi van a babával?
Sarának összeszorult a torka a kérdésre. Képtelen lett volna válaszolni. Egész egyszerűen nem ment.
– Kiderítettél valamit? – kérdezett vissza inkább.
– Beszéltem Jill Rosennel, az öngyilkos fiú anyjával. Nem sokat tudott segíteni. Találtunk egy láncot az erdőben, valami Dávid-csillagos nyaklánc, a srácé volt.
Sara nem szólt semmit, úgyhogy Jeffrey folytatta.
– Vagy Andy, az öngyilkos járt bent az erdőben, vagy az ment be oda, aki elvette tőle
a láncot.
Sara erőt vett magán, hogy kinyögjön valami választ.
– És szerinted melyik a valószínűbb?
– Nem tudom – mondta a zsaru. – Brad látta, hogy Tessa felvett egy fehér nejlonzacskót a dombra felfelé menet.
– Volt a kezében valami – ugrott be Sarának.
– Szerinted mi oka lehetett rá, hogy szemetet gyűjtsön?
– Hogyhogy? – csodálkozott el Sara.
– Brad azt mondta, hogy úgy nézett ki, mintha szemetet szedne a dombon. Felvett
egy nejlonzacskót, és elkezdett pakolni bele ezt-azt.
– Végül is nincs kizárva – mondta Sara zavarodottan. – Előtte panaszkodott, hogy
mennyit szemetelnek az emberek. Nem tudom.
– Lehet, hogy valami mást talált a dombon, és betette a nejlonzsákba? A Dávidcsillagról kiderült, hogy az áldozaté, de az nem ott volt, hanem beljebb az erdőben.
– Ha Tessát tényleg azért szúrták meg, mert felszedett valamit, az azt jelenti, hogy
valaki figyelt bennünket, miközben a holttestet vizsgáltuk. Mit mondtál, hogy is hívták?
Andy?
– Andy Rosen – erősítette meg Jeffrey. – Még mindig az a véleményed, hogy volt
rajta valami gyanús?
Sara nem tudta, mit feleljen. Úgy érezte, évmilliárdok teltek el, amióta megvizsgálta
a Rosen srácot. Már arra is alig emlékezett, hogy nézett ki a fiú.
– Sara!
– Már nem is tudom – mondta Sara őszintén.
– Abban igazad volt, hogy már korábban is megkísérelt öngyilkos lenni – közölte a
zsaru. – Az anyja mesélte. Egyszer felvágta az ereit.
– Korábbi öngyilkossági kísérlet és búcsúlevél – tűnődött Sara.
Hacsak a boncolás során nem merül fel kizáró ok, ez általában elégséges alap arra,
hogy jegyzőkönyvbe vegyék: a halál oka öngyilkosság.
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– Még végezhetünk rajta egy toxintesztet. Ha nem jószántából ment fel a hídra, annak kellene hogy legyenek nyomai.
– A hátán volt az a horzsolás.
– Nem tűnt erőszaknak.
– Ezt Brockkal is megnézethetem – ajánlotta Jeffrey.
Mielőtt Sara lett a halottkém, Dan Brock, a helyi temetkezési vállalkozó töltötte be a
posztot.
– Még nem engedtem kiszivárogni, hogy bármi gyanú merült fel a halálesettel kapcsolatban. Brock tud titkot tartani.
– Vért vehet, de a boncolást én akarom végezni – mondta a doktornő.
– Gondolod, hogy meg tudod csinálni?
– Ha a két eset összefügg – kezdte Sara –, ha Tessa támadója volt az…
Nem tudta befejezni a mondatot, de életében nem fűtötte még ennyire soha, hogy
megtoroljon valamit. Végül csak annyit mondott:
– Igen. Meg tudom csinálni.
Jeffrey kétségesnek tartotta a dolgot.
– Átvizsgáljuk Andy lakrészét – mondta végül. – Találtak egy pipát a szobájában. Az
anyja azt mondta, korábban drogproblémái voltak, de az apja szerint már túl volt rajta.
– Aha, még jó – mondta Sara, és felizzott benne a harag a gondolatra, hogy Tessával
azért történt mindez, mert valami teljesen értelmetlen idiótaság közepébe csöppent, például egy balul elsült drogüzletbe. Tessa leszúrása éppen az a fajta erőszakos cselekmény, amivel nem számolnak azok, akik azt mondják, hogy a drogozás ártalmatlan szórakozás.
– Minden centimétert átkutatunk Andy szobájában, és próbálunk ujjlenyomatokat találni, amiket ellenőrizhetünk a számítógépben. Holnap beszélek a szüleivel. Az anyja
megadott pár nevet, de már mind átjelentkeztek más egyetemre, vagy végeztek – hallgatott el Jeffrey.
Sara érezte rajta, milyen frusztrált.
Kivágódott a műtők felé vezető ajtó, de nem Tessát tolták ki rajta. Sara teljesen a falhoz lapult, hogy a stábnak legyen elég helye elmenni mellette. A gurulós ágyon egy idősebb, sötétszőke nő feküdt, a szemhéján még mindig rajta volt a műtétkor szokásos ragasztás.
– Hogyan fogadták a hírt a srác szülei? – kérdezte Sara, de közben a saját szüleire
gondolt.
– A körülményekhez képest jól – Jeffrey szünetet tartott. – Az anyja a kocsiban nagyon megzuhant. Történt valami közte és Lena között, de nem tudnám pontosan megmondani, mi.
– Hogyhogy? – kérdezte Sara, bár Lena Adams volt jelen pillanatban az utolsó, aki
érdekelte.
– Nem tudom – mondta a zsaru nem meglepő módon.
Sara hallotta, hogy Jeffrey idegesen dobol az ujjával.
– Jill Rosen teljesen összeomlott a kocsiban. Totál kiborult – hagyta abba a dobolást.
– A férje felhívott, amikor értesült róla, mi történt. A rendőrőrsöt hívta, és ők kapcsolták
– egy pillanatra elhallgatott. – Mindkettőjüket eléggé felzaklatta. Nagyon nehéz az
ilyesmit kezelni. Az emberek rendszerint…
– Jeffrey – szakította félbe Sara –, azt akarom, hogy mellettem légy – mondta ki elfulladt hangon. – Szükségem van itt rád.
– Tudom – felelte a zsaru rezignáltan. – Nem hiszem, hogy menni fog.
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Sara a kézfejével törölgette a szemét. Egy orvos haladt el mellette éppen, felnézett rá,
aztán gyorsan elkapta a tekintetét, és a kezében levő kórlapot kezdte tanulmányozni. Sara idétlenül érezte magát, amiért így úrrá lettek rajta az érzelmei, és próbálta visszaszerezni az önuralmát.
– Persze, semmi gond – mondta. – Megértem.
– Nem azért, Sara…
– Jobb, ha most nem ülök tovább ezen a vonalon. Ez a nővérszoba melléke. Valaki
már egy órája a telefonon lóg a váróban – nevetett fel, hátha attól kissé megkönnyebbül.
– Oroszul beszél, de azt hiszem, valami drogügyletet bonyolít.
– Sara – vágott közbe Jeffrey. – Apád miatt. Ő kért meg. Azt mondta, hogy ne menjek oda.
– Mi van?! – Sara úgy felemelte a hangját, hogy többen is felnéztek körülötte.
– Ki volt borulva. Nem tudom. Azt mondta, ne jöjjek be a kórházba, mert ez családi
ügy.
– Hogy jön ahhoz, hogy eldöntse… – halkította le a hangját Sara.
– Sara, hallgass ide – vette át a szót Jeffrey. Pillanatnyilag higgadtabb volt, mint Sara. – Mégiscsak az apád. Tiszteletben kell tartanom a véleményét. – Elhallgatott. – És
nemcsak az övét – tette hozzá –, Cathy ugyanezt kérte.
A doktornő idiótán érezte magát, de ugyanaz szakadt ki belőle:
– Mi van?!
– Igazuk van – mondta a zsaru. – Tessának nem kellett volna ott lennie. Nem engedhettem volna, hogy…
– Én vittem a helyszínre – emlékeztette Sara, és hirtelen újra fellángolt benne a bűntudat, ami órák óta kínozta.
– Csak ki vannak borulva mindketten. És ez érthető – elhallgatott, talán hogy átgondolja, pontosan hogy fogalmazzon. – Időre van szükségük.
– Időre, hogy lássák, mi történik? – kérdezett vissza Sara. – Ha Tessa túléli, akkor
szívesen látnak a vasárnapi ebédnél, de ha nem… – csuklott el a hangja, nem tudta befejezni.
– Mérgesek. Ha ilyen gyalázatos dolog történik, attól bepipul az ember. Tehetetlenségükben bárkire ráirányítják a mérgüket, aki épp ott van.
– Én is épp ott voltam – emlékeztette a zsarut Sara.
– Hát igen…
Sara egy pillanatra nem is tudta, mit mondjon, úgy ki volt akadva.
– Rám is dühösek? – kérdezte végül, a szüleire célozva.
Végül is minden okuk megvan rá, hiszen neki kellett volna vigyáznia Tessára. Mindig is ő vigyázott rá.
– Csak időre van szükségük – mondta Jeffrey. – És én meg is adom nekik. Nem akarom még jobban kiborítani őket.
A zsaru nem láthatta, Sara mégis bólintott.
– Veled akarok lenni. Melletted és Tessa mellett – a doktornő hallotta Jeffrey hangjában az elkeseredést, és tudta, milyen nehéz ez neki.
Mégis önkéntelenül úgy érezte, a férfi cserbenhagyja, hiszen nincs ott. Ennek már
megvolt az előtörténete: Jeffrey sosem volt vele, amikor a leginkább szükség lett volna
rá. Helyesen cselekedett, tiszteletre méltó döntést hozott, de Sarának most nem volt türelme a nemes gesztusokhoz.
– Sara!
– Jól van – mondta. – Igazad van.
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– Beugrok hozzád és megetetem a kutyákat, oké? – szünetet tartott. – Cathy azt
mondta, ők is megállnak a házadnál, és hoznak neked ruhákat.
– Nem ruhákra van szükségem – mondta Sara, és érezte, hogy újra úrrá lesznek rajta
az érzelmei, és a mondat végét már csak suttogva tudta kinyögni: – hanem rád.
– Tudom, bébi – mondta a zsaru halkan.
Sara érezte, hogy újra a könnyeivel küszködik. Még nem szabad sírnia. Eddig egyáltalán nem jutott ideje sírásra: sem akkor, amikor Tessa a helikopterben volt, sem akkor,
amikor beértek az intenzív osztályra; még a vécében sem, ahol átöltözött, és felvette a
műtősruhát, amit az egyik nővér hozott neki – minden helyzet és minden színtér túl zsúfolt volt, sehol sem tudott magára maradni egy pillanatra, hogy átadhassa magát a fájdalomnak, amit érzett.
A nővér most lépett oda, hogy félbeszakítsa a hívást.
– Ms. Linton, tényleg szükségünk van a telefonra – mondta.
– Bocsánat – felelte Sara. – Le kell szállnom a vonalról – közölte Jeffreyvel.
– Fel tudsz hívni máshonnan?
– Nem tudok kimenni erről a folyosóról – mondta Sara egy idős párt figyelve, akiket
a végtelen hosszú folyosón látott. A férfi kissé görnyedten járt, a nő karon fogva támogatta, és megnézett minden feliratot az ajtókon.
– A kórházzal szemben van egy McDonald's, igaz? Az egyetemi parkolóház mellett.
– Nem tudom – felelte Sara, mert már évek óta nem járt Atlantának ezen a részén. –
Van?
– Szerintem van – mondta Jeffrey. – Találkozzunk ott holnap reggel hatkor, oké?
– Ne – mondta az idősebb párt figyelve, akik felé jöttek. – Inkább a kutyákra vigyázz.
– Biztos?
Sara tovább szemlélte az idős házaspárt. Megrökönyödve látta, hogy a szülei azok,
csak eddig nem ismerte meg őket.
– Sara – szólt bele Jeffrey.
– Később felhívlak – mondta. – Most jöttek meg. Mennem kell.
Sara a pulton behajolva letette a kagylót. Zavarodott volt, és félt. Megindult feléjük a
folyosón, kezét összekulcsolta a hasán, és várta, mikor kezdenek már el hasonlítani a
szüleire. Döbbenten, ijesztő élességgel látta rajtuk, mennyire megöregedtek. Mint a legtöbb gyerek, felnőttként is önkéntelenül azt hitte, hogy a szülei sosem haladnak túl egy
bizonyos életkoron, és most mégis itt voltak a szeme előtt, megöregedve, és olyan törődötten, hogy Sara nem is értette, hogy tudnak még egyáltalán járni.
– Anya! – szakadt ki a doktornőből.
Cathy nem nyújtotta felé a kezét, ahogy arra Sara számított, és ahogy akarta volna.
Egyik karját Eddie dereka körül hagyta, mintha támogatnia kellene a férjét. A másik
csüggedten lógott le az oldala mellett.
– Hol van?
– Még mindig a műtőben – mondta Sara, és hozzá akart bújni, de Cathy zord arckifejezéséből tudta, hogy nem teheti. – Anya…
– Mi történt?
Sarának gombóc nőtt a torkában – úgy érezte, Cathy nem is úgy szól hozzá, ahogy az
anyja szokott. Olyan hangon beszélt, amitől teljesen megközelíthetetlennek tűnt, a száját
egyenes, hideg vonallá húzta össze. Sara félrehúzódott velük a forgalmas folyosón,
hogy megállhassanak beszélgetni. Annyira szertartásosnak érezte őket, mintha alig ismernék egymást.

51

– El akart jönni velem… – kezdte Sara.
– Te pedig megengedted neki – mondta Eddie, a hangjában rejlő vád bántón hasított
Sarába. – Az istenért, miért engedted?
Sara az ajkába harapott.
– Nem gondoltam… – próbált magyarázkodni.
– Nem, ugye? – vágott közbe az apja.
– Eddie – szólalt meg Cathy, nem azért, hogy rendreutasítsa a férjét, csak hogy jelezze: ennek nem most van itt az ideje.
Sara egy pillanatra elhallgatott, és próbálta nem felzaklatni magát annál is jobban,
mint amennyire már eddig sikerült.
– Még tart az operáció. Talán két órát is bent lesz a műtőben – ahogy kinyílt a kétszárnyú ajtó, mindhárman felnéztek, de csak egy nővér jött ki, biztos, hogy pihenjen egy
kicsit.
– Hasba szúrták, és mellbe. Lett egy horzsolás a fején – Sara a homlokához emelte a
kezét, hogy megmutassa, Tessa hol ütötte a fejét a kőbe. A sebre gondolva elhallgatott,
és érezte, hogy újra elfogja a korábbi pánik. Nem először tűnődött el rajta, hogy nem
csak egy szörnyű álom-e az egész. Mintha csak azért történne, hogy kizökkentse a gondolatmenetből, a műtőajtók megint kicsapódtak, egy beteghordó tolt ki egy üres tolószéket.
– És? – kérdezte Cathy.
– Próbáltam csillapítani a vérzést – folytatta Sara, és lelki szemei előtt ismét peregni
kezdett a jelenet. Az imént a váróteremben ülve gondolatban újra és újra végigment az
eseményeken, átgondolva, hogy mit tehetett volna másképpen, de csak arra döbbent rá,
mennyire reménytelen volt a helyzet.
– És? – ismételte Cathy nyersen.
Sara megköszörülte a torkát, és próbálta függetleníteni magát az érzelmeitől. Úgy beszélt hozzájuk, mintha egy betege szülei lennének.
– Elkapta egy roham közvetlen azelőtt, hogy a helikopter megérkezett. Mindent megtettem, hogy segítsek neki – elhallgatott, ahogy visszaemlékezett, milyen volt Tessa
görcsös rándulásait érezni a karjában. Az apjára bámult, és ráeszmélt, hogy Eddie egyszer sem nézett rá azóta, hogy megjöttek.
– Útban idefelé még két rohamra került sor. A bal tüdeje összeesett, csövet vezettek
bele, hogy segítsék a légzését.
– Most mit csinálnak? – kérdezte Cathy.
– Lassítják a vérzést. Neurológiai konzíliumot hívtak össze, de nem tudom, mire jutottak. Az elsődleges céljuk az, hogy elállítsák a vérzést. Császármetszést hajtanak végre, hogy kiemeljék… – Sara elhallgatott, és mély levegőt vett.
– A kisbabát – fejezte be Cathy, és Eddie csaknem összeroskadt a hírre.
Sara felsóhajtott.
– És még? – kérdezte Cathy. – Mit nem mondasz el nekünk?
Sara nem állta tovább a tekintetüket.
– Ha nem sikerül csillapítani a vérzést, talán műtétileg el kell távolítaniuk a méhet.
Mindkét szülő csendben fogadta a hírt, de Sara olyan biztosan tudta, hogy mi jár a fejükben, mintha teli torokból üvöltöttek volna: Tessa volt az egyetlen reményük, hogy
unokájuk születhet az életben.
– Ki tette ezt? – kérdezte végül Cathy. – Ki képes ilyesmire?!
– Nem tudom – suttogta Sara.
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Neki is ez a kérdés visszhangzott a fejében. Miféle szörnyeteg az, aki leszúr egy terhes nőt, és aztán a sorsára hagyja, hogy elvérezzen?!
– Jeffrey tud már valamit? – kérdezte Eddie.
Sara tisztában volt vele, mennyire nehezére eshetett az apjának, hogy kiejtse a száján
a rendőrfőnök nevét.
– Megtesz minden tőle telhetőt – mondta Sara. – És én is visszamegyek Grantbe,
amint… – nem tudta végigmondani.
– Mire számíthatunk, amikor magához tér?
Sara az apjára meredt, és valami olyasmit akart mondani, amitől végre ő is ránéz. Ha
nem a szüleiről lenne szó, Sara megmondta volna nekik az igazat: fogalma sincs, mire
számíthatnak. Jeffrey gyakran mondogatta, hogy nem szeret beszélni az áldozatok rokonaival, ismerőseivel, amíg nem tud nekik valami konkrétummal szolgálni. Sara korábban mindig azt hitte, hogy ez kissé gyáva húzás a zsaru részéről; most megértette, hogy
muszáj így tenni: mindenkinek szüksége van reményre, bizonyosságra, hogy legalább
egyvalami jól fog alakulni.
– Sara! – nógatta Cathy.
– Agymonitorra fogják kötni. Valószínűleg csinálnak egy EEG-t, hogy kizárhassanak
bármiféle agykárosodást – Sara magával viaskodva kutatott valami biztató után, amivel
enyhítheti szülei kétségbeesését, végül aztán csak kimondta az egyetlen dolgot, amit
biztosan tudott: – Sok minden üthetett ki balul.
Cathy nem kérdezett többet. Eddie felé fordult, és lehunyt szemmel szorította az ajkát férje fejéhez.
Eddie végül megszólalt, ám még mindig nem volt hajlandó Sarára nézni.
– A babával kapcsolatban biztos vagy?
Sara először meg sem tudott szólalni. Olyan száraz volt a torka, mint az üres folyómeder, mikor végre sikerült kinyögnie:
– Igen, apa.
Sara a kórházi büfében állt az ételautomatánál, és addig nyomkodta a gép gombjait,
amíg bele nem fájdult az ujja. Semmi sem történt. Lehajolt, és betolta a kis lengőajtót,
hátha csak nem vette észre, amikor leesett a választott áru, de üres volt a rekesz.
– A francba – fakadt ki, és oldalba rúgta a gépet. Halk prüttyenéssel lepottyant a
KitKat szelet.
Sara kicsomagolta a csokit, és odébb sétált a folyosón, hogy távolabb kerüljön a zajos büfétől. Alaposan megváltozott a kínálat, amióta nem dolgozott a kórházban. Thai
konyhától olasz ételeken keresztül szaftos, vastag hamburgerekig mindent árultak. Biztos komoly bevételt jelent a kórház számára, gondolta a doktornő, mégsem valami
ügyes lépés, hogy egy gyógyításra szakosodott hely ennyi egészségtelen ételt árul.
Bár lassan éjfélre járt az idő, a kórházban még mindig nyüzsögtek az emberek, és a
szüntelen zsongástól Sarának olyan érzése támadt, mintha méhkasban járna-kelne. Gyakornokkorából nem emlékezett erre a lármára, pedig biztos akkor is ugyanilyen volt.
Annak idején nyilván azért nem lett rá figyelmes, mert kialvatlan volt és félt. Még azelőtt töltötte itt a gyakorlatát, mielőtt a gyakornokok önszerveződésbe kezdtek, hogy
humánusabb időbeosztást vezessenek be. Sara idejében huszonnégy és harminchat órás
műszakok voltak. A doktornő a mai napig úgy érezte, hogy maradt némi bepótolnivalója, annyi kialvatlanságot halmozott fel abban az időszakban.
Egy ágynemű feliratú ajtónak támaszkodott, mert tudta, ha leül, nem lesz ereje újra
felállni. Tessát három órája tolták ki a műtőből, átvitték az intenzívre, ahol váltva lehettek mellette a családtagok. Tele volt nyugtatóval, és még nem tért magához a műtét óta.
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Az állapota az orvosok szerint válságos, de a sebész azt mondta, hogy a vérzést sikerült
csillapítani. Tessának még lehet gyermeke – ha az erdőben átélt borzalmak után később
magára talál annyira, hogy egyáltalán akar majd.
Az intenzíven található apró szobában Eddie és Cathy egyetlen szót sem szólt Sarához, a doktornő mégis annyira erősen érezte, hogy őt hibáztatják a történtekért, hogy
már nem tudta elviselni a rá nehezedő nyomást. Devon sem akart szóba állni Sarával, a
sarokban duzzogott, sokkos arckifejezéssel, értetlenül afölött, hogyan történhetett ez a
szeretőjével és a gyermekükkel. Sara úgy érezte, közel áll az összeomláshoz, és senki
nem volt mellette, aki segíthetett volna, hogy összekapja magát.
Hátrahajtotta a fejét, és lehunyta a szemét. Próbálta felidézni, mi volt az utolsó dolog,
amit Tessa mondott neki. A helikopterben már posztkonvulziós állapotban volt, és nem
tudott beszélni. Az utolsó komplett mondatot még a kocsiban mondta Sarának: azt
mondta, szereti.
A doktornő étvágy nélkül harapott bele a KitKatba. – Jó estét, asszonyom – mondta
egy idősebb férfi, ahogy elsétált mellette a folyosón.
Sara mosolyt erőltetett az arcára, és a férfi után nézett, aki felfelé tartott a lépcsőn.
Nagyjából egyidős lehetett Eddie-vel, de már teljesen megőszült. A kórházi neonfényben szinte átlátszónak tűnt a bőre, s bár sötétkék nadrágja és világoskék inge tisztának
látszott, ahogy elhaladt mellette, Sara orrát valami gépolajra vagy gépzsírra emlékeztető
szag csapta meg. Talán szerelő vagy kórházi karbantartó, de az is lehet, hogy neki is itt
van valamelyik hozzátartozója egy emelettel feljebb, akinek hajszálon függ az élete,
mint Tessának.
A büfébe vezető ajtó előtt most egy csapat orvos állt meg gyűrött köpenyben, a fehér
vásznon különböző foltok tarkállottak. Fiatalok voltak, valószínűleg orvostanhallgatók
vagy gyakornokok. A szemük véres volt, és ugyanolyan enerváltnak tűntek, mint annak
idején Sara, amikor ő gyakornokoskodott itt a Gradyben.
Láthatólag vártak valakit: közben egymás között beszélgettek, hangjuk alig kivehető
mormolás formájában jutott el a doktornőhöz. Sara a kezében tartott csokira pillantott,
de szeme előtt elmosódott a csomagoláson olvasható szöveg. A csoport kórházi pletykákba merülve haladt el mellette, kitárgyalták, ki miben ügyetlen, és milyen eljárásokat
szerettek volna jobban begyakorolni.
Férfihangot hallott.
– Sara?
Nem emelte fel a fejét; azt hitte, a beszélő egy másik Sarához intézi a szavait.
– Sara Linton? – ismételte a férfi.
Erre a doktornő felpillantott és a csapat gyakornok után fordult. Eszébe jutott, hogy
talán az egyik páciense a heartsdale-i gyermekklinikáról biztosan végzős lett az
Emoryn. Őskövületnek érezte magát a fiatalok arcába nézve, de aztán észrevette a mögöttük álló, idősebb, magas férfit.
– Mason? – derengett fel neki végül. – Mason James!
– Én bizony – lépett oda Sarához a férfi, és a vállára tette a kezét. – Összefutottam a
szüleiddel az intenzíven.
– Ó – mondta Sara.
Nem tudta, mit mondhatna.
– Most itt dolgozom a gyerektraumatológián.
– Ja, igen – bólogatott Sara, mintha emlékezne. Amikor a Gradyben dolgozott, randizott párszor Masonnel, de aztán, amikor visszaköltözött Grant megyébe, nem tartották
tovább a kapcsolatot.
– Cathy mondta, hogy lejöttél bekapni valamit. Sara mutatta neki a KitKatot.
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– Látom, azóta sem változtak az étkezési szokásaid – nevetett a férfi.
– Marhaszelet már nem volt – felelte a doktornő, mire Mason újra felnevetett.
– De jól nézel ki – jó neveltetésének és modorának hála a férfi simán bökte ki a nyilvánvaló füllentést.
Masonnek az apja és a nagyapja is kardiológus volt. Sara mindig is úgy érezte, hogy
a férfi részben azért vonzódik hozzá, mert az ő apja vízvezeték-szerelő. A bentlakásos
iskolák és countryklubok világában felnőve Masonnek nem sok kapcsolata lehetett a
munkásosztállyal, legfeljebb annyi, hogy néha írt egy csekket az általuk elvégzett javításokért.
– Na és izé… – Sara próbált valami témát találni. – Hogy vagy mostanság?
– Szuperül – válaszolta a férfi. – Hallottam, mi van Tessával. Az egész intenzív erről
beszél.
Sara tudta, hogy egy ilyen eset, mint a húgáé, még egy akkora kórházban is kilóg a
sorból, mint a Grady. Bármilyen borzalom, sokkal nagyobb szörnyülködést vált ki, ha
gyermeket is érint.
– Benéztem hozzá. Remélem, nem bánod.
– Nem – felelte Sara. – Dehogyis.
– Beth Tindall a kezelőorvosa – folytatta Mason. – Jó sebész.
– Értem – bólogatott Sara.
– Anyukád még mindig ugyanolyan csinos, mint mindig – mondta a férfi szívből jövő mosollyal.
– Biztosan örült, hogy találkoztatok – próbálta viszonozni a mosolyt Sara is.
– Hát, a körülményekhez képest… – felelte Mason. – Tudják, hogy ki a tettes?
A doktornő a fejét rázta, és érezte, hogy nem fog tudni uralkodni magán.
– Fogalmuk sincs.
– Sara – simogatta meg a kezét a férfi –, annyira sajnálom.
A doktornő elfordította a fejét, és próbált nem sírni. Senki sem próbálta vigasztalni,
mióta Tessát megszúrták. Mason érintése kellemes bizsergessél töltötte el, és ő idétlenül
érezte magát attól, hogy ez az apró gesztus milyen sokat jelent neki.
A nő reakciója Mason figyelmét sem kerülte el. Megsimogatta Sara arcát, maga felé
fordítva a nő tekintetét.
– Jól vagy?
– Vissza kellene mennem – mondta a doktornő.
– Gyere – karolta át Mason, és megindult vele a folyosón.
Sara az intenzív osztály felé lépkedve hallgatta a férfi szavait, nem igazán figyelt arra, mit mond pontosan, de jólesett neki megnyugtató, monoton hanghordozása; arról
mesélt, mi minden történt a kórházban és vele, amióta Sara elköltözött Atlantából. Mason James olyan férfinak tűnt, akit semmivel sem lehet kiakasztani. Eleinte, amikor Sara
Grant megyéből idekerült, elképesztően kozmopolitának és felnőttnek látta Masont. Sarának addig csak egy partnere volt, Steve Mann, márpedig Steve-nek mindössze annyi
fogalma volt a jó randevúról, hogy apja Buickjának hátsó ülésén végződik, ahol jól
megnyoszorgathatja Sarát.
Ahogy befordultak a folyosón, a doktornő meglátta az apját és az anyját. Láthatólag
épp veszekedtek valamin. Először Eddie vette észre őket, és egyből elhallgatott.
Az apja szemhéja le-lecsukódott: Sara még soha nem látta ennyire fáradtnak. Az anyja pedig mintha többet öregedett volna az elmúlt egy órában, mint előtte húsz év alatt.
Annyira sebezhetőnek tűntek, hogy Sarának elszorult a szíve.
– Megyek, ránézek Tessre – mondta, kimentve magát.
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Megnyomta a kétszárnyú ajtó jobb oldalán található gombot, és belépett az intenzív
osztályra. Más kórházakhoz hasonlóan az intenzív a Gradyben is kicsi, elkülönített részleg volt. A szobákban és a folyosókon csak a helyzet jelzők égtek, az atmoszféra hűvös,
nyugtató volt – mind a betegek, mind a néhány látogató érdekében. Utóbbiakat kétóránként engedték be az osztályra. Az üveg tolóajtókkal leválasztott szobák vajmi kevés privát szférát biztosítottak, ám a betegek nemigen voltak olyan állapotban, hogy ezt felpanaszolják. Ahogy végigment a folyosón, hallotta a szívmonitorok csippanásait és a
lélegeztetőgépek lassú fújtatását. Tessa szobája közvetlenül a nővérszobával átellenben
volt, beszédes jeleként annak, hogy mennyire kritikus a lány állapota.
Devon volt benn a szobában Tessával, fél méterre állt az ágytól, zsebre dugott kézzel.
A falnak támaszkodott, de nem ült le, pedig pont egy kényelmes szék mellett állt.
– Hello – mondta Sara.
A fiú alig adta jelét, hogy észrevette őt. Vörös karikák voltak a szeme körül, sötét bőre sápadtnak tűnt a neonfényben.
– Megszólalt már?
A fiú nem válaszolt egyből.
– Nem is tudom. Párszor kinyitotta a szemét.
– Próbál magához térni – mondta Sara. – Ez jó jel.
Devon nyelt egyet, az ádámcsutkája nagyot ugrott.
– Ha pihennél kicsit… – még be sem fejezte a mondatot, Devon máris megindult kifelé. Hátra se nézett, úgy masírozott ki a szobából.
Sara odahúzott egy széket Tessa ágya mellé, és leült. Szinte egész nap ült a fejleményekre várva, mégis kimerült volt.
Tessa fejét kötés borította ott, ahol vissza kellett varrni a fejbőrét. A hasából két cső
vezetett ki, amely elvezette a folyadékot. Az ágyrácsról a katéterre kötött, félig telt
zacskó lógott. A szobában sötétség honolt, csak a különböző monitorok világítottak.
Tessát egy órája vették le a lélegeztetőgépről, de még mindig rá volt téve szívmonitorra,
amely fémes csippanással közvetítette a lány minden egyes szívdobbanását.
Sara végigsimított húga ujjain, és arra gondolt, sosem vette észre, milyen apró keze
van Tessának. Sosem felejti el testvére első napját az iskolában: kézen fogta, és elsétált
vele a buszmegállóhoz. Mielőtt elindultak, Cathy Sara lelkére kötötte, hogy vigyázzon a
kishúgára. Ez a szólam egész gyermekkorukat végigkísérte. Még Eddie is folyton rászólt Sarára, hogy vigyázzon a húgára, bár később az idősebb lány rájött, mi volt a kérés
igazi oka: az apjuk igazából azt szorgalmazta, hogy Tessa is menjen el vele, amikor Steve Mannel randizik: Eddie is tudott a Buick kényelmes hátsó üléséről.
A lány feje megmozdult, mintha észrevette volna, hogy ott van vele valaki.
– Tess! – fogta meg a kezét Sara, és gyengéden megszorította. – Tess!
Tessa leginkább nyögésre emlékeztető hangot hallatott. A hasához emelte a kezét,
ahogy az elmúlt nyolc hónapban már több milliárdszor megtette.
Lassan kinyitotta a szemét. Körülnézett a szobában, és észrevette Sarát.
– Hello – mondta Sara, és érezte, hogy megkönnyebbült mosolyra húzódik az arca. –
Hello, drága!
Tessa ajka megmozdult. A torkára tette a kezét.
– Szomjas vagy?
A lány bólintott, úgyhogy Sara megkereste a tört jéggel teli pohárkát, amit a nővér
hagyott ott az ágy mellett. A nagyja már megolvadt, de Sara azért talált benne pár kisebb
darabkát a húgának.
– Bevezettek egy csövet a torkodon át – magyarázta Sara a jeget Tessa szájába csúsztatva –, egy darabig fájni fog a helye, és nehezedre esik majd beszélni.
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Tessa lehunyta a szemét, amíg nyelt egyet.
– Nagyon fáj? – kérdezte Sara. – Akarod, hogy idehívjam a nővért?
Sara felállt volna, de Tessa nem engedte el a kezét. Ki sem kellett mondania hangosan ez első kérdést. Sara ki tudta olvasni a tekintetéből.
– Nem, Tessie – mondta, és érezte, hogy könnyek folynak az arcán. – Meghalt. Elvesztettük őt – a szájához szorította Tessa kezét. – Annyira sajnálom. Annyira…
Tessa egyetlen pillantással hallgattatta el Sarát. Csak a szívmonitor fémes hangja hallatszott a szobában, tanúsítva, hogy a lány életben van.
– Emlékszel? – kérdezte Sara. – Tudod, mi történt?
Tessa picit megmozdította oldalirányban a fejét, jelezve, hogy nem.
– Bementél az erdőbe – mondta Sara. – Brad látott, hogy felveszel egy zacskót, és
szemetet pakolsz bele. Erre emlékszel?
A lány újra nemet intett.
– Kellett ott lennie valakinek – kezdte Sara, aztán helyesbített. – Ott volt valaki a fák
között. Talán a zacskó kellett neki. Vagy talán…
Nem fejezte be a gondolatot. Túl sok információval csak összezavarná Tessát, és maga sincs tisztában a részletekkel.
– Valaki leszúrt – mondta Sara.
Tessa várta a folytatást.
– Én találtam rád az erdőben. Egy tisztáson feküdtél, és… próbáltam megtenni minden tőlem telhetőt. Próbáltalak ellátni. Nem sikerült – Sara újra érezte, hogy kezdi elveszteni az önuralmát. – Ó, istenem, Tessie! Próbáltam segíteni!
Sara arccal az ágyra borult, szégyellte magát, amiért sírva fakadt. Erősnek kell lennie
a húga miatt, éreztetnie kell vele, hogy együtt ezen is túljutnak, mégis egyvalamire volt
csak képes gondolni: arra, hogy önmagát hibáztatja. Azok után, hogy egy életen át Tessa
gondját viselte, akkor mondott csődöt, amikor a leginkább szükség lett volna rá.
– Ó, Tess! – zokogta Sara.
Életében semmire sem volt soha akkora szüksége, mint hogy a húga megbocsásson
neki.
– Annyira sajnálom!
Megérezte Tessa kezét a tarkóján. Először ügyetlenül mozgatta a kezét, de próbálta
közelebb húzni magához Sarát.
A doktornő felnézett: csak néhány centire volt az arca a húgáétól.
Tessa szája megmozdult, a lány mintha elszokott volna attól, hogyan is kell használni. „Ki?”, formálta meg a kérdést nagy nehezen. Azt akarta tudni, ki tette ezt vele, ki
gyilkolta meg a gyermekét.
– Nem tudom – mondta Sara. – Próbáljuk kideríteni, drágám. Jeffrey most is épp
ezen dolgozik. Megtesz mindent, amit csak tud – csuklott el a nő hangja. – Gondoskodik róla, hogy aki ezt tette, soha senkinek ne árthasson többé.
Tessa Sara arcához nyúlt, közvetlenül a szeme alá. Remegő kézzel törölte le nővére
könnyeit.
– Annyira sajnálom, Tessie! Annyira sajnálom! – esdekelt Sara. – Mondd meg, mit
tegyek! Mondd meg!
Amikor megszólalt, Tessa hangja reszelős volt, alig több suttogásnál. Sara igyekezett
a húga szájáról olvasni, de erre sem volt szükség: oly világosan értette, mit mond, mintha üvöltött volna.
– Találd meg, ki tette!
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Hétfő

5
Jeffrey lehajolt, hogy felvegye az újságot Sara küszöbéről, mielőtt bemegy a házba. Előre szólt Sarának, hogy reggel hatkor már itt lesz, hogy a nő felhívhassa, és beszámolhasson neki a Tessával kapcsolatos friss hírekről. Előző este szörnyű volt Sara hangja a telefonban. Jeffrey számára nem volt borzasztóbb annál, mint ha sírni hallotta. Ilyenkor
haszontalannak és gyengének érezte magát, márpedig ezt a két tulajdonságot mindenkiben megvetette, de legfőképpen magában.
Jeffrey felkapcsolta a villanyt a folyosón. Hallotta, hogy a ház másik felében mozgolódnak a kutyák: csörgött a nyakörvük, hangosan ásítoztak, de nem jöttek ki megnézni,
hogy ki érkezett. Sara szürke agarai, miután két évig versenyeztek az ebrói pályán, csak
akkor pazarolták az energiáikat bármire is, ha feltétlenül muszáj volt.
Jeffrey füttyentett, és a konyhapultra hajította az újságot. Amíg a kutyákra várt, volt
ideje kényelmesen átnézni a címoldalt. Felül egy képet látott Chuck Gaines-ről, amint
apja és Kevin Blake között áll. Szombaton ez a trió a cikk bizonysága szerint megnyert
valami golftornát Augustában. Lejjebb az egyik cikk arra buzdította a szavazókat, hogy
támogassanak egy új népszavazási kezdeményezést, hogy az iskola mellett álló konténerek helyére igazi tantermeket húzzanak fel. A Grant Megyei Figyelő nem véletlenül
rangsorolta az Albert Gainest érintő hírt első helyre: a város ingatlanállományának legalább a fele az ő tulajdonában volt, a többi után pedig az ő bankjának fizették a jelzálogtörlesztést.
Jeffrey újra füttyentett a kutyáknak, el sem tudta képzelni, mi tart nekik ilyen sokáig.
Végül csak kikullogtak a konyhába, körmük kocogott a fekete-fehér padlócsempén. A
zsaru kiengedte az agarakat az elkerített udvarba, és nyitva hagyta az ajtót, hogy vissza
tudjanak jönni, ha elvégezték a dolgukat.
Mielőtt elfelejtette volna, kivett két paradicsomot a zakózsebéből, és betette őket Sara hűtőjébe egy mulatságos kinézetű zöld gömb mellé, ami rövid, szomorú élete korábbi
szakaszában ennivaló lehetett. Marla Simms, a rendőrőrs titkárnője szabadidejében kertészkedett, és mindig több zöldséget adott Jeffreynek, mint amennyit a zsaru egymaga
meg tudott enni. Marlát ismerve – tudva, mekkora örömmel üti bele az orrát mások dolgába – ez talán nem is volt véletlen; az idős hölgy talán épp azért hozott ennyi mindent
Jeffreynek, mert remélte, hogy a férfi majd osztozik Sarával.
Jeffrey kiöntött némi szárazeledelt Bubbának, Sara macskájának. A macska akkor jön
majd elő, miután Jeffrey elment. Inni pedig csak úgy volt hajlandó, ha a tisztítószeres
kamrában hagytak neki egy tál vizet, és Jeffrey, amikor még itt lakott, véletlenül folyton
felrúgta Búbba vizét. A macska ezt is és egyéb ügyeket is a szívére vett. Jeffrey és Sara
szerető gyűlölségben élt vele. Sara imádta, Jeffrey pedig ki nem állhatta.
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A kutyák épp akkor trappoltak be a konyhába, amikor Jeffrey kinyitott egy konzerveledelt. Bob a mellső lábával felugrott Jeffrey combjára, hogy a zsaru megveregesse a
buksiját, Billy pedig rögtön lehevert a padlóra, és akkorát fújtatott, mintha most mászta
volna meg a Mount Everestet. Jeffrey sosem értette, hogy nagy testű kutya létükre miért
vannak a lakásba szoktatva, de a két agár úgy is boldogan elvolt, ha egész nap ki sem
dughatták az orrukat. Amikor túl sokáig kint hagyták őket az udvaron, unatkozni kezdtek, és átugrottak a kerítésen, hogy megkeressék Sarát.
Bob újra megbökdöste az orrával Jeffreyt, és a pult irányába taszigálta.
– Várj egy kicsit – mondta neki a férfi, és felemelte a tálaikat.
Tett nekik néhány kanál száraztápot, aztán egy leveseskanállal összekeverte a konzervétellel. Jeffrey tisztában volt vele, hogy a kutyák bármit behabzsolnak, ami a tálba
kerül – Billy például konkrétan csemegéstálnak használta a macskaalmot –, de Sara szerette bekeverni nekik az ennivalót, úgyhogy Jeffrey is így csinálta.
– Tessék, egyetek – tette le a tálakat Jeffrey.
Az agarak odaléptek, és vézna hátsójukat mutogatva kajálni kezdtek. A zsaru pár pillanatig csak figyelte őket, aztán eszébe jutott, hogy hasznossá teszi magát, és kitakarította a konyhát. Sara még jobb napokon sem tartott patyolattisztaságot, a péntek esti
mosatlan még mindig a mosogatóban felstószolva várt a sorára. Jeffrey az egyik szék
hátára dobta a zakóját, és felgyűrte az ingujját. A mosogató fölötti jókora ablakon nyugalmas
kilátás nyílt a tóra. A zsaru szórakozottan bámészkodott mosogatás közben. Szeretett
Sara házában lenni, tetszett neki a konyha otthonos hangulata, és az öblös, kényelmes
karosszékek a dolgozószobában. Szívesen szerelmeskedett Sarával nyitott ablaknál, a tó
felett röpködő madarakat hallgatva; ilyenkor megcsapta az orrát a nő samponjának illata, és figyelte, hogyan hunyja le a szemét, miközben átöleli. Mindezt annyira szerette,
hogy ezt a nő is biztosan megérezte; együtt töltött idejük nagy részében mégis a férfi
házában voltak.
Az utolsó tányérnál tartott, amikor megcsörrent a telefon, és már úgy elmerült a gondolataiban, hogy a zajra kis híján kiejtette a kezéből.
Harmadik csengésre vette fel a kagylót.
– Hello! – mondta Sara halk, fáradt hangon.
– Hogy van? – kérdezte a zsaru, és a törülközőért nyúlt.
– Jobban.
– Emlékszik, mi történt?
– Nem – Sara elhallgatott, a férfi nem tudta megállapítani, sírva fakadt-e, vagy egyszerűen túl fáradt a beszédhez.
Jeffrey szeme előtt elhomályosodott a konyha; lélekben újra az erdőben volt, és leszorítva tartotta Tessa hasát, miközben az inge csurom vér lett. Billy hátrasandított a
rendőrfőnökre, mintha megérezte volna, hogy valami nincs rendben, aztán visszafordult
a reggelijéhez; a nyakörvén fityegő fémbiléta hozzákoccant a tálhoz.
– És te, bírod még? – kérdezte Jeffrey.
A nő felhorkant, amit tetszés szerint lehetett igenként és nemként is érteni.
– Beszéltem Brockkal, és elmondtam neki, mit kell csinálnia – mondta. – Holnapra
biztosan megkapjuk az eredményeket a laborból. Carlos érti a módját, hogyan sürgesse
meg.
Jeffrey nem hagyta elterelni a figyelmét az eredeti kérdésről.
– Aludtál valamit az éjjel?
– Nem nagyon.
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Jeffrey sem aludt. Hajnali három körül kikelt az ágyból, elment, és futott tíz kilométert, mert azt hitte, ettől majd kifárad, és utána el tud aludni. Tévedett.
– Most apa és anya van benn nála.
– Hogy vannak?
– Annyira dühösek.
– Rám?
A nő nem felelt.
– Rád?
Jeffrey hallotta, hogy Sara az orrát fújja.
– Nem lett volna szabad magammal vinnem mondta utána a doktornő.
– Ezt senki sem tudhatta előre, Sara – mérges volt magára, amiért nem jutott eszébe
vigasztalóbb válasz. – Bűnügyi helyszínek százain fordultunk meg, és soha nem történt
semmi rossz egyiken sem. Soha.
– Attól még bűnügyi helyszín marad.
– Igen, olyan hely, ahol már megtörtént a bűntény. Semmi okunk nem volt feltételezni, hogy…
– Kicsit később hazaviszem anya kocsiját. Talán estefelé – mondta. – Valamikor ebéd
után költöztetik át Tessát az intenzívről. Látni akarom, hogy berendezkedik. – Elhallgatott, aztán hozzátette: – Amint megérkezem, elvégzem a boncolást.
– Hadd menjek érted!
– Nem kell – válaszolta a nő. – Túl hosszú út, és…
– Nem számít – vágott közbe a zsaru.
Már elkövette azt a hibát, hogy nem volt ott, amikor Sarának szüksége lett volna rá,
és nem fogja újra elkövetni.
– Találkozunk az előcsarnokban négykor.
– Az már majdnem csúcsforgalom. Iszonyú sokáig fog tartani.
– Pont a dugóval szemben fogok jönni – mondta Jeffrey, bár ez Atlantában, ahol tizenöt éves kor fölött mindenki autóval járt, aligha számított. – Nem akarom, hogy
egyedül vezess haza. Túl fáradt vagy.
Sara nem válaszolt.
– Nem kérdezlek, Sara, hanem mondom – mondta a zsaru határozottan. – Négy körül
ott vagyok érted, rendben?
– Rendben.
– Négykor az előcsarnokban.
– Oké.
Jeffrey elköszönt és letette, még mielőtt Sara meggondolhatta volna magát. Nekiállt
begombolni a mandzsettáját, ám meggondolta magát, amikor látta, hogy mennyi az idő.
Kábé egy óra múlva kellett felvennie Dan Brockot, hogy elvigye a kórbonctanra, hogy a
férfi vérmintákat vehessen Andy Rosentől. Utána pedig a Rosen házaspárral volt megbeszélve egy találkozó, hátha eszükbe jutott valami fontos dolog az éjjel.
Az irodában Jeffrey nem tudott mit tenni, amíg a helyszínelők be nem fejezték a
munkát Andy egyszobás lakásában a szülők garázsa fölött. Bármilyen ujjlenyomatot találnak, azt ellenőrzik a számítógépen, de ez mindig kétesélyes, mert a számítógép csak a
nyilvántartásban levő ujjlenyomatokat tudja azonosítani. Ha beérnek a jelentések az őrsre, Frank majd felhívja Jeffreyt, de egyelőre ezeken kívül nincs tennivalója. Ha nem ütköznek valami eget rengető meglepetésbe, akkor Jeffrey még beugrik Ellen Schafferhez
is a kollégiumba, hogy megmutassa neki Andy Rosen fotóját. A zsaru kíváncsi rá, a lány
felismeri-e a fotót, hiszen csak hátulról látta a testet. Viszont számításba véve, milyen
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sebességgel terjednek a pletykák az egyetemen, Schaffer feltehetőleg máris többet tud
Andy Rosenről, mint az egész nyomozói állomány együttvéve.
Jeffrey újra hasznossá tette magát. Megindult befelé a hálószoba irányába, és útközben felszedte Sara zoknijait és cipőit, aztán talált egy szoknyát és egy bugyit is. A nő
láthatólag ötletszerűen dobálta le magáról a ruhákat, ott, ahol éppen tartott. Jeffrey elmosolyodott, amikor eszébe jutott, mennyire idegesítette ez a szokás, amíg együtt éltek.
Billy és Bob visszatelepedett az ágyra, amikor a rendőrfőnök lehajigálta Sara ruháit
az ablak melletti fotelbe. Az ágy mellett volt két bekeretezett kép. Jeffrey megállt, hogy
egy pillantást vessen rájuk. Az első képen Tessa és Sara volt, a tóparton álltak, horgászbottal a kezükben, Tessa lepukkant horgászkalapban. Jeffrey megismerte a kalapot:
Eddie-é. A másik fotó Tessa ballagásán készült. Eddie, Cathy, Tessa és Sara állt rajta négyesben, egymást átkarolva a képen, szélesen mosolyogva.
A sötétvörös hajú, fehérbőrű Sara, aki még az apjánál is magasabbra nőtt négy-öt
centivel, mindig úgy festett, mintha a szomszéd lány is rátévedt volna a családi fotóra,
de a mosolya szakasztott olyan volt, mint Eddie-é. Tessa édesanyjuk szőke haját, kék
szemét és filigrán testalkatát örökölte. Mindhárom nőnek egyforma mandulavágású
szeme volt. Sara alkata valahogy asszonyosabbnak tűnt, Jeffrey mindig is odavolt attól,
hogy a nő a megfelelő helyeken épp a kellő mértékben gömbölyödik.
A zsaru letette a fotót, és az egyenletes porrétegben felfedezhető vékonyabb csíkból
észrevette, hogy egy harmadik képnek is állnia kellett az első kettő mellett. Lenézett a
padlóra, aztán bekukkantott a fiókba, és a legalján, egy stósz magazin alá temetve meg
is találta az ezüstkeretes felvételt. Jól ismerte; egy járókelő készítette róluk a tengerparton, a nászútjuk alatt. Kicsit leporolta a paplan sarkával, aztán visszadugta a fiókba.
A Brock temetkezési vállalat egy nagy, viktoriánus házban székelt, épp olyanban, amilyen Jeffrey gyerekkori álma volt. A valóságban az alabamai Sylacaugá-ban egy két hálószobás, egy fürdőszobás házban éltek az édesanyjával – és néha az apjával is –, amit
még jobb napjaiban sem igen lehetett otthonnak nevezni. Jeffrey anyja sosem volt boldog. A falakon nem lógtak képek, nem volt szőnyeg, semmi, ami személyes jelleget
kölcsönzött volna a háznak – legalábbis azokban az években, amelyekre Jeffrey már
visszaemlékezett. Mintha May Tolliver mindent megtett volna azért, nehogy gyökeret
verjenek. Nem mintha sok esélye lett volna rá, még ha akarta volna is, hogy otthont teremtsen.
A rosszul szigetelt ablakok megzörrentek, valahányszor az ember becsukta a bejárati
ajtót, a konyhapadló pedig olyan durván lejtett hátrafelé, hogy a földre hulló ételmaradék összegyűlt a padozat alatt. Télen, ha nagyon hideg volt, Jeffrey a folyosóról nyíló
kis tárolóban aludt egy hálózsákban, mert az volt a legmelegebb helyiség.
Jeffrey túl hosszú ideje volt már zsaru ahhoz, hogy elhiggye: a fos gyerekkor jó
mentség bármire is, de meg tudta érteni, hogy vannak emberek, akik erre használják.
Jimmy Tolliver komiszul viselkedett, ha be volt rúgva. Jó párszor elpáholta a fiát; már
amikor Jeffrey elkövette azt a hibát, hogy az apja útjába került. Legtöbbször akkor kapott a fejére, amikor az apja és anyja közé állt, hogy az anyját megvédje. De ez régen
volt, a rendőrfőnök már rég túllépett rajta. Mindenki számára tartogat az élet ilyenolyan szörnyűségeket ekkor vagy akkor; ilyen az élet. Az, hogy valakinek milyen a jelleme, pont abból derül ki, miképp viseli el ezeket a megpróbáltatásokat. Talán ezért volt
Jeffreynek olyan nehéz dolga például Lenával. Nem kizárt, hogy másmilyen embert
akart faragni a lányból, mint amilyen valójában.
Dan Brock kibukdácsolt a bejárati ajtón, aztán megtorpant, mert az anyja szólt neki,
hogy jöjjön vissza, és adott neki két műanyag poharat. Jeffrey joggal reménykedhetett,
hogy az egyiket neki szánták. Penny Brock méregerős kávét főzött.
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A zsaru próbálta nem megmosolyogni, amikor Dan Brock elköszönt az édesanyjától.
A férfi lehajolt, és puszit nyomott anyukája arcára, az idős hölgy pedig még lesöpört
egy szöszt a fekete öltöny válláról. Nem véletlenül alakult úgy, hogy bár Dan Brock lassan negyven felé közeledett, mégsem nősült meg.
Brock, arcán széles vigyorral sétált oda Jeffrey kocsijához. Ez a langaléta figura szerencsétlenségére pontosan úgy is nézett ki, mint ami volt: harmadik generációs temetkezési vállalkozó. Hosszú, csontos ujjai és szenvtelen arca rendkívül alkalmas volt az elhunyt hozzátartozóinak vigasztalására. Nem sok alkalma nyílt olyanokkal beszélni,
akiknek éppen nem szakadt meg a szíve a bánattól, úgyhogy kifejezetten csacsogós volt
mindenkivel, aki nem gyászolt. Szárazan elmés stílusa volt, s már-már riasztó humora.
Egész arcát grimaszba gyűrve, óriásira tátott szájjal, afféle Muppet Show-figura módjára nevetett.
Jeffrey átnyúlt a túloldalra, hogy kinyissa neki az ajtót, de Brock addigra már egyedül is megoldotta a helyzetet. Mindkét pohárka elfért nagy lapátkezében.
– Jó reggelt, főnök – mászott be a kocsiba, és az egyik kávét Jeffrey felé nyújtotta. –
Anya küldi.
– Mondd meg neki, hogy nagyon köszönöm! – vette át a poharat a zsaru.
Lepattintotta a tetejét, és beszívta a gőzölgő ital illatát. Ettől majd felébred, gondolta.
Sara házát rendbe tenni nem volt valami megterhelő feladat, de miután észrevette, hogy
a nő a fiókba süllyesztette a fotójukat, mintha többé tudni sem akarna róla, hogy házasok voltak, Jeffrey begorombult. Igazából persze ő is csak röhögött magán; úgy viselkedik, mint egy lelkibeteg bakfis.
– Magát meg mi lelte? – kérdezett rá Brock rögtön.
A temetkezési vállalkozó empátiájával érezte meg Jeffrey hullámzó kedélyállapotát.
– Semmi – a zsaru sebességbe tette az autót.
Brock boldogan helyezkedett el az ülésen, pipaszár lábát előrenyújtotta, mint két
görbe fogpiszkálót.
– Kösz a fuvart. Nem tudom, mikor leszek meg a halottszemlével, márpedig anya
hétfőnként dzsesszbalettre jár.
– Nem tesz semmit – bólogatott Jeffrey, és igyekezett nem pukkadozni a nevetéstől,
ahogy a lelki szeme előtt felvillant Penny Brock tornadresszben. Önkéntelenül egy hasas krumpliszsák képével társította a gondolatot.
– Tessáról van hír? – kérdezte Brock.
– Reggel beszéltem Sarával – felelte Jeffrey. – Úgy tűnik, kicsit jobban van.
– Hál' istennek – gesztikulált Brock felfelé. – Imádkozom érte.
Leejtette a kezét, és a combjára csapott.
– És az az ártatlan kisbaba… Jézus külön helyet tart fenn a kisgyermekeknek.
Jeffrey erre nem szólt semmit, csak azt remélte, hogy annak, aki megszúrta Tessát és
a babát, Jézus még különlegesebb helyet tartogat.
– Hogy tartja magát a család?
– Megvannak, úgy tűnik – válaszolta a rendőrfőnök, aztán inkább témát váltott. –
Már jó ideje nem dolgoztál a megyének, igaz?
– Nem bizony – bólogatott Brock szinte hetvenkedve; korábban évekig ő volt a megyei halottkém. – Azt kell mondjam, nagyon megörültem neki, amikor Sara átvette ezt a
hivatalt. Nem mintha nem lett volna jó pénz, de akkoriban Grant megye kezdett már túl
nagy lenni nekem. Sokan költöztek ki a városból ide, és magukkal hozták a városias
szokásaikat. Nem akartam véletlenül átsiklani valami felett. Hihetetlen felelősséggel jár
ez a munka. Le a kalappal Sara előtt!
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Jeffrey tudta, hogy Brock a város alatt Atlantát érti. A kilencvenes évek elején a többi
kisvároshoz hasonlóan Grant megye településeire is rengeteg városlakó költözött ki a
kicsit lassabb, kényelmesebb életvitel reményében. Ezek az emberek elhagyták a nagyvárosokat, mert azt hitték, hogy az autópályáról letérve majd megtalálják a maguk idilli,
békés kisvárosát. És ez legtöbbször így is lett volna – ha nem hozzák magukkal a gyerekeiket is. Jeffreyt részint azért vették fel megyei rendőrfőnöknek, mert korábban az
alabamai Birminghamben bandaháborúkra szakosodott különítményben dolgozott. Mire
Jeffrey aláírta a munkaszerződését, a granti hatalmasságok már előre ittak is a medve
bőrére, hiszen tagadhatatlanul abban reménykedtek: ha netán gond támad a fiatalkorú
bűnözéssel és a bandákkal, Jeffrey egy füst alatt azt is megoldja majd.
– Most viszont, Sara azt mondta, elég egyértelmű a teendőm. Csak vér és vizelet kell,
ugye?
– Aha – válaszolta Jeffrey.
– Hallom, Hare helyettesít Sara rendelésén – jegyezte meg Brock.
– Igen – felelte Jeffrey, és belekortyolt a kávéjába. Hareton Earnshaw, Sara unokatestvére is orvos, bár nem gyermekgyógyász. Ő ugrott be a gyerekklinikán a rendelési
időre, amíg Sara Atlantában van.
– Apukám, isten nyugosztalja, rendszeresen kártyázott vele és Eddie-vel – mondta
Brock. – Emlékszem, néha magával vitt, és akkor közben én Sarával és Tessie-vel játszottam – úgy hahotázott, hogy visszhangzott tőle a kocsi. – Az iskolában senki más
nem állt szóba velem, csak ők ketten! – Őszinte sajnálkozás volt a hangjában, amikor
hozzátette: – Mindenki más úgy viselkedett, mintha leprás volnék. Ha véletlenül hozzáértem valakihez, sikoltozni kezdtek, hogy elkapták.
Jeffrey ránézett.
Brock magyarázatul felé is nyújtotta a kezét.
– Azért, mert fogdosom a hullákat. Nem mintha kiskoromban hozzájuk nyúltam volna. Ez csak később kezdődött.
– Vagy úgy – pislogott Jeffrey azon tűnődve, hogy is lyukadtak ki ennél a témánál.
– Roger bátyám viszont direkt fogdosta őket. Igazi rosszcsont volt!
Jeffrey már előre összeszedte a bátorságát, mert sejtette, hogy ez valami beteg poén
bevezetője.
– Ő fejenként huszonöt centért hordta le a srácokat a balzsamozóba éjjelente, miután
apa már lefeküdt. Amint beértek oda, totál sötétben, lekapcsolt villanynál, egy szál zseblámpával mutatta az utat, megnyomta az elhunyt mellkasát, itt ni – Jeffrey józan belátása ellenére csak megnézte, hogy pontosan hol is –, és akkor a holttest mély hangon feljajdult.
Brock eltátotta a száját, és mély, lelketlen jajdulás hagyta el az ajkait. Borzasztó, egészen szörnyű hang volt, Jeffrey csak azt remélte, hogy mire éjjel ágyba kerül, sikerül
megfeledkeznie róla.
– Hú, de rémisztő! – mondta a zsaru őszintén. Megdermedt a vér az ereiben, és csupa
libabőr lett a háta. –Többet ne adj ki ilyen hangot, Brock. Jézusom!
Brock bűnbánó képet vágott, de értett a szóból, itta a kávéját, és a hátralevő útszakaszon már nem szólalt meg.
Amikor Jeffrey leparkolt a Rosen ház előtt, először a kocsibejárón álló vadiúj piros Ford
Mustangra lett figyelmes. A zsaru nem is ment egyből az ajtóhoz, hanem a kocsihoz sétált, csodálva annak karcsú vonalvezetését. Amikor ennyi idős volt, mint Andy Rosen, a
rendőrfőnök is piros Mustangot szeretett volna, és most, hogy meglátta a kocsit a ház
előtt, indokolatlan féltékenység nyilallott bele. Végigsimított a motorháztetőn, kitapin-
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totta a karosszérián végigfutó fekete csíkozást, és önkéntelenül az jutott eszébe, hogy
Andy Rosennek sokkal több mindene volt, amiért élhetett volna, mint annak idején neki.
De volt még valaki rajta kívül, aki rajongott ezért a kocsiért. A kora reggeli óra ellenére az autó nem volt harmatos. A hátsó lökhárító mellett felfordított vödör, a tetején
szivacs. A kerti slaug még mindig ki volt húzva a kocsihoz. Jeffrey az órájára pillantott;
fura időpont autót mosni, gondolta, főleg így, hogy előző nap meghalt a tulajdonosa.
A rendőrfőnök felért a verandára, és már onnan hallotta, hogy a Rosen házaspár goromba szóváltásba bonyolódott. Elég régóta volt már zsaru ahhoz, hogy tudja: az emberek, ha feldühítik őket, kifejezetten őszinték tudnak lenni. Megállt az ajtónál hallgatózni, de ügyelt rá, hogy ne látsszon rajta egyértelműen a dolog, nehogy lebukjon valami
korai kocogó előtt.
– És most mi a frászért lovagolsz ezen, Brian? – ripakodott a férjére Jill Rosen. – Korábban sosem izgattad magad rajta, hogy mi van vele!
– Ez kurvára baromság, te is tudod!
– Ne beszélj így velem!
– Úgy beszélek, ahogy akarok, cseszd meg!
Egy pillanatra csend támadt. Aztán újra Jill Rosen szólalt meg, de már halkabban,
Jeffrey nem értette, mit mond. A férje is halkan válaszolt.
A rendőrfőnök kivárt egy teljes percet, hátha újra felcsattan valamelyikük, és csak
utána kopogott be a házba. Mozgolódást hallott odabentről. Arra tippelt, hogy legalább
az egyikük sír.
Jill Rosen nyitott ajtót, és az öklében szorongatott, gombóccá gyűrt papír zsebkendőből rögtön látszott, hogy végigsírta a reggelt. Jeffreynek bevillant Cathy Linton, ahogy
ült a teraszon előző nap, és olyan erővel rohanta meg az együttérzés, hogy maga is meglepődött rajta.
– Tolliver rendőrfőnök – mutatta be Jill Rosen. – A férjem, dr. Brian Keller.
– Telefonon már beszéltünk – mondta a férfinak Jeffrey.
Kellerről sütött, hogy romjaiban hever a tragédia miatt. Foltokban kopaszodó, ősz
hajából, és tokás fejéből ítélve az ötvenes évei vége felé járhatott, de a gyász még húsz
évet öregített rajta. Hajszálcsíkos nadrágban volt, amelyhez nyilván zakó is tartozott, de
felül csak egy elsárgult V nyakú trikó fedte a testét, amelynek széles kivágásából kikandikált a férfi dús, őszülő mellszőrzete. Ugyanolyan Dávid-csillagot viselt, mint a fiáé
volt – vagy az is lehet, hogy ugyanaz a csillag lógott a nyakában, amit tegnap az erdőben megtaláltak. Meglepő módon mezítláb volt, ezért Jeffrey arra tippelt, hogy ő moshatta le a kocsit.
– Jaj, elnézést! – mondta Keller. – Tegnap elvesztettem a türelmemet, amikor telefonon beszéltünk. Zaklatott voltam.
– Részvétem a veszteségért, dr. Keller – a zsaru megszorította a kezét, és közben
azon tanakodott, hogyan kérdezhetne rá tapintatosan, hogy vér szerinti vagy fogadott fia
volt-e Andy. Sok nő házasság után is megtartja a lánykori nevét, de a gyerekek rendszerint az apa családnevét szokták viselni.
– Ön Andy biológiai apja? – kérdezte Jeffrey Kellert.
– Hagytuk, hogy Andy válasszon kettőnk családneve közül, amikor elég idős lett ahhoz, hogy felelős döntést hozzon erről.
Jeffrey erre bólintott, hogy érti, bár a maga részéről azon az állásponton volt, hogy ha
egy gyerekre túl sok mindent ráhagynak, attól csak nő az esélye annak, hogy előbbutóbb be kell vinni az őrsre. Ilyenkor aztán ott ül a gyerek kiborulva, és csak lassan érti
meg, hogy saját rossz döntéseinek következtében jutott oda, ahol éppen tart.
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– Kerüljön beljebb – mondta Rosen doktornő, az apró előtérből a nappaliba invitálva
Jeffreyt.
A legtöbb főiskolai tanárhoz hasonlóan ők is a Main Streetről nyíló Willow Drive-on
laktak, amely nagyon közel volt a kampuszhoz. Az iskola megállapodott a bankkal,
hogy a főiskola új tanárai alacsony kamatra vehetnek fel kölcsönt, így aztán a tanári kar
a városka legszebb házaiba költözött be. Jeffrey eltűnődött rajta, vajon a többi profeszszor is úgy elhanyagolja-e az otthonát, mint Kellerék. A plafonon beázásfoltok tarkállottak, és úgy általában az egész szobára nagyon is ráfért volna már egy festés.
– Elnézést a rendetlenségért – mondta Jill Rosen rutinosan.
– Semmi gond – felelte Jeffrey, bár nem értette, hogy lehet ekkora disznóólban élni.
– Dr. Rosen…
– Jill.
– Jill – kezdte –, meg tudná mondani, honnan ismeri Lena Adamst?
– A nőt, aki tegnap ott volt? – kérdezett vissza a doktornő.
– Eszembe jutott, vajon ismeri-e őt korábbról.
– Előtte már járt az irodámban. Értesített, hogy mi történt Andyvel.
Jeffrey egy pillanatra még rajta tartotta a tekintetét. Nem ismerte a nőt eléggé ahhoz,
hogy megállapíthassa: szándékosan fogalmazott-e kétértelműén, vajon sugall-e ezzel
valamit. Az ösztöne azt súgta, hogy volt még valami Lenával és Jill Rosennel kapcsolatban, de fogalma sem volt, hogy ezt hogy hozhatná összefüggésbe a halálesettel.
– Üljünk le itt – vezette be dr. Rosen a zsúfolt nappaliba.
– Köszönöm – mondta Jeffrey a szobában körbepillantva.
A doktornő láthatólag nagy műgonddal rendezte be a házat, amikor beköltöztek, azóta azonban sok év eltelt már. A bútorzat klassznak tűnt, de eléggé le volt lakva. Eljárt
az idő a tapéta felett, a szőnyeg pedig úgy megmutatta a gyakori útvonalakat, mintha
erdei ösvények volnának. De még ezeket a szépséghibákat leszámítva is teljesen agyonnyomta a teret a zsúfoltság. Stószokban álltak a magazinok és a könyvek. Néhány múlt
heti újság az egyik fotelben volt széthajtogatva az ablak alatt. A Linton házzal ellentétben, ahol ugyanennyi kacat hevert szerteszét, könyvből pedig még több, volt ebben a
nappaliban valami nyomasztó, mintha nem sokáig lett volna itt boldog senki.
– Beszéltünk a temetkezési vállalkozóval a szertartásról – szólalt meg Keller. – Jill és
én épp próbáltuk eldönteni, hogy mit tegyünk. A fiamnak határozott kívánsága volt,
hogy elhamvasszák – remegett meg az alsó ajka. – Lehetséges ez a boncolást követően?
– Igen – válaszolta Jeffrey. – Természetesen.
– Szeretnénk teljesíteni Andy kívánságait, de… – vette át a szót dr. Rosen.
– Jill, ő ezt akarta – mondta a nőnek Keller.
Jeffrey érezte a feszültséget kettejük közt, és nem nyilvánított véleményt.
– Kérem, foglaljon helyet – kínálta hellyel a rendőrfőnököt dr. Rosen egy jókora fotelre mutatva.
– Köszönöm – mondta a zsaru, betűrte a nyakkendője alját a nadrágjába, és a fotel
szélére ült le, hogy ne süppedjen be a nagy, puha párnák közé.
– Kér valamit inni?
Mielőtt Jeffrey elháríthatta volna a kínálást, Keller szólalt meg:
– Légy szíves, hozz vizet mindenkinek!
A férfi a padlóra szegezte a tekintetét, amíg felesége el nem hagyta a helyiséget. Úgy
tűnt, mintha várna valamire, de Jeffrey nem tudta megállapítani, mi lehet az. Amikor
hallatszott, hogy a konyhában folyni kezd a víz a csapból, kinyitotta a száját, de nem
jött ki rajta hang.
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– Klassz kocsi áll odakint – jegyezte meg a zsaru.
– Az – helyeselt Keller, az ölében összekulcsolva a kezét.
Behúzta a vállát, és Jeffreynek feltűnt, hogy a férfi termetesebb, mint amekkorának
először nézte.
– Ma reggel lemosta?
– Andy jól gondját viselte annak az autónak – válaszolta Keller.
Jeffreynek feltűnt, hogy nem kapott választ a kérdésére.
– A biológia tanszéken van?
– Igen, kutató vagyok – pontosított a férfi.
– Esetleg van valami – kezdett a kérdésbe a rendőrfőnök –, amit el akart mondani…?
Keller újra szóra nyitotta a száját, ám éppen ekkor tért vissza a szobába Jill Rosen, és
adott egy pohár vizet Jeffreynek és a férjének is.
– Köszönöm – mondta Jeffrey, és belekortyolt, pedig a pohár fura szagot árasztott.
Letette a vizet a dohányzóasztalra, és a férfira pillantott, van-e valami közlendője,
mielőtt ő folytatja a kérdezősködést.
– Tudom, hogy most mással vannak elfoglalva – tért a tárgyra a rendőrfőnök. – Csak
néhány rutinkérdést kell feltennem, és aztán nem is tartom fel önöket.
– A rendelkezésére állunk, ameddig csak szükséges – válaszolt Keller készségesen.
– Az emberei tegnap egész késő estig itt voltak Andy garzonjában – mondta dr.
Rosen.
– Igen – felelte Jeffrey.
Ő maga, a tévében látható nyomozóktól eltérően, amikor csak lehet, távol tartotta
magát a friss tetthelyektől, amíg a nyomrögzítők be nem fejezték a munkát. A folyómeder, ahol Andy megölte magát, túl nagy kiterjedésű és túl nyilvános terep ahhoz, hogy
hasznát lehessen venni. Andy lakrésze viszont már más tészta.
Keller megvárta, hogy a felesége leüljön, aztán odaült mellé a kanapéra. Megfogta a
nő kezét, de Jill Rosen elhúzódott. Nyilvánvalóan nem voltak még túl az előbbi veszekedésen.
– Ön szerint lehetséges, hogy lelökték? – kérdezte a nő.
Jeffrey kíváncsi lett volna, dr. Rosennek mondtak-e erről bármit is, vagy egyedül merült fel benne a lehetőség.
– Kapott valaha halálos fenyegetést a fiuk?
Egymásra néztek, mintha ez már korábban szóba került volna kettejük között.
– Nem tudunk róla.
– Andy korábban is megpróbálta már megölni magát?
Egyszerre bólintottak.
– Igen – suttogta a nő.
– Akkor nem valószínű – válaszolta meg az eredeti kérdést Jeffrey.
Jelenleg mindegy, mit gondol Jeffrey, a felvetés egyelőre nem más, mint spekuláció.
Nem akarta, hogy Andy szülei belekapaszkodjanak egy halvány lehetőségbe, csak azért,
hogy később csalódást kelljen okoznia nekik.
– Megvizsgálunk minden lehetőséget, de nem akarok alaptalan reményeket ébreszteni önökben – elhallgatott, és máris sajnálta, hogy így fogalmazott. Miféle szülő az, aki
reménykedik abban, hogy a gyermekét meggyilkolták?
– Bármi furcsaság a boncolás során kerülhet elő – közölte Keller a feleségével. – Ott
mindenféle dolog kiderülhet. Elképesztő, mi mindenre képes a tudomány a mai világban
– mondta ezt a tudomány művelőjeként, aki tudományos módszereket alkalmazva bizonyította kutatási eredményeit.
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Jill Rosen az orrát törölgette a zsebkendővel, oda sem figyelt arra, amit a férje mondott. Jeffrey azon tűnődött, vajon azért viselkednek-e így, mert az imént összezördültek,
vagy egy ideje folyamatosan ilyen problémás már a házasságuk.
– Eszünkbe jutott valami, amit el kell mondanunk önnek – szakította félbe Keller
Jeffrey töprengését. – Andynek volt néhány ismerőse korábbról…
– Mi nem igazán ismertük őket – vágott közbe a doktornő. – Együtt drogoztak.
– Bizony, mi nem ismertük őket – helyeselt Keller. – Újabbak pedig tudomásunk szerint nem voltak neki.
– Vagy legalábbis Andy senkit se mutatott be nekünk – pontosított Jill Rosen.
– Többet kellett volna itthon lennem – mondta Keller a kétségbeeséstől elfúló hangon.
A doktornő ezt nem vitatta, Keller pedig belevörösödött az erőfeszítésbe, hogy sírva
ne fakadjon.
– Ön Washingtonban volt? – kérdezte Jeffrey a férfitól, de a felesége válaszolt.
– Brian most egy nagyon bonyolult pályázati anyagon dolgozik – magyarázta.
– És most már mit ér az egész… – rázta a fejét, mintha az egész munka szertefoszlott
volna. – Rengeteg elvesztegetett idő a semmiért.
– Egy nap talán segíteni fog a munkád az emberiségen – mondta a nő, de Jeffreynek
úgy tűnt, nem kevés ellenérzés bujkál a hangjában.
Nem ez lenne az első alkalom, amikor a feleség berzenkedik, amiért a férje folyton
későig dolgozik.
– Ez Andy kocsija itt a beállón? – kérdezte Jeffrey Jill Rosentől.
Észrevette, hogy Keller elfordítja a fejét.
– Most vettük neki. Azért, hogy… Nem is tudom. Brian meg akarta jutalmazni, hogy
ilyen jól állnak a dolgai.
Ebben kimondatlanul az is benne volt, hogy Jill Rosen nem értett egyet a férje döntésével. Ez a kocsi pazarló luxuskiadás lehetett, márpedig a férfi tanárként aligha milliomos. Jeffrey feltételezte, hogy kettejük közül a nő kereshet többet, de még ő sem kaphat valami jó fizetést.
– És általában kocsival járt iskolába? – kérdezte a zsaru.
– Sétálni egyszerűbb volt – mondta a doktornő. – Előfordult, hogy mindannyian
együtt sétáltunk át.
– Tegnap reggel mondta, hogy hová megy?
– Én már bent voltam a klinikán – válaszolta Jill Rosen. – Azt hittem, itthon lesz
egész nap. Amikor Lena bejött…
Lenát ismerősként említette, s ennek Jeffrey szívesen utánakérdezett volna, de nem
tudta, hogy hozza szóba a dolgot. Inkább elővette a noteszét.
– Szóval Andy önnel dolgozott, dr. Keller? – nézett a férfira megerősítésért.
– Igen – felelte Keller. – Nem volt túl sok tennivalója, csak nem akartam, hogy nagyon sokat legyen itthon egyedül.
– A klinikán is besegített – fűzte hozzá a doktornő. – A recepciósunk nem valami
megbízható. Andy néha segített az ügyfélfogadásnál vagy az aktákkal.
– Volt rá alkalma, hogy hozzáférjen a páciensek adataihoz?
– Jaj, dehogy, soha – mondta Jill Rosen, mintha a gondolat is megriasztaná. – Azok
az akták el vannak zárva. Andy a költségjelentésekkel és az időpont-megbeszélésekkel
foglalkozott, meg felvette a telefont. Ilyesmik – mondta remegő hangon. – Csak adminisztráció, hogy lefoglalja magát.
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– A laborban is ugyanezt csinálta – csatlakozott Keller. – Ahhoz nem voltak megfelelő ismeretei, hogy a kutatásokban is részt vegyen. A kutatómunkát doktoranduszok végzik – dőlt előre Keller, és a térdére könyökölt. – Csak azt akartam, hogy a közelemben
legyen, hogy fél szemmel figyelhessem.
– Aggódtak, hogy elkövethet valami ilyesmit? – kérdezte Jeffrey.
– Nem – felelte a doktornő. – Vagy nem is tudom. Talán tudat alatt bennem volt,
hogy foglalkoztathatja a gondolat. Mostanában kicsit furcsán viselkedett, mintha rejtegetett volna valamit.
– Mit gondol, mégis mi lehetett az?
– Nem tudnám megmondani – mondta őszintén sajnálkozva. – A fiúk ebben az életkorban nem egyszerűek. Bár, ami azt illeti, a lányok sem. Próbálnak tinédzserből felnőtté válni. Néha örülnek, hogy a szüleikre támaszkodhatnak, máskor meg kifejezetten tehernek érzik őket, és ez rendkívül hirtelen, akár óráról órára váltakozhat, attól függően,
hogy épp milyen kedvük van.
– Vagy hogy szükségük van-e pénzre – tette hozzá Keller.
Mindketten elmosolyodtak, mintha ez egy bejáratott vicc lenne kettejük közt.
– Önnek van fia, Tolliver rendőrfőnök?
– Nincs – dőlt hátra Jeffrey.
Nem volt ínyére a kérdés. Fiatalabb korában sosem hitte, hogy egyszer még saját
gyereket szeretne. Tudta, hogy Sarának nem lehet, úgyhogy kiverte a dolgot a fejéből.
Az előző eset közben aztán, amin Lenával együtt nyomozott, mégis eltűnődött rajta, milyen lehet az apaság.
– Kitépik az ember szívét – suttogta Keller reszelős hangon, és a kezébe temette az
arcát.
Jill Rosen egy darabig vívódott magában, hogy megtegye-e, aztán a férjéhez hajolt,
és megveregette a hátát. Keller meglepetten nézett fel, mintha ajándékot kapott volna a
nőtől.
Jeffrey kivárt pár másodpercet.
– Beszélt arról önöknek Andy, hogy nehézségei vannak? – mindketten a fejüket rázták. – Volt valaki vagy valami, ami felzaklatta?
– Nagyon fontos volt neki, hogy megteremtse a saját függetlenségét – mondta Keller
vállvonogatva. – Ezért is engedtük, hogy odaköltözzön a garázs fölé – intett hátra az
udvarba.
– Érdekelte a művészet – mondta Jill Rosen, és a Jeffrey mögötti falra mutatott.
– Szép – felelte Jeffrey, miután felpillantott a vászonra, igyekezve leplezni megrökönyödését.
A rajz egy sziklán heverő női aktot ábrázolt a maga egydimenziós módján. A nő lába
széttárva, és az egyetlen színes rész a képen a nemi szerve volt, amitől úgy nézett ki,
mintha egy adag lasagne lenne a lába között.
– Nagyon tehetséges volt – közölte a doktornő.
Jeffrey bólintott, és arra gondolt, hogy csak egy elfogult anya vagy a Punci magazin
szerkesztője gondolná, hogy aki ezt rajzolta, az nagyon tehetséges. Visszafordult, és
összenézett Kellerrel. A férfi fanyalogva feszengett, reakciója Jeffreyét tükrözte.
– Andy sokat randizott? – kérdezte Jeffey, mert a rajz ugyan részletes volt, egyes fontos részek mégis lemaradtak róla.
– Amennyire tudjuk, nem – felelte Jill Rosen. – Sosem láttunk senkit felmenni hozzá,
de a garázs a ház végében van, úgyhogy nem feltétlenül láttuk volna meg.
Keller a feleségére sandított, és csak utána mondta:
– Jill szerint lehet, hogy újra drogozni kezdett.
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– Találtunk a szobájában kellékeket – mondta Jeffrey. Meg sem várta Jill Rosen kérdését, hanem rögtön sorolta is: – Alufólia-darabokat és egy pipát. Nem lehet megmondani, mikor használták őket utoljára.
Jill Rosen láthatóan összeomlott a hírtől, a férje átkarolta, és a keblére ölelte. Ezzel
együtt még mindig úgy tűnt, a nő nincs valami meghitt viszonyban vele, és Jeffrey újra
eltűnődött rajta, hányadán is áll ez a házasság.
– Semmi más nem volt a szobájában, ami drogozással lenne összefüggésbe hozható –
fejezte be a gondolatot Jeffrey.
– Hirtelen kedélyingadozásai voltak – mondta Keller. – Néha teljesen levert, morcos
volt. Nehéz lett volna megállapítani, hogy a drog miatt, vagy egyszerűen a kedve rossz.
Jeffrey azt gondolta, ez alkalmas időpont arra, hogy szóba hozza Andy piercingjeit.
– Láttam, hogy piercing van a szemöldökében.
– Az anyja majd belehalt – forgatta a szemét Keller.
– Meg az orrában – fűzte hozzá Jill Rosen elítélő fintorral. – És azt hiszem, nemrég
csinált valamit a nyelvével is. Nem akarta megmutatni, de folyamatosan piszkálta a fogával meg az ajkával.
– Tapasztaltak valami más furcsaságot? – erőltette tovább Jeffrey.
Dr. Keller és dr. Rosen is elkerekedett szemmel, ártatlanul bámult rá.
– Nem hiszem, hogy maradt még rajta hely, ahova piercinget rakathatott volna! –
mondta a férfi mindkettejük nevében, egyáltalán nem kedélyesen.
– És hogyan alakult a januári öngyilkossági kísérlete?
– Visszatekintve már abban sem vagyok biztos, hogy tényleg komolyan gondolta –
mondta dr. Keller. – Tisztában volt vele, hogy Jill, amikor reggel felkel, meg fogja találni a búcsúlevelét. Andy úgy időzített, hogy az anyja rátaláljon, még mielőtt késő lenne –
a férfi szünetet tartott, aztán hozzátette: – Arra gondoltunk, csak fel akarja hívni magára
a figyelmünket.
Jeffrey várta, hátha a nő is mond valamit, de Jill Rosen lehunyt szemmel, a férjéhez
simulva, mozdulatlanul ült.
– Andy néha annyira szertelenül viselkedett. Elkapta a hév, és ilyenkor nem számolt
a következményekkel.
Dr. Rosen nem mondott ellent.
– Nem tudom, talán nem kellene ilyeneket mondanom – csóválta a fejét Keller.
– De – suttogta dr. Rosen. – Így igaz.
– Észre kellett volna vennünk – hajtogatta Keller. – Biztos volt valami jel.
A haláleset önmagában is elég szörnyű, de az öngyilkosság különösképp borzasztó a
hátramaradottak számára. A túlélők vagy magukat szokták hibáztatni, mert nem vették
észre a dolgot idejekorán, vagy úgy érzik, a szerettük árulta el mindnyájukat önző módon azzal, hogy hátrahagyta őket, és nekik kell eltakarítani a rumlit, amit az öngyilkos
hagyott maga után. Jeffreynek az volt a gyanúja, hogy Andy szüleinek is e két lelkiállapot között ingadozva fog eltelni a hátralevő élete.
Jill Rosen kihúzta magát, és megtörölte az orrát. Kivett a dobozból még egy papír
zsebkendőt, és a szemét is megtörölgette.
– Kész csoda, hogy bármit is megtaláltak abban a garzonban – mondta. – Akkora
disznóól volt nála.
Próbálta összeszedni magát, de a saját megjegyzése újra felélesztette a fájdalmát.
A nőn lassan megint úrrá lett a bánat, remegő ajkakkal igyekezett visszatartani a feltörő zokogást, aztán végül feladta, és a tenyerébe temette az arcát.
Keller másodszor is átkarolta és magához húzta a feleségét.
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– Annyira sajnálom – mondta, és a nő hajába temette az arcát. – Itt kellett volna lennem – mondogatta –, itt kellett volna lennem.
Percekig így maradtak, mintha Jeffrey ott sem lenne. A zsaru megköszörülte a torkát.
– Ha nem bánják, felmegyek a garzonba, és körülnézek kicsit – mondta.
Csak Keller nézett fel. Bólintott, aztán újra a feleségéhez hajolt, hogy tovább vigasztalja. Rosen összetörve bújt oda hozzá. Teljesen elhagyta magát, összeomlott, mint egy
rongybaba.
Jeffrey sarkon fordult, hogy kimenjen, és újra megütötte a szemét Andy fekvő aktja.
Volt valami ismerős a nőben, de egyelőre mégsem tudta hova tenni.
Jeffrey érezte, hogy talán terhére van a házaspárnak, úgyhogy inkább kisétált a házból. Még beszélni akart Kellerrel, meg akarta tudni, mi az, amit a férfi nem akart szóba
hozni a felesége előtt. Ellen Schafferrel is beszélnie kell még egyszer. Talán a bűntény
helyszínétől távol jobban beindul majd a lány memóriája.
A rendőrfőnök megtorpant a Mustang előtt, és újra megcsodálta a formatervezett karosszériát. Kétségtelenül különös lépés Andy Rosen halála után kora reggel lemosni a
kocsit, de önmagában nyilvánvalóan nem bűn. Talán azért foglalta el magát ezzel Keller, hogy a fia emlékének adózzon. Persze nem kizárt, hogy bizonyítékokat akart eltüntetni, de Jeffrey hiába törte a fejét, semmi nem ugrott be neki, ami összekapcsolhatta
volna a bűntényt az autóval. A Tessa Linton elleni támadást leszámítva, Jeffrey még abban sem volt biztos, hogy történt-e bűntény.
Lehajolt, és végigsimított az egyik abroncs futózásán. A hídhoz vezető út aszfaltozott, a parkolósáv pedig murvás. Még ha képesek lennének is azonosítani a keréknyomokat, Andy is elhajthatott ott akár százszor is még az eset előtt. Jeffrey a járőrök jelentéseiből tudta, hogy a híd környéke az egyik legnépszerűbb hely, ahol a párok leálltak
autójukkal, hogy szerelmeskedjenek.
Jeffrey kipattintotta a telefonját, hogy felhívja Franket, de aztán félbeszakította a
mozdulatot, mert meglátta Richard Cartert, aki egy nagy tál rakott tésztával sétált fel a
házhoz.
Richard arca széles vigyorra húzódott, ahogy meglátta a zsarut, aztán észrevette magát, és komolyabb kifejezést erőltetett a képére.
– Dr. Carter! – üdvözölte Jeffrey, igyekezve barátságosan viselkedni.
Fontosabb dolga is volt, mintsem hogy most a látszat kedvéért kérdezősködni kezdjen, csak hogy éreztesse Richarddal, tudja, milyen fontos ember is ő a főiskolán.
– Csináltam rakott tésztát Briannek és Jillnek. Itthon vannak?
A rendőrfőnök a házra pillantott, eszébe jutott a nyomott hangulat és a gyászukban
letaglózott szülők.
– Lehet, hogy nem ez a legalkalmasabb időpont.
– Csak segíteni akartam – ült ki a csalódás Richard arcára.
– Eléggé zaklatottak – közölte vele Jeffrey, és azon tűnődött, hogyan tehetne fel Richardnak pár kérdést Brian Kellerrel kapcsolatban anélkül, hogy túl átlátszó lenne, mit
akar valójában.
Az adjunktust ismerve próbálta más oldalról megközelíteni a témát.
– Barátok voltak Andyvel? – kérdezte, mert úgy saccolta, hogy legfeljebb nyolckilenc év lehetett a korkülönbség a fiú és Richard közt.
– Úristen, dehogy – hápogott Richard. – Hallgató volt. Ettől eltekintve pedig egy elkényeztetett kis pöcs.
Jeffrey ennyit már magától is leszűrt Andyvel kapcsolatban, ezzel együtt meglepte
Richard megfogalmazásának vehemenciája.
– Briannel és Jill-lel viszont kifejezetten jóban van, ugye? – kérdezte.
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– Igen, kiváló emberek – felelte Richard. – A főiskolán mindenki kedveli egymást.
Az egész tanári kar olyan, mint egy nagy család.
– Aha – bólogatott Jeffrey. – Brian odaadó családapának tűnik.
– Az bizony – helyeselt Richard. – A világ legjobb apája. Bárcsak nekem is ilyen szerencsém lett volna apámmal, mint Andynek – a hangjában némi kíváncsiság csengett.
Jeffrey megérezte, hogy Richardnak leesett a tantusz: ez most kihallgatás. A felismeréssel együtt rögtön hatalmi pozícióba is utalta magát, amit a szája sarkában játszó
rosszindulatú mosoly jelzett. Várta, hogy a zsaru majd a szennyesre terelje a szót.
A rendőrfőnök kapva kapott a lehetőségen.
– A házasságuk jónak látszott?
– Maga szerint? – húzta el a száját Richard. Jeffrey erre nem mondott semmit, és ez
úgy tűnt,
tetszik az adjunktusnak.
– Hát – kezdte Richard –, nem akarok pletykálkodni…
Jeffrey kapásból rávágta volna, hogy „Lófaszt nem”, de lakatot tett a szájára.
– Mert amit most elmondok, puszta szóbeszéd, nem több. Sosem láttam bizonyítva,
hogy igaz a dolog, de annyit mondhatok, hogy tavaly a karácsonyi bulin Jill igencsak
furán viselkedett Briannel.
– Maga ugyanazon a tanszéken tanít, mint Keller?
– Mondom, nagyon kicsi a világ itt a kampuszon – emlékeztette az adjunktus.
Jeffrey némán várta a folytatást, és Richardnak nem is kellett több.
– Azt pletykálták, hogy korábban adódott némi feszültség köztük.
Úgy tűnt, Richard arra vár, hogy Jeffrey is mondjon valamit, így a zsaru közbeszúrta:
– Igen?
– De, mondom, ez csak szóbeszéd – tartott szünetet, mint egy profi showman. – A
fáma szerint képbe került egy hallgató – torpant meg újra, mielőtt végre kibökte: –, egy
hallgatólány.
– Viszonyuk volt? – találgatott Jeffrey, hiszen ehhez nem volt szükség élénk képzelőerőre.
Erről Keller biztosan nem beszélt volna a neje jelenlétében, különösen akkor nem, ha
az asszony már tud róla. Jeffrey tapasztalatból tudta, hogy elég, ha Sara akár csak finoman céloz azokra a körülményekre, amelyek közt a házasságuk véget ért, máris úgy
érezte magát, mintha belógatták volna a Grand Canyon fölé.
– Tudja, hogy hívták a lányt?
– Fogalmam sincs, de ha hihetünk a pletykának, miután Jill rájött a dologra, a lány
átjelentkezett egy másik főiskolára.
Jeffrey nem tudta, elhiggye-e mindezt Richardnak, és már torkig volt a sok elhallgatott históriával.
– Tudja, hogy nézett ki? Milyen szakos volt?
– Még abban sem vagyok biztos, elhiggyem-e, hogy tényleg létezett. Mondom, az
egész csak pletyka – mondta Richard rosszalló arckifejezéssel. – Rosszul érzem magam,
amiért kikotyogtam a dolgot – nevetett egyszerre zavartan és csúfondárosan.
– Richard, ha van valami, amit nem mond el…
– Mindent elmondtam, amit tudok. Illetve, amit hallottam. Mint mondtam…
– Az egész csak szóbeszéd – fejezte be a mondatot helyette a rendőrfőnök.
– Egyéb kérdése van? – csücsörített az adjunktus duzzogva.
Jeffrey úgy döntött, hogy nem erőlteti a dolgot tovább.
– Szép magától, hogy hozott nekik ennivalót.
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– Visszaemlékeztem, hogy amikor szegény édesanyám néhány éve elhunyt – vallotta
meg Richard legörbülő szájjal –, akkor mennyien hoztak nekem ezt-azt, és azokban a
napokban nekem ez volt az egyetlen napsugár a legsötétebb éjszakában.
Jeffreynek hirtelen bekattant valami. Csörömpölve szólalt meg egy riasztó a fejében.
– Rendőrfőnök! Mi az? – kérdezte Richard.
– Napsugár – ismételte Jeffrey.
Most jött rá, mi volt olyan ismerős Andy Rosen kétes értékű alkotásán. A képen a
lánynak napkitörés volt a köldöke köré tetoválva.
A kollégiumi épület előtt, amelyben Ellen Schaffer várta, már ott parkolt egy járőrkocsi
és Frank Wallace civil Ford Taurusa, mire Jeffrey odaért. Pedig ő senkit nem kért rá,
hogy idejöjjön.
– A francba – morogta a rendőrfőnök, és beállt Frank kocsija mögé.
Egyből tudta, még mielőtt két zokogó lány egymást támogatva kilépett volna a kollégium ajtaján, hogy valami hátborzongatóan rosszul sült el.
Jeffrey az épület felé iramodott, és kettesével szedte a bejárathoz vezető lépcsőket. A
Keyes ház évekkel ezelőtt leégett, de az intézmény szinte élethű másolatként építtette
újjá a régi, békebeli udvarházat, amely díszes utcafronti társalgókkal és fényűző, harmincszemélyes ebédlővel rendelkezett. Frank az egyik elülső szalonban várta.
– Főnök – kísérte beljebb Jeffreyt a helyiségbe a helyettese –, már próbáltuk hívni.
Jeffrey a zsebébe nyúlt. A készülék nem merült le, de akadtak olyan körzetek a városban, ahol kihagyott a térerő.
– Mi történt? – kérdezte.
Frank előbb becsukta a szárnyas ajtót, és csak utána válaszolt:
– Szétlőtte a fejét a csaj.
– Bassza meg – káromkodta el magát Jeffrey.
Eleve tudta, mégis muszáj volt rákérdeznie:
– Schaffer?
Frank bólintott.
– Szándékosan?
– A tegnapi után ki tudja? – dörmögte Frank halkan.
Jeffrey lezöttyent a kanapé szélére, és rettenet lopózott a szívébe. Nem volt példa
nélküli ugyan, hogy két öngyilkosság ilyen gyors egymásutánban kövesse egymást, de
Tessa Linton leszúrása baljós árnyat vetett mindarra, ami a kampuszon történt.
– Most beszéltem Brian Kellerrel, Andy Rosen apjával – mondta Jeffrey.
– Fogadott fia?
– Nem, csak az anyja nevét vette fel – felelte, majd Frank zavarodott arcát látva hozzátette: – Ne is kérdezze. Mindenesetre Keller a vér szerinti apja.
– Jól van – hagyta rá Frank még mindig elképedt arccal. Egy villanásra Jeffrey sajnálta, hogy nem Lena van itt Frank helyett. Nem mintha a helyettese rossz zsaru lett
volna, csak Lena intuitívabb volt, és sokkal jobban megértették egymást Jeffreyvel
munka közben. A rendőrfőnök Franket inkább tartotta megbízható kopónak, mint agytrösztnek, amennyire meg tudta ítélni, a férfi mindig is jobb volt abban, hogy lejárja a
lábát, és minden szálat következetesen lenyomozzon, mint a váratlan intellektuális ugrásokban, amelyek olykor elengedhetetlenek egy-egy eset kibogozásához.
Jeffrey a konyhába vezető lengőajtóhoz sétált, és meggyőződött róla, hogy senki sem
hallhatja őket.
– Richard Carter azt mondta…
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Az adjunktus neve hallatán Frank önkéntelenül felhorkant. Jeffrey nem tudta eldönteni, vajon azért tette, mert Richard meleg, vagy mert ilyen ellenszenves figura. A rendőrfőnök csak az utóbbi okot tartotta volna elfogadhatónak, de már régen megszokta,
hogy a helyettesében kiirthatatlanul működnek bizonyos előítéletek.
– Carter ismeri a kampuszon szállingózó pletykákat.
– Na és mit mond? – enyhült meg Frank arckifejezése.
– Hogy Kellernek viszonya volt egy diáklánnyal.
– Aha – mondta Frank, bár mintha épp ellenkezőleg értette volna.
– Azt szeretném, hogy menjen utána kicsit Kellernek. Kutassa fel, mit lehet tudni róla. Derítse ki, hogy igaz-e a pletyka.
– Azt hiszi, hogy a fiú rájött az apja viszonyára, és az apa hidegre tette, nehogy a feleségnek is a fülébe jusson a dolog?
– Nem – mondta Jeffrey. – Richard szerint a feleség már tudta.
– Már amennyire bízhatunk ebben a buzernyákban.
– Ezt fejezze be, Frank – szólt rá Jeffrey. – Ha Kellernek viszonya volt, az esetleg az
öngyilkosságra is magyarázat lehet. Lehet, hogy a srác nem tudott megbocsátani az apjának, és azért ugrott le a hídról, hogy móresre tanítsa. A házaspár ma reggel is veszekedett. A nő azt mondta Kellernek, hogy sosem törődött a fiúval, amikor még életben volt.
– Lehet, hogy csak szemétkedett vele. Tudja, néha milyenek a nők.
Jeffrey erről nem akart vitát nyitni.
– Nekem úgy jött le, hogy dr. Rosen két lábbal áll a földön.
– Maga szerint lehet, hogy ő a tettes?
– Miért állt volna az érdekében?
Frank válasza szóról szóra megegyezett azzal, amit Jeffrey is gondolt erről:
– Nem tudom – mondta a rendőrfőnök-helyettes. Jeffrey a kandallót bámulta, és
megint arra vágyott, bár tüzetesen átrághatná a dolgot Lenával vagy akár Sarával.
– Ha felkavarom a szart a szülők körül, és kiderül, hogy mégiscsak a srác ölte meg
magát, akkor tutira pert akasztanak a nyakamba.
– Úgy bizony.
– Járjon utána, hogy Keller valóban Washington D. C-ben volt-e, amikor a fia meghalt – adta ki az utasítást Jeffrey. – Kérdezősködjön a kampuszon, hogy megtudjuk, vane valami alapja a pletykának, de csak diszkréten.
– A repülőjáratokat könnyű ellenőrizni – vette elő a noteszét Frank. – Ami a viszonyt
illeti, körbeszaglászhatok, de ezt Lena tutira ügyesebben csinálná.
– Lena nem zsaru, Frank.
– Attól még segíthetne. Úgyis a kampusznak dolgozik. Lehet, hogy ismer is néhány
hallgatót.
– Nem zsaru.
– Értem, de…
– Semmi de – szakította félbe Jeffrey.
Lena tegnap a könyvtárban bebizonyította, hogy esze ágában sincs segíteni. Jeffrey
rengeteg alkalmat hagyott neki, hogy kikérdezze Jill Rosent, ám a lány ki sem nyitotta a
száját, két szót sem szólt, hogy kicsit megvigasztalja a doktornőt.
– És mi a helyzet Schafferrel? Ő hogy jön a képbe?
– Volt egy festmény – mondta Jeffrey, és részletesen elmesélte Andy alkotását, ami a
Keller-Rosen nappaliban lógott a falon.
– És ezt az anyja kiakasztotta a nappaliban?
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– Az anyja büszke volt rá – vélte Jeffrey, bár tudta, hogy az ő anyja lepofozta volna a
nyakáról a fejét, a képet pedig felgyújtotta volna a cigivel, ami állandóan ott füstölt a
kezében. – Mindkét szülő úgy tudja, hogy Andynek nem volt partnere.
– Lehet, hogy titkolta előlük.
– Az előfordulhat – bólogatott Jeffrey. – De ha Schaffer és a srác közt volt valami,
hogyhogy nem ismerte fel a lány tegnap?
– Hason feküdt, a seggét meresztette felfelé – válaszolta Frank. – Ha Carter lett volna, aki nem ismerte fel ebből a szögből, akkor persze gyanút fognék.
Jeffrey figyelmeztető pillantást vetett a helyettesére.
– Jól van, na – szabadkozott Frank legyintgetve. –Végül is zaklatott volt a csaj. A
holttest meg ott volt jó tizenöt méterrel lejjebb. Tulajdonképpen miről ismerte volna fel?
– Igaz – látta be Jeffrey.
– Maga szerint lehet, hogy valami öngyilkossági fogadalmat kötöttek?
– Akkor egyszerre csinálták volna, nem egy nap különbséggel – jegyezte meg
Jeffrey. – A búcsúlevélen találtak ujjlenyomatot?
– Mindenkié rajta volt, még az anyjáé is. Totál össze volt fogdosva – válaszolta
Frank.
Jeffrey nem tudta eldönteni, ez vicc akart-e lenni.
– Ha fogadalom lett volna, akkor azt a búcsúlevélbe is beleírja.
– Lehet, hogy Andy szakított vele – vetette fel Frank. – És a lány úgy szerezte vissza
őt, hogy lehajította a hídról.
– Maga szerint elég erős volt ahhoz, hogy megtegye? – kérdezte Jeffrey, mire Frank
vállat vont. – Kötve hiszem – folytatta a rendőrfőnök. – A lányokkal nem szokott ennyire elszaladni a ló.
– Ha legalább a felesége lett volna, akkor bosszúból elválhatott volna tőle! De így
még azt sem tehette meg…
– Vigyázzon a szájára – vakkantotta Jeffrey, mert a válásra vonatkozó megjegyzést
egyből magára vette.
Mielőtt Frank mindkettejüket zavarba hozhatta volna egy bocsánatkéréssel, gyorsan
továbbvitte a gondolatot.
– A fiatal lányok nem csinálnak ilyeneket. Vagy megszégyenítik a fiút, vagy hazugságokat kezdenek terjeszteni a barátainak, vagy teherbe esnek, vagy beszednek egy
rahedli tablettát…
– Vagy szétlövik a saját fejüket? – szúrta közbe Frank.
– De ez az egész csak arra az esetre érvényes, ha Andy Rosent meggyilkolták. Viszont továbbra sem kizárt, hogy a srác simán öngyilkos lett.
– Ezzel kapcsolatban kiderült már valami újabb?
– Brock ma reggel vett vért tőle. Holnapra kapjuk meg az eredményt a laborból.
Egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy bármi gyanús történt volna. Az egyetlen konkrét ok,
ami miatt hitetlenkedünk, az Tessa, de a franc tudja: végül is nem zárható ki, hogy független egymástól a két eset.
– Hát, ha az, akkor durván különös egybeesés.
– Kellert hagyom, hadd pácolódjon a levében úgy egy napig, aztán keményen nekiugrok, hogy kiderítsem, mit tud még. Ma reggel, amikor négyszemközt maradtunk, el
akart mondani valamit. Talán ha Sara este elvégzi a boncolást, akkor több mindenre rá is
tudok kérdezni.
– Ma este megjön Sara?
– Aha – mondta Jeffrey. – Délután érte megyek.
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– Jól van?
– Nehéz időszak ez – felelte Jeffrey, ezzel el is vágva a további kérdéseket. – Hol van
Schaffer?
– Erre – kalauzolta beljebb Frank a szárnyas ajtót kitárva. – Akar előbb beszélni a
szobatársával?
Jeffrey már majdnem rámondta, hogy nem, aztán meggondolta magát, amikor meglátta a helyiség végében, az ablaknál üldögélő, sírdogáló lányt. Két másik lány támogatta két oldalról. Mindhárman tök egyformán néztek ki: szőkék voltak, és kék szeműek.
Bármelyikük kiadhatta volna magát Ellen Schaffer testvérének is.
– Hölgyem – igyekezett Jeffrey vigasztaló hangot megütni –, Tolliver rendőrfő…
– Ez olyan borzasztó! – szakította félbe a lány kitörésszerűen felzokogva. – Ma reggel még nem volt semmi baja! – sápítozott.
Jeffrey Frankre pillantott.
– Reggel látta utoljára?
A lány hevesen bólogatott, úgy bukdácsolt a feje, mint az úszó a damilon.
– Hány órakor? – kérdezte Jeffrey.
– Nyolckor.
Akkor a Rosen-Keller házaspárnál volt, futott át Jeffreyn.
– Órára kellett mennem – mondta a lány. – Ellen azt mondta, alszik még egy kicsit.
Úgy ki volt borulva Andy miatt.
– Ismerte Andy Rosent? – kérdezte a rendőrfőnök.
A kérdésre a lány újra zokogásrohamban tört ki, egész testében rázkódott.
– Nem! – nyivákolta. – Pont ez volt benne a tragikus! Ugyanarra a művészetórára
jártak, és még csak nem is ismerte!
Jeffrey összenézett Frankkel. Nyomozás közben gyakran kerültek ilyen helyzetbe:
sokan közelebb érezték magukat az áldozathoz, miután erőszakos körülmények között
elhunyt, mint előtte, amikor még életben volt. Andy esetében, ami feltételezhetően öngyilkosság volt, a lányok óriási melodrámát kerekítettek a történetből.
– Szóval nyolckor látta Ellent? – kérdezte tovább a lányt Jeffrey. – Más is látta még
őt?
Az egyik lány megszólalt:
– Mindannyian korán megyünk órára.
– Ellennek is órája volt?
Egyszerre bólintottak mind a hárman.
– Mindenkinek az egész koleszban.
– Milyen szakos? – kérdezte Jeffrey azon tűnődve, lehetett-e kapcsolat Keller és a
lány között.
– Sejtbiológia – felelte az egyik lány. – Holnap kellett volna leadnia a laborvizsgálatait.
– Volt órája dr. Kellernél? – érdeklődött Jeffrey.
A lányok a fejüket rázták.
– Andy apjánál? – kérdezett vissza az egyik, de Jeffrey nem válaszolt neki.
– Fénymásolja le a lány órarendjét, és készítsen listát arról, milyen órákra járt a korábbi félévekben – kérte Frankét, aztán a lányokhoz fordult: – Ellen együtt járt valakivel?
– Ööö – kezdte Ellen szobatársa, és ideges pillantást vetett a másik kettőre.
Mielőtt Jeffrey folytatásra ösztökélhette volna, azt mondta:
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– Ellen egy csomó különböző sráccal találkozgatott – a hangsúly azt érzékeltette,
mintha több ezer fiúról lett volna szó.
– És senki nem volt mérges rá? – tudakolta Jeffrey.
– Nem, dehogy – felelte a szobatársa. – Mindenki szerette.
– Láttatok valami gyanús figurát ólálkodni itt a kollégium környékén?
A fejüket rázták mindhárman.
– Kihallgatták az összes lakót? – fordul Frankhez Jeffrey.
– A legtöbben nincsenek itt – mondta Frank. – De igyekszünk beszélni mindenkivel.
A lövést senki sem hallotta.
A rendőrfőnök meglepetten vonta fel a szemöldökét, de a lányok előtt nem tett megjegyzést.
– Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak – mondta a lányoknak, és mindegyiknek adott egy névjegykártyát, hogy ha később bármi hasznos az eszükbe jut, jelentkezzenek.
Jeffrey csak akkor tette fel a kérdést, amikor Frank már átvezette arra a folyosóra,
ahonnan Ellen Schaffer földszinti szobája nyílott:
– Mivel lőtte le magát?
– Egy Remington 870-essel.
– Wingmasterrel? – kérdezett vissza.
Nem értette, hogy kerül ilyen puska egy Ellen Schaffer-féle lány kezébe. Ez volt a
legelterjedtebb lőfegyver a fegyveres testületeknél.
– Benne van az agyaggalamblövész-csapatban – tette hozzá Frank.
Jeffreynek most már halványan derengett, hogy a Grant Technológiai Intézetnek valóban van egy agyaggalamblövész-csapata, de még mindig nem tudta összeegyeztetni az
előző nap látott nagyszájú szőkéről alkotott benyomásaival, hogy a lány agyaggalamblövész volt.
– Ebben a szobában van – mutatott Frank egy csukott ajtóra.
Jeffrey nem tudta, mire számítson, amikor belépett Ellen Schaffer szobájába, és a
látványtól leesett az álla. A lány a kanapén hevert, és a puska köré kulcsolta a lábát. A
fegyver csöve a fejére volt irányozva – pontosabban arra, ami a fejéből megmaradt.
A rendőrfőnök szeme könnybe lábadt, olyan erős szag csapta meg az orrát a helyiségben.
– Minek van ilyen szaga?
Frank az íróasztal feletti csupasz villanykörtére mutatott. A tejüveg izzóra egy fejbőrdarab tapadt, és a felkapcsolt lámpa hőjétől már füstölögve főtt.
Jeffrey orrát és száját eltakarva igyekezett kirekeszteni a bűzt. Az ablakhoz lépett,
amely kábé húsz centire volt nyitva. A szoba az épület háta mögé nézett, a gyepen kerti
bútorok álltak. Kicsit hátrébb már az erdő kezdődött. Itt indult egy ösvény be a fák közé, amelyet feltehetőleg a fél kampusz igénybe vett alkalmanként.
– Hol van Matt?
– Átfésüli az épület környékét – felelte Frank.
– Mondd meg neki, hogy keressen ujjlenyomatokat ennek az ablaknak a külső oldalán.
Frank felnyitotta a mobiltelefonját, és rá telefonált Mattre, Jeffrey pedig közben centiméterről centiméterre átvizsgálta az ablaküveget. Egy teljes percig bámulta a felületet,
de nem talált semmit. Már majdnem elfordult, amikor észrevette, hogy a fény megcsillan egy olajfolton a kilincs közelében.
– Láttad ezt? – kérdezte a rendőrfőnök Franktól.
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A zsaru közelebb lépett, és térdre ereszkedett, hogy jobban tudja nézni a foltot.
– Olaj? – kérdezte, aztán a kanapé melletti íróasztal felé bökött. Vékony drótkefe,
komplett szerszámkészlet, és egy kis üveg Elton fegyvertisztító olaj sorakozott az asztalon. A földön egy gombóccá gyűrt rongy hevert, amelyet nyilvánvalóan a fegyver csövének tisztítására használtak.
– Megtisztogatta a Remingtont, mielőtt fejbe lőtte magát? – hitetlenkedett Jeffrey.
Neki ez lenne az utolsó, ami eszébe jutna, mielőtt öngyilkos lesz, gondolta.
– Talán biztos akart lenni benne, hogy jól szuperál a puska – vélte Frank.
– Gondolod? – állt meg Jeffrey a kanapénál.
Ellen Schaffer szűk farmert és köldökpólót viselt. Mezítláb volt, a nagylábujja beleakadt a fegyver ravaszába. A köldöke körül a napkitöréses tetoválás le volt fröcskölve
vérrel. Két kézzel kapaszkodott a puskacsőbe, nyilván azért, hogy a fejére irányozza.
Jeffrey kivett egy tollat a zsebéből, és odébb tolta a lány jobb kezét. A lány tenyere,
ahol a puskacsőhöz ért, nem volt véres, ami azt jelenti, hogy a lövés pillanatában a
fegyver csövét markolta. Akárki is lőtt. A másik tenyerét megnézve Jeffrey szintén
ugyanerre az eredményre jutott.
A kanapé párnái közé szorulva talált egy használt töltényhüvelyt, amely a ravasz
meghúzásakor lökődött ki a tárból. Jeffrey megtaszigálta a toll hegyével, azon tűnődve,
vajon mi nem stimmel. Biztos, ami biztos, a puskacsőre vésett kis számot is megnézte.
– Húszas kaliberű töltényt tett a tizenkettes puskába – mondta Franknek.
– De miért csinálta? – meredt rá Frank.
A rendőrfőnök fejcsóválva állt fel. A puskacső keresztmetszete nagyobb volt, mint a
töltényé. Ennél talán nem is lehet veszélyesebb dolgot csinálni puskával: nem megfelelő
méretű töltényt rakni bele. A gyártók éppen ezért vezették be a különböző színű, szabványosított töltényhüvelyeket, hogy ilyesmi még véletlenül se fordulhasson elő.
– Mióta volt a lövészcsapatban? – kérdezte Jeffrey.
Frank elővette a noteszét, és kikereste belőle a választ.
– Csak az idei tanévtől kezdve. A szobatársa azt mondta, hogy a tízpróbacsapatba
akart bekerülni.
– Színvak volt? – kérdezte Jeffrey.
Másképpen nehéz élénksárga töltényhüvelyt tenni be a húszas kaliberű zöld helyett.
– Utánanézek – írta fel magának Frank.
Jeffrey odahajolt, hogy megvizsgálja a puskacső legvégét.
– Agyaggalamb-lövészethez használt fojtás volt rajta – mondta elakadt lélegzettel,
ahogy közelebbről szemügyre vette. A fojtás leszűkíti a csövet, s ezáltal sokkal valószínűbb, hogy egy kisebb kaliberű töltény is célba talál.
– Sehogy sem áll össze a kép – dörmögte Jeffrey felegyenesedve.
– Nézze a falat – mondta Frank.
Jeffrey így is tett: megkerülte a kanapé támlája felől összegyűlt vértócsát, hogy közelről megszemlélje a falat a test mögött. A lövés erejétől a koponya túlnyomórészt darabokra szakadt, és az apró csontszilánkok nagy sebességgel csapódtak be.
Jeffrey a szemét erőltetve igyekezett értelmezni a fehér felületet sűrűn pettyező vércseppeket és szövettörmeléket. Az ólomsörétek több nagy lyukat ütöttek a falon, néhány
egészen átütötte, és a szomszéd szobában kötött ki.
– A szomszéd szobában van valami? – kérdezte Jeffrey, és elmormolt egy gyors hálaimát, hogy nem volt ott senki, amikor meghúzták a ravaszt.
– Nem is erre gondoltam – mondta Frank. – Látta, mi van a falon?
– Várjon – szólt vissza Jeffrey.
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Addig meresztette a szemét, amíg hirtelen rádöbbent, hogy valami visszanéz rá.
Ellen Schaffer szemgolyója beleragadt a gipszkartonba.
– Jézusom – szakadt ki Jeffreyből, és elfordult. Visszament az ablakhoz; nyitva akarta hagyni, hogy kimenjen a bűz. Olyan orrfacsaró szag volt a szobában, mint a georgiai
vásár utolsó napján az árnyékszéken.
Jeffrey újra a lányra nézett, és próbálta függetleníteni magát az iszonyú színtértől,
hogy hideg fejjel végiggondolja a dolgot. Korábban kellett volna beszélnie vele. Talán
ha reggel rögtön idejön, Ellen Schaffer még mindig életben lenne. Azon tűnődött, elkerülhette-e még valami a figyelmét. Az eltérő kaliberű töltény a puskában gyanús volt, de
bárki követhet el hibát, főleg olyankor, ha azt gondolja, hogy nem neki kell majd feltakarítani az eset után. Ám az is lehet, hogy az egész helyzet, úgy, ahogy van, megrendezett. Vajon kinek van még céltábla festve a fejére?
– Mikor találták meg? – kérdezte Jeffrey.
– Nagyjából fél órája – felelte Frank, és zsebkendőjével megtörölgette a homlokát. –
Nem nyúltak semmihez. Rögtön rácsukták az ajtót, és értesítettek bennünket.
– Jézusom – ismételte Jeffrey, és ő is elővette a zsebkendőjét.
Visszafordult az íróasztal felé.
– Itt van Matt – mondta Frank.
Jeffrey észrevette, hogy Matt sétál be az épület mögötti pázsitra, zsebre dugott kézzel
bámulja a talajt, és átfésüli a terepet, hátha bármi olyasmit talál, ami nem odavaló. Egy
helyen megállt, és letérdelt, hogy közelebbről is megnézzen valamit.
– Mit találtál? – kiáltott oda neki Jeffrey, és ebben a pillanatban csörögni kezdett
Frank mobilja.
Matt felemelte a hangját, hogy hallatsszon, mit mond.
– Nyílnak néz ki.
– Minek? – kiabált vissza Jeffrey türelmetlenül. Nincs ideje effélékkel vacakolni,
gondolta.
– Egy nyíl – mondta Matt. – Mintha valaki a földre rajzolta volna.
– Főnök – szólt közbe Frank, a melléhez szorítva a telefont.
– Biztos benne? – kurjantott oda Jeffrey Mattnek.
– Jöjjön, nézze meg a saját szemével – felelte Matt. – De tutira annak néz ki.
– Főnök – ismételte Frank.
– Mi van már, Frank? – csattant fel Jeffrey.
– Az egyik Andy Rosen lakásában levett ujjlenyomatot azonosították.
– Na és?
Frank megcsóválta, majd leszegte a fejét, aztán mégis megszólalt.
– Nem akarja tudni, kié?

6
Lena háton feküdt, felfelé bámult a plafonra, és próbált olyan nyugodtan lélegezni, ahogyan Eileen, a jógatanár mondta neki. Lena minden jógapozitúrát tovább ki tud tartani,
mint bárki más a csoportban, a foglalkozást záró lazításkor viszont mindig kudarcot
vall. Lena egész egyszerűen képtelen „elengedni magát”, ez teljes mértékben ellenkezik
a saját személyes filozófiájával, amellyel minden egyes pillanatban kontroll alatt akarja
tartani az életét, különös tekintettel a testére.
Jill Rosen az első terápiás foglalkozáson javasolta Lenának, hogy járjon jógára, mert
az segítene a lazításban, és jobban tudna aludni tőle. Dr. Rosen sok tanácsot adott a
lánynak az alatt a kis idő alatt, amit együtt töltöttek, de Lena csak ezt az egyet fogadta
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meg. Kicsi kora óta járt atlétikára, úgyhogy az izmai nem szokták meg a henyélést, életében sosem lazsált ennyit, mint az elmúlt hónapok során, amelyeket önsajnálatban dagonyázva töltött. Most, hogy újra rendszeresen kinyújtóztatta és megfeszítette minden
porcikáját, és észrevette, hogy bicepsze és a vádlija újra kemény lett, Lenát elöntötte a
remény, hátha újra visszakaphatja régi önmagát. Aztán eljött az az időszak, hogy lelohadt a lelkesedése: ugyanúgy érezte magát, mint amikor először vett fel algebrát az iskolában. Meg aztán, amikor másodszor a nyári iskolában, ami a pótvizsgára készítette
fel.
Lehunyta a szemét, a nyakszirtjére koncentrált, próbált kilazítani minden feszültséget, de az erőfeszítéstől egész a füléig felhúzta a vállát. Olyan feszes volt a teste, mint
egy gumiszalag, de nem értette, miért erősködik Eileen, hogy ez a foglalkozás legfontosabb része. Minden öröm, amit a nyújtás okozott Lenának, egyszeriben elpárolgott,
amint lehalkították a zenét, és megkapták az instrukciót, hogy feküdjenek a hátukra és
lélegezzenek mélyeket. Ahelyett, hogy maga elé tudta volna képzelni a kanyargó patakot vagy az óceán hömpölygő hullámait, Lena csak egy órát látott maga előtt, amelyen
egyesével, ketyegve múltak a másodpercek, és egyből eszébe jutott az ezer dolog, amit
rögtön azután meg kell csinálnia, amint kijött a tornateremből. Ráadásul ma még szabadnapja is van.
– Lélegezz – emlékeztette őket Eileen idegesítően elégedett, monoton hangon.
Huszonöt körüli fiatal nő volt, olyan derűs, napfényes kedéllyel, hogy Lena legszívesebben jól orrba vágta volna.
– Lazítsd el a hátad – kérte Eileen, és Lenának kidülledt a szeme, ahogy a nő a
gyomrába nyomta a tenyerét.
Lena csak még feszültebb lett az érintéstől, de úgy tűnt, az oktató ezt nem veszi észre.
– Most jobb – mondta Lenának, és mosoly terült szét keskeny arcán.
Lena megvárta, hogy Eileen továbbsétáljon, és csak utána hunyta le a szemét újra.
Kinyitotta a száját, mélyen beszívta a levegőt, és már épp kezdte úgy érezni, hogy talán
lassan sikerül ellazulnia, amikor Eileen tapsolt egyet.
– Jól van, elég lesz – mondta az oktató, mire Lena olyan hirtelen ugrott fel, hogy
megszédült.
A többi résztvevő egymásra mosolygott, vagy megölelte a bőbeszédű jógatanárt, ezzel szemben Lena felmarkolta a törülközőjét, és rögtön behúzott az öltözőbe.
Beállította a számkombinációt az öltözőszekrényen levő lakaton. Örült, hogy maga
lehet a helyiségben. A tükörbe pillantott, és az arca láttán önkéntelenül elszörnyedt. Mióta megtámadták, leszokott róla, hogy megnézze magát a tükörben, ma valami miatt
mégis vonzotta tekintetét a tükörképe. Sötét karikák voltak a szeme alatt, és a szokásosnál jobban kiugrott az arccsontja. Túlságosan lefogyott, mert legtöbbször, ha csak az
evésre gondolt, máris hányinger környékezte.
Kivette a csatot a hajából, hosszú barna haja az arca köré és a nyakába hullott. Mostanában kényelmesebben érezte magát leengedett haja fedezékében. Biztonságérzetet
kölcsönzött neki a tudat, hogy senki sem veheti alaposan szemügyre, mivel takarásban
van.
Valaki bejött, úgyhogy Lena visszament az öltözőszekrényéhez. Hülyén érezte magát, hogy rajtakapták, amint a tükör előtt álldogál. Sovány fickó állt meg mellette, és kivette a hátizsákját a Lenáéval szomszédos szekrényből. Olyan közel állt a lányhoz, hogy
Lenának felállt a szőr a hátán. Megfordult, és felmarkolta a cipőjét, gondolta, kint is fel
tudja venni.
– Hello – mondta a fiú.
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Lena várt. A srác elállta a kijáratot.
– Ez az ölelkezés… – mondta fejcsóválva, mintha rendszeresen viccelődni szoktak
volna ezen.
Lena végigmérte, tisztában volt vele, hogy életében nem beszélt még ezzel a sráccal.
Fiú létére nem volt valami magas, alig nagyobb, mint Lena. Inas, cingár alkata ellenére
kiütköztek jól kidolgozott izmai hosszú ujjú fekete pólóján. Katonásan rövidre nyírták a
haját, és olyan élénk neonzöld volt a zoknija, hogy szinte fájt ránézni.
– Ethan Green – nyújtott kezet. – Pár hete kezdtem járni.
Lena leült a padra, hogy felvegye a cipőjét.
– Te vagy Lena, igaz?
– Az újságban olvastad? – kérdezte a lány, és közben próbálta kibogozni a teniszcipő
fűzőjét.
Az a kurva cikk, amit Sibylről közöltek, alaposan megkeseríti az életét, gondolta magában.
– Nem – felelte a srác vontatottan elhúzva a szó végét. – Vagyis persze, tudom, ki
vagy, aztán meghallottam, hogy Eileen Lenának szólít, és akkor összeállt a kép – villantott a lány felé egy ideges mosolyt. – És felismertelek a kép alapján.
– Zseni vagy – Lena hagyta a francba a fűzőt, mert nem sikerült kicsomóznia.
Felállt, és beleerőltette a lábát a cipőbe.
A fiú is felállt, és felkapta a hátizsákját. Csak három-négy srác járt jógára, és kivétel
nélkül mindegyik az öltözőben hencegett foglalkozás után, hogy a jóga mennyit segít
nekik abban, hogy kapcsolatba kerüljenek az érzéseikkel, és megismerjék valódi énjüket. Ez a trükk szinte mindig működött, s Lena gyanította, hogy a jógázó fiúk több csajt
fektettek meg, mint bárki más a kampuszon.
– Mennem kell – mondta.
– Várj egy percet – mondta a srác félmosollyal a szája sarkában.
Jóképű volt, biztos döglenek érte a lányok.
– Mi az? – nézett rá Lena várakozásteljesen. Verejtékcsepp szaladt le a fiú arcán az
egyik oldalt, alatta, pont a füle alatt V alakú seb húzódott. Annak idején, mielőtt beforrt
volna, belemehetett valami kosz, mert sötét folt ült a forradásban, amely kidudorodott a
srác állkapcsán.
A fiú idegesen Lenára mosolygott.
– Van kedved inni egy kávét? – kérdezte.
– Nem, nincs – válaszolta Lena, és remélte, ezzel ennyiben marad a dolog.
Nyílt az ajtó, és egy csapat lány ömlött be, hangosan csapkodták öltözőszekrényeik
ajtaját.
– Nem szoktál kávézni? – kérdezte a fiú.
– Nem bírom a fiatal srácokat – felelte, aztán fogta a táskáját, és elhúzott, mielőtt a
srác bármit is mondhatott volna.
Lena bosszúsan lépett ki a tornateremből. Dühítette, hogy nem volt résen, és ezt biztos a srác is észrevette. Miért hagyta sarokba szorítani magát!? – ötlött fel benne ingerülten. Még azzal együtt is, hogy a relaxációnak nevezett küzdelmet meg kellett vívnia a
végén, Lena mindig nyugodtabbnak érezte magát a jógafoglalkozás után, mint előtte.
Most viszont szertefoszlott a nyugalma. Újra feszültség töltötte el, harapós kedvében
volt. Lehet, hogy hazaviszi a tornazsákját, átöltözik, elmegy futni, és addig abba sem
hagyja, amíg teljesen ki nem fárasztja magát, hogy amikor lefekszik, el tudjon aludni.
– Lena!
A lány hátrafordult, azt hitte, megint a srác lesz az. Jeffrey volt.
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– Mi az? – kérdezte, és rögtön beindult a védekezőreflexe.
A rendőrfőnök közel lépett hozzá, terpeszben állt és feszült a válla, úgyhogy Lena
rögtön tudta: ez nem udvariassági látogatás.
– Be kell jönnie velem az őrsre.
A lány felnevetett, pedig tudta, hogy Jeffrey nem viccel.
– Csak egy percre, gyorsan végzünk – dugta zsebre a kezét a férfi. – A tegnap történtekkel kapcsolatban kell feltennem néhány kérdést.
– Meghalt? – kérdezte Lena. – Tessa Linton meghalt?
– Nem – Jeffrey hátranézett, és Lena észrevette a jó húsz méterrel odébb ácsorgó
Ethant.
A rendőrfőnök közelebb lépett a lányhoz.
– Megtaláltuk az ujjlenyomatait Andy Rosen garzonjában, Lena – mondta halkan.
– A garzonjában? – a lány nem tudta leplezni a döbbenetét.
– Miért nem említette, hogy ismerte?
– Mert nem ismertem – csattant fel Lena.
Megindult, hogy otthagyja Jeffreyt, de a férfi karon fogta. Nem szorította erősen, de
Lena tisztában volt vele, mire képes a rendőrfőnök; tudta, hogy erős marka van.
– Maga is tudja, hogy elküldhetjük DNS-tesztre a bugyiját – közölte a zsaru.
Lena már nem is emlékezett, mikor képedt el ennyire utoljára.
– Milyen bugyit? – kérdezte annyira megrökönyödve, hogy nem is szólt be
Jeffreynek, amiért megragadta a kezét.
– Amit Andy szobájában felejtett.
– Miről beszél?
Jeffrey lazított a fogáson, Lena mégis úgy érezte, mintha egyre durvábban szorongatná.
– Menjünk – mondta a férfi.
Lena erre ugyanazt mondta, mint amit bármilyen tökelütött válaszolt volna, ha így
néz rá egy rendőr.
– Dehogy megyek.
– Pár perc az egész – Jeffrey barátságosan mondta, de Lena elég hosszú ideig volt a
munkatársa ahhoz, hogy ki tudja olvasni a férfi viselkedéséből valódi szándékait.
– Le vagyok tartóztatva? – kérdezte.
Jeffrey megbántottnak tűnt.
– Természetesen nem.
– Akkor hagyjon elmenni – próbált Lena nyugodt hangon beszélni.
– Csak beszélni akarok magával.
– Kérjen időpontot a titkáromnál – próbálta kihúzni a kezét a lány Jeffrey markából,
de a férfi most újra erősebben fogta.
A lány pánikba esett.
– Hagyjon – sziszegte, és igyekezett kirántani a kezét.
– Lena… – szólt rá a zsaru, mintha a lány csak túlreagálná a dolgot.
– Eresszen el! – sikoltotta Lena, és olyan erővel rántotta el magát, hogy hanyatt vágódott a járdán. A farkcsontját durván bevágta a betonon, nyilallva száguldott végig a
fájdalom a gerincében.
Jeffrey hirtelen előrelendült, a lány először azt hitte, hogy rá fog esni, de a férfi az
utolsó pillanatban lefékezett, és két nagy lépéssel megkerülte Lenát.
– Mi a…? – esett le a lány álla.
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Az előbb Ethan lökte meg hátulról Jeffreyt. A rendőrfőnök gyorsan összekapta magát, és máris belemászott Ethan képébe.
– Mégis mi a faszt képzelsz magadról?! – üvöltött rá.
Ethan most nem az az idétlen srác volt, akivel Lena az öltözőszekrénynél beszélgetett, hanem harapós, kigyúrt állat.
– Kapd be – mordult rá Jeffreyre mély hangon.
A zsaru a srác arcába tolta a jelvényét.
– Mit mondtál, fiacskám?
Ethan rá sem pillantott a jelvényre, továbbra is Jeffreyvel nézett farkasszemet. Nyakán kidudorodtak az izmok, és a szeme sarkánál láthatóan lüktetett egy ér.
– Azt mondtam, kapd be, kibaszott zsernyák.
– Hogy hívnak? – húzta elő a bilincsét Jeffrey.
– Tanúnak – felelte Ethan erőteljes, kimért hangon.
Nyilvánvalóan ismerte annyira törvény adta jogait, hogy tudja, mit áll hatalmában
megtenni.
– Szemtanúnak – ismételte.
– Na és mit láttál? – nevetett fel Jeffrey.
– Hogy lecsapta ezt a nőt – Ethan a karjánál fogva felsegítette Lenát, közben hátat
fordított Jeffreynek.
A zsarura rá sem hederítve nyugodtan segített leporolni a lány nadrágját.
– Na gyerünk – mondta Lenának.
Lenát úgy meglepte a fiú határozottsága, hogy meg is indult utána.
– Lena – szólt a lány után Jeffrey, mintha egyedül ő lenne az, aki ésszerűen viselkedik ebben a helyzetben. – Ne nehezítse meg a saját helyzetét!
Ethan visszafordult, és felemelt ököllel jelezte, hogy kész harcolni. Lena azt gondolta, hogy a fiú nemcsak ostoba, de meg is van őrülve. Jeffrey legalább huszonöt kilóval
nehezebb volt nála, és tudta is, hogyan éljen ezzel az előnnyel. Arról nem beszélve,
hogy fegyvere is van.
– Gyere már – rángatta el onnan Lena Ethant a karjánál fogva, mintha valami pórázba kapaszkodna bele.
Mikor aztán vissza mert sandítani a válla fölött, Jeffrey még mindig ugyanott állt,
ahol elváltak, és az arckifejezése azt súgta, hogy ez a meccs még közel sincs lejátszva.
Ethan két porcelánbögrét tett az asztalra: Lenáéban kávé, a sajátjában tea.
– Cukor? – kérdezte, és elővett néhány csomagot a nadrágzsebéből.
Most újra a kedves, idétlen srác volt. Annyira drasztikusnak tűnt az átváltozás, hogy
Lena már nem is volt biztos benne, kit látott az előbb. Azt sem tudta, megbízhat-e egyáltalán a memóriájában ezen a totál elcseszett napon.
– Nem kérek – válaszolta, és azt kívánta, bárcsak inkább whiskyvel kínálta volna a
fiú. Függetlenül attól, hogy Jill Rosen mit gondolt, Lena betartott bizonyos maga kreálta
játékszabályokat. Az egyik az volt, hogy este nyolc előtt sosem ivott.
Ethan leült Lenával szemben, még mielőtt a lánynak eszébe juthatott volna, hogy elküldje. Lena abban a pillanatban haza akart menni, amint kiheverte a sokkot, amit a
Jeffrey és közte történtek okoztak. Szíve még mindig dörömbölt, és remegő kézzel szorongatta a bögrét. Soha életében nem találkozott Andy Rosennel. Miért lennének ott az
ujjlenyomatai a fiú garzonjában? De az ujjlenyomatokat félretéve: ugyan honnan vette
Jeffrey, hogy a fiúnál Lena bugyiját találta meg?
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– Zsaruk – Ethan olyan hangsúllyal ejtette ki a száján a szót, mint valami szitkot.
Ahogy bárki más azt mondaná: „pedofilok”.
Ivott egy korty teát, és a fejét csóválta.
– Nem kellett volna közbelépned – mondta neki a lány. – És nem lett volna szabad
így felhúznod Jeffreyt. Bárhol találkoztok legközelebb, tudni fogja, hogy ki vagy.
– Nem izgat – vont vállat Ethan.
– Pedig nem ártana, ha izgatna – figyelmeztette a lány, és arra gondolt, hogy ez a fiú
is úgy beszél, mint az összes többi flegma kertvárosi punkgyerek, akinek a szülei azzal
vannak elfoglalva, hogy összeállítsák a golfbeosztásukat, ezért nem marad idejük tekintélytiszteletre szoktatni a kölykeiket.
Ha a rendőrőrsön lettek volna a kihallgatóhelyiségben, már rég lepofozta volna a képéről ezt az önelégült arckifejezést.
– Hallgatnod kellett volna Jeffreyre – erősködött. A srác szemében harag villant, de
nem csattant fel.
– Ahogy te?
– Tudod, hogy értem – mondta Lena, és belekortyolt a kávéjába.
Olyan forró volt, hogy leégette vele a nyelvét, de azért lenyelte.
– Nem fogom tétlenül nézni, hogy így taszigálhatnak téged.
– Miért, mi vagy, a bátyám?
– Zsarutempó – dohogott Ethan, és a teafilter zsinegével játszadozott. – Azt hiszik,
kedvükre taszigálhatnak, csak mert jelvényük van.
Lena önkéntelenül zokon vette a megjegyzést, és mielőtt átgondolhatta volna, máris
ráripakodott a fiúra.
– Nem könnyű zsarunak lenni, főleg azért nem, mert mindenki olyan köcsög paraszt
módon áll hozzá az egyenruhához, mint te.
– Jól van, na – a srác zavarodottan nézett, és védekező gesztust tett. – Tudom, hogy
te is nekik dolgoztál, de azt el kell ismerned, hogy ő kezdett el téged taszigálni.
– Nem is – ellenkezett Lena, remélve, hogy a hangsúlyból Ethan megérti: őt aztán
senki sem taszigálhatja. – Csak amikor odajöttél. – Szünetet tartott, hogy nyomatékot
adjon a szavainak. – Apropó, te meg arra utazol, hogy zsarukat bántalmazz?
– Csak amire ő utazott – vágott vissza Ethan, és újra harag villant a tekintetében.
Aztán lenézett a bögréjére, hogy visszanyerje kissé a nyugalmát. Amikor újra felnézett, mosolygott, mintha ezzel mindent elsimítana.
– Amikor egy zsaru így bekattan, mindig szemtanúra van szükség.
– Ilyen tapasztalt vagy az effélében? – kérdezte a lány. – Hány éves vagy, tizenkettő?
– Huszonhárom vagyok – válaszolta Ethan, fel sem véve a kérdés élét. – Ismerem a
zsarukat, mert ismerem őket.
– Aha, persze.
Látva, hogy a srác erre csak vállat von, Lena így folytatta:
– Hadd tippeljek, bekaszniztak a javítóba, mert postaládákat törtél fel? Nem is, várj
csak, biztos füvet talált az iskolatáskádban az angoltanár.
Ethan megint elmosolyodott, de látszott rajta, hogy nem tartja nevetségesnek a dolgot. Látszott, hogy a metszőfogából le van törve egy apró darab.
– Belekeveredtem valamibe, de azóta már megváltoztam, és kész – mondta a srác. –
Oké?
– Gyorsan felmegy benned a pumpa – mondta Lena, de ez nem kritika volt, csak
megfigyelés.

83

A lánynak mindenki folyton azt mondogatta, milyen hamar felhúzza magát, de
Ethanhez képest ő kész Teréz anya volt.
– Azóta már megváltoztam – ismételte a srác.
A lány vállat vont, mintha a legkevésbé sem érdekelné, miféle ember Ethan. Ebben a
pillanatban csak az foglalkoztatta, hogy Jeffrey mi a francért hitte, hogy neki köze volt
Andy Rosenhez. Vajon Jill Rosen mondott neki valamit? Hogy deríthetné ki?
– Szóval jól ismerted Andyt? – érdeklődött a srác, mintha örülne, hogy az előző kérdést egyértelműen tisztázták is.
Lena a név hallatán máris újra résen volt.
– Miért?
– Hallottam, amit a zsaru mondott a bugyidról.
– Egyrészt nem is azt mondta, hogy „bugyi”…
– Másrészt?
– Másrészt kurvára semmi közöd hozzá.
A srác újra elmosolyodott. Vagy vonzónak találta ilyenkor Lenát, vagy valami fura
Tourette-szindrómája volt.
Lena rámeredt, és nem szólt semmit. Ethan a bögréjében fityegő teafilterrel játszott.
Nem volt nagydarab gyerek, de ezt ellensúlyozta azzal, hogy minden egyes izma alaposan ki volt dolgozva. Nem olyan dagadt muszklijú izompacsirtának nézett ki, mint
Chuck, de látszott rajta, milyen deltás. A nyaka izmos volt, de nem túl vastag. Még az
arca is izmos, állkapcsa masszív, az arccsontjai gránittömbként szögellnek ki. Lenyűgöző volt, ahogy elvesztette a türelmét, aztán újra visszanyerte az önuralmát, és ha nem
ezek között a körülmények között találkozik vele, Lena kísértést érzett
volna, hogy próbára tegye, mivel tudja kihozni a sodrából a fiút.
– Olyan vagy, mint egy sündisznó – jegyezte meg Ethan. – Mondták már?
Lena nem válaszolt. Ami azt illeti, Sibyl számtalanszor mondta neki ugyanezt. Most
is, mint mindig, ha eszébe jutott az ikertestvére, könnybe lábadt a szeme, úgyhogy leszegte a fejét, megkeverte a kávéját, és nézegette, ahogy a folyadék a bögre oldalához
simul.
Csak akkor nézett fel, amikor úgy vélte, hogy már kellőképp úrrá lett az érzésein.
Ethan az egyik trendi, új kávézóba vitte a kampusz szélén. A kis hely még ilyenkor is
zsúfolásig megtelt. A lány hátrasandított a válla fölött, mert azt hitte, Jeffrey is utánuk
jön, hogy őt figyelje. Érezte, milyen dühös rá a rendőrfőnök még mindig, de ennél is
jobban fájt neki az a pillantás, amit a férfi vetett rá: látszott a szemén, hogy Lena átlépte
a határt. Az egy dolog, hogy már nem zsaru, de az megint más, hogy akadályozza a
nyomozást – sőt, talán szerepet is játszik az ügyben, és hazudik ezzel kapcsolatban –
ezzel végképp elkapálná magát Jeffreynél. Az évek során Lena többször dühítette fel
Jeffreyt, mint ahányszor ennek időarányosan meg kellett volna esnie, de a mai incidens
más volt. Most kétséget kizáróan tudta, hogy elvesztette az egyetlen dolgot, amiért szarrá dolgozta magát: a rendőrfőnök tiszteletét.
Ahogy ezt végiggondolta, leizzadt. Hideg veríték lepte el a testét. Tényleg elképzelhető, hogy Jeffrey gyanúsítottként gondol rá? Lena korábban sokszor látta őt munka
közben, de még soha nem került a másik oldalára. Tudta, hogy amikor valakit kihallgatnak, milyen könnyen bekerülhet egy cellába azért, amit mondott, ha csak pár éjszakára
is, amíg a rendőrfőnök kitalál valamit. Márpedig Lena képtelen lett volna akár egy másodpercet is rács mögött ülni. A börtönben veszélyes dolog zsarunak lenni, de még
exzsarunak is. Mit gondol Jeffrey? Milyen bizonyítéka van? Totál kizárt, hogy Andy
Rosen garzonjában megtalálták volna az ujjlenyomatait. Még csak azt sem tudja, hol lakott a srác.
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– Ez az egész összefügg azzal a lánnyal, akit leszúrtak? – szakította félbe a gondolatmenetet Ethan.
– Mit keresünk itt? – nézett rá Lena türelmetlenül.
A fiút meglepte a kérdés.
– Csak beszélni akartam veled.
– Miért? – kérdezte a lány. – Mert olvastad azt az újságcikket? Izgató vagyok, mert
megerőszakoltak?
Ethan idegesen pillantott körbe, talán mert a lány meg is emelte a hangját. Lenának
eszébe jutott, hogy egy hangyányit halkabbra fogja magát, de minden jelenlevő tudhatta, hogy őt megtámadták annak idején. Egy kólát sem vehetett a moziban anélkül, hogy
a pult mögött álló seggfej meg ne bámulná a forradásokat a kezén. Senki nem hozta
ugyan szóba a dolgot előtte, de a háta mögött enyhén szólva örültek, ha kitárgyalhatták.
– Mire vagy kíváncsi? – kérdezte, továbbra is igyekezve semleges társalgás látszatát
kelteni. – Valami iskolai feladathoz kell?
A srác próbálta könnyedén elütni a dolgot.
– Szociológián talán nem jönne rosszul, de én vegyész szakra járok. Leginkább az
anyagtudomány érdekel: polimerek, fémek, ötvözetek, tribo-műanyag.
– A padlóhoz szögezett – mutatta meg Lena a kezét Ethannek mindkét oldalról, hogy
lássa: a szögek teljesen átütötték a kézfejét.
Ha nem lett volna rajta cipő, a lábfejét is megmutatta volna.
– Bedrogoztatott és megerőszakolt, és két álló napig fogva tartott. Mire vagy még kíváncsi?
A fiú a fejét ingatta, mintha félreértés történt volna.
– Csak el akartalak hívni kávézni.
– Hát, ezt most már kipipálhatod – hörpintette ki Lena a maradék kávét.
Olyan forró volt, hogy végigégette a nyelőcsövét. Hangos csattanással vágta le a
pultra a bögrét, és feltápászkodott.
– Majd összefutunk.
– Nem – a srác villámgyorsan kinyúlt, és elkapta a lány bal csuklóját.
Szinte elviselhetetlenül erősen szorította, Lena egész karjába éles nyilallás hasított
bele. Lena állva maradt, és semleges arckifejezést erőltetett magára, pedig émelyítő fájdalmat érzett.
– Kérlek – mondta a fiú, még mindig a csuklójára font marokkal –, maradj még egy
percet! Ugyan!
– Miért? – kérdezte Lena, igyekezve normál hangon megszólalni.
Ha a srác még erősebben megszorítja a csuklóját, minden bizonnyal csontja törik.
– Nem akarom, hogy azt hidd, emiatt kerestelek. Nem vagyok perverz.
– Akkor mi vagy? – kérdezte a lány, és lepillantott Ethan markára.
A fiú kivárt még egy ütemet, aztán elengedte Lena csuklóját. Lena önkéntelenül
megkönnyebbült sóhajt hallatott, ahogy kiszabadult a keze. Hagyta, hadd lógjon ernyedten az oldala mellett, de azért megmozgatta, hogy lássa, épek-e még a csontok és az
inak. Az egész kézfeje lüktetett, mert újra vér tódult bele, de Lena nem adta meg az
elégtételt a srácnak, hogy előtte vizsgálgassa a csuklóját.
– Miféle alak vagy? – ismételte meg a kérdést Lena.
– Az a fajta, aki szeret csinos lányokkal beszélgetni – Ethan mosolya távolról sem
volt megnyugtató.
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Lena élesen felnevetett, és körülnézett a kávézóban, amely az elmúlt pár percben
kezdett kiürülni. A pult mögött álló férfi eddig figyelte őket, de amint Lena tekintete rátévedt, a presszógép felé fordult, mintha végig azt tisztogatta volna.
– Gyere – mondta Ethan. – Ülj vissza.
Lena rámeredt.
– Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam.
– Ezt meg honnan veszed? – kérdezte a lány, pedig a csuklója még mindig lüktetett.
Kicsit behajlította a kézfejét, hogy lássa, jól van-e, de nagyon fájt, úgyhogy nem
erőltette. Már a pultos is őket figyelte, de amikor Lena odapillantott, elkapta a tekintetét.
Ezért megfizet ennek a srácnak, gondolta Lena. Bántotta őt. Kizárt, hogy elvigye szárazon.
– Nem akarom, hogy dühös légy rám – mondta a fiú.
– Alig ismerlek – válaszolta Lena. – És, ha nem vetted volna észre, megvannak a
magam bajai, úgyhogy köszönöm a kávét, de…
– Ismertem Andyt.
A lánynak újra Jeffrey kattant be, amint azt mondja, hogy Lena már biztos járt Andy
garzonjában. Ethan arcát fürkészve próbálta megállapítani, vajon hazudik-e a fiú, de
nem tudta eldönteni. Lena újra Jeffrey korábbi fenyegetésének hatása alá került.
– Mit tudsz Andyről? – kérdezte a fiút.
– Ülj le – ez inkább parancsnak hangzott, mint kérésnek.
– Így is jól hallak.
– Nem fogok beszélgetni veled, ha nem ülsz vissza – mondta a fiú; hátradőlt és várt.
Lena a szék mellett állva vette számba a lehetőségeit. Ethan főiskolás. Valószínűleg
sokkal több pletykát hall, mint Lena. Ha információkat tudna szerezni Jeffreynek Andyvel kapcsolatban, akkor talán a rendőrfőnök is újra átgondolná ezeket az őrült vádakat.
Lena önkéntelenül elmosolyodott a gondolatra, hogy olyan nyomot szolgáltathatna
Jeffreynek, amelynek révén megoldódik az eset. A rendőrfőnök korábban világossá tette, hogy Lena már nem zsaru. Olyat fog villantani, hogy Jeffrey rögtön megbánja, hogy
elengedte a kötelékből.
– Miért mosolyogsz? – kérdezte Ethan.
– Nem neked szól – mondta Lena, és megfordította a széket.
Leült, és két kézfejét lelógatta a szék hátáról, pedig a nyomástól még perzselőbb fájdalom öntötte el a csuklóját. Volt valami izgató abban, hogy rá volt bízva, erősödik vagy
enyhül-e a fájdalom. Ettől a változatosság kedvéért valahogy erősnek érezte magát.
– Mondd el, amit Andyről tudsz – Lena a fájdalommal nem törődve rázogatta a kezét.
Úgy tűnt, a fiú kutat a gondolataiban, mit mondhatna Lenának, de végül elismerte:
– Nem sokat tudok róla.
– Csak az időmet vesztegeted – Lena újra mozdult, hogy felálljon, de a srác felé
nyújtotta a kezét.
Most hozzá sem ért, de az előbbi szorítás emléke elég volt ahhoz, hogy Lena ülve
maradjon.
– Mi az? – kérdezte.
– Ismerek valakit, aki jóban volt vele. Az egyik közeli barátját.
– Kit?
– Szoktál bulizni?
Lena felismerte a drogos szófordulatot.
– Te szoktál? – kérdezte. – Exezel, vagy mi?
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– Nem – mondta a srác csalódott hangon. – Te igen?
– Mégis mit gondolsz? – csattant fel Lena. – És Andy igen?
Ethan egy pillanatig csak bámult rá, mintha próbálna eldönteni magában valamit a
lánnyal kapcsolatban.
– Aha – mondta aztán.
– Honnan tudjam, hogy te nem szoktál?
– Az anyja a klinikán van. Ehhez képest elég súlyos, hogy még a saját fián sem képes
segíteni.
Lena hirtelen úgy érezte, muszáj kiállnia Jill Rosen mellett, még ha valójában ő is
ugyanezt gondolta a doktornőről.
– Egy bizonyos szinten túl mit lehet még megtenni valakiért?! – felelte. – Lehet,
hogy Andy egyszerűen nem akart leállni. Lehet, hogy nem volt elég erős ahhoz, hogy
abbahagyja.
– Azt gondolod? – úgy tűnt, Ethanben érdeklődés ébredt.
– Nem tudom – felelte, de mostanra már részben megértett valamit a drogok vonzásáról, amiről fogalma sem volt azelőtt, hogy megerőszakolták. – Az ember néha csak
menekülni akar. Nem gondolni semmire.
– Ez csak átmeneti.
– Úgy beszélsz, mintha tudnád – Lena lepillantott a fiú karjára, ami nem látszott a
hosszú ujjú pólóban. Ethan hosszú ujjút vett fel, annak ellenére, hogy az épületben
dögmeleg volt.
Lenának hirtelen beugrott, hogy a srác múlt héten is hosszú ujjúban jógázott. Lehet,
hogy tűnyomok vannak a karján. Lena nagybátyjának, Hanknek ronda tű-nyomok voltak a karján az anyagozástól, Hank mégis szinte büszke volt rájuk, mintha az már önmagában hőstett lett volna, hogy leszokott a szpídről, és egy jó célért folytatott csatában
szerzett sebesülésekként dédelgette a hegeket az alkarján.
Ethan észrevette, a lány azt nézi, hogy nem látszanak a vénái. Még lejjebb húzkodta
a póló ujját a csuklóján.
– Hadd mondjak csak annyit: belekeveredtem valamibe, és ezt ne is firtassuk tovább.
– Rendben – Ethan arcát fürkészve mérlegelte, vajon szolgálhat-e neki a fiú bármi
hasznos információval.
Annyira szerette volna, ha megnézheti a srác rendőrségi aktáját – egy pillanatig sem
kételkedett benne, hogy Ethannek van aktája –, és amit megtudott belőle, használhassa a
fiú ellen, hogy kiszedje belőle, amit akar.
– Régóta jársz a Grant megyei műszaki főiskolára?
– Kábé egy éve – felelte Ethan. – Atlantából, a Georgiai Egyetemről jelentkeztem át.
– Miért?
– Nem tetszett a közeg – vont vállat a fiú, és Lena számára a mozdulat beszédesebb
volt, mint maga a válasz.
Ethan szavai ésszerűen hangzottak, de a testbeszédében ott volt a védekezés. Könynyen lehet, hogy kirúgták.
– Kisebb suliba akartam járni. A Georgiai Egyetem olyan, mint a dzsungel. Bűnözés,
agresszió… nemi erőszak. Nincs szükségem rá, hogy ilyen környezetben legyek.
– Bezzeg Grant?
– Itt mégiscsak nyugisabb – játszadozott a fiú a teafilterrel. – Bírom, ha lassabb mederben csordogál az élet. Nem tett jót nekem, amit kihozott belőlem az a kampusz. Egyszerűen besokalltam.
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Lena ugyan pontosan értette a dolgot, mégsem kötötte ezt Ethan orrára. Részben ő is
emiatt jött el a rendőrségtől. Amellett, hogy Jeffrey ultimátumot adott neki,
stresszmentesebb életmódra vágyott. Arra persze nem számított, hogy Chuckkal sok tekintetben éppen hogy stresszesebb lesz együtt dolgozni. Ha azon múlt volna, biztos ki
tudja dumálni magát Jeffrey előtt, és nem kellett volna megválnia az állásától. Száz százalék, hogy a rendőrfőnök nem kért volna bizonyítékot Lena terápiájával kapcsolatban.
Hazudhatott volna a főnöknek, és akkor minden rendben ment volna tovább, nem tette
volna tönkre a saját karrierjét. Végül is mindentől függetlenül úgyis tönkrevág mindent,
amit csak lehet… Alig egy órája annak sem sok híja volt, hogy Jeffrey bilincsben vigye
be az őrsre.
Lena próbálta végiggondolni, mi minden kapcsolhatja őt Andy Rosenhez. Biztos valami tévedés az egész. Esetleg hozzányúlt valamihez Jill Rosen irodájában, ami aztán
Andy szobájába került. Ez az egyetlen lehetséges magyarázat. Ami a bugyit illeti, arról
előbb-utóbb magától is kiderül, hogy nem az övé. De Jeffrey miért gondolja mégis,
hogy az? Beszélnie kellett volna vele ahelyett, hogy feldühíti, gondolta Lena. Ethannek
pedig meg kellett volna mondania, hogy kurvára ne üsse bele az orrát a más dolgába.
Miatta mérgesedett el a helyzet Jeffrey és közte, nem Lena miatt. A lány nagyon remélte, hogy ezt Jeffrey is így gondolja. Lena tudta, mire képes a rendőrfőnök, ha valaki a
begyében van. Ha Jeffrey pikkelni kezd rá, akkor aztán tényleg befellegzett neki a városban és a kampuszon egyaránt. Elveszítheti az állását, nem lesz hol laknia, nem lesz
pénze ennivalóra. A végén még hajléktalanná válik.
– Lena! – szólongatta Ethan, biztos felfigyelt rá, hogy a lány gondolatai elkalandoztak.
– Ki az a srác, aki olyan jóban volt Andyvel? – kérdezte Lena.
A fiú félreértette a Lena hangjából sütő kétségbeesést, és vallatásnak vette a kérdést.
– Úgy beszélsz, mint egy zsaru – mondta.
– Az is vagyok – felelte a lány gépiesen.
Ethan kedvetlenül elmosolyodott, jelezve, hogy elszomorítja a lány beismerése.
– Ethan! – nézett a fiúra Lena, igyekezve leplezni, mekkora pánikban van.
– Tetszik, ahogy a nevemet mondod – ironizált a fiú. – Iszonyú dühösen.
Lena lesújtó pillantást vetett rá.
– Kivel lógott sokat Andy?
A srác ezen eltűnődött. Lena látta, Ethan élvezi, hogy visszatarthatja az információt
egy kis ideig, és azért nem válaszol egyből, hogy tovább csigázza a lányt. Ugyanaz a kifejezés ült az arcán, mint korábban, amikor megszorította Lena csuklóját.
– Hé, ne baszakodj már! – ripakodott rá a lány. – Épp elég szarság lóg a fejem fölött
a nélkül is, hogy egy hülyegyerek szórakozzon velem! – fakadt ki, aztán visszafogta
magát, mert tudta, hogy Ethan a legjobb információforrása Andy Rosennel kapcsolatban. – Most akkor tudsz valamit, vagy nem?!
A srác vékony vonallá préselte össze az ajkát, és nem felelt.
– Mindjárt gondoltam – felelte Lena mímelt lekicsinyléssel, remélve, hogy Ethan
nem veszi észre a blöfföl.
– Ma este lesz egy buli – bökte ki a srác. – Ott lesz Andy néhány haverja is. Ez a srác
is jön, akiről beszélek. Elég jóban volt Andyvel.
– Hol lesz a buli?
Fölényes pillantás csillant meg Ethan tekintetében.
– Azt hiszed, csak úgy besétálhatsz és kérdezősködni kezdhetsz?
– Mit akarsz tőlem? Mit hasznod lesz abból, ha megkörnyékezel? – kérdezte Lena,
mert tudta, hogy kell lenni valaminek a háttérben.
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Ethan csak a vállát vonogatta, de a lány kiolvasta a választ a tekintetéből. A srác vonzódott hozzá, de hatalmi pozícióban akart maradni. Lenának nem esett nehezére belemennie a játékba; tudta, hogy úgyis sokkal ügyesebben csinálja, mint egy huszonhárom
éves suhanc.
– Mondd meg, hol lesz a buli – könyökölt a széktámlára.
– Szerencsétlenül alakult a helyzet – mentegetőzött a fiú. – Sajnálom, hogy megszorítottam a csuklódat.
Lena megnézte a kiütköző sötétlila zúzódást, amelyet Ethan ujjai hagytak a bőrén.
– Semmiség – mondta.
– Megijesztettelek.
– Ugyan miért ijedtem volna meg? – nézett rá Lena hitetlenkedve.
– Mert fájt – mutatott a srác a lány csuklójára. – De hidd el, nem akartam! Ne haragudj!
– Szerinted azok után, ami tavaly történt velem, már attól is beijedek, ha valami kissrác karon ragad? –kérdezte Lena lekicsinylő kacajjal. – Tőled meg végképp nem félek,
te hülye kis faszkalap.
Újra átváltozott Ethan arca, dr. Jekyllből Mr. Hyde lett, és az állkapcsa kidagadt a
méregtől.
– Na mi van?! – cukkolta Lena, próbálgatva, meddig mehet még el.
Ha Ethan újra elkapná a csuklóját, akkor Lena úgy megrugdossa, hogy a srác összeszarja magát, és vérben fog fetrengeni a padlón, gondolta.
– Most megsértettem a finom kis érzésvilágodat?? –cukkolta Lena. – Ethike mindjárt
pityeregni fog?
– A személyzeti szálláson laksz – mondta a srác szenvtelenül, kimért hangon.
– Ezt most vegyem fenyegetésnek? – röhögcsélt Lena. – Tudod, hogy hol lakom, na
és! Nagy ügy!
– Ma este nyolckor ott leszek.
– Na ne mondd! – vágta rá Lena, hogy kiderítse, miért mondja ezt a srác.
– Érted megyek nyolcra – állt fel Ethan. – Megnézünk egy filmet, aztán odamegyünk
a buliba.
– Én ebben nem lennék olyan biztos a helyedben – mondta Lena gúnyosan.
– Látom rajtad, hogy beszélni akarsz Andy barátjával, hátha így le tudod vakarni magadról azt a zsarut.
– Tényleg? – kérdezett vissza a lány, noha tudhatta, hogy ez így igaz. – Na és miért?
– A zsaru olyan, mint a kutya; vigyázni kell vele. Sosem lehet tudni, melyik veszett.
– Szuper metafora – húzta a száját Lena. – De tudok vigyázni magamra.
– Valójában hasonlat – akasztotta a vállára a tornazsákot a fiú. – És este feltűzött hajjal gyere.
– Még mit nem! – hőzöngött Lena.
– Tűzd fel a hajad! – ismételte a srác. – Nyolckor találkozunk.

7
Sara a Grady kórház előcsarnokában ült, és a folyamatosan áramló embertömeget figyelte a hatalmas főbejáratnál. A létesítmény több mint száz éve épült, és Atlanta azóta
folyamatosan toldozgatta-bővítgette. Eleinte alig néhány szobás, apró intézmény volt,
épp csak a város lakosságát látta el, mára viszont csaknem ezerre rúgott az ágyszám, és
a georgiai orvosállomány több mint negyedrészét itt képezték.
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Amióta Sara elkerült innen, több új részleget ragasztottak a főépülethez, azért viszont
nem sokat tettek, hogy a régi és új szárnyakat külsőleg is összhangba hozzák. Az új előcsarnok hatalmas volt, leginkább úgy nézett ki, mint egy külvárosi bevásárlóközpont bejárata. Mindenütt márvány és üveg, éles kontrasztban az itt induló régi folyosókkal, ahol
a padlót repedezett, sárga burkolat, a falakat pedig még a negyvenes-ötvenes évekből
való avokádózöld csempe borította – az előcsarnokból igazi időugrás volt ezeken továbbhaladni. Sara arra gondolt, hogy biztosan kifutott a pénzből az egészségügyi szolgáltató, mielőtt elkészültek volna a felújítással.
Az előcsarnokban nem voltak üléssorok a várakozóknak, feltehetőleg azért, hogy ne
lógjanak itt a hajléktalanok, de Sara szerencsés módon megkaparintott egy műanyag
széket, amit valaki a bejárat közelében hagyott. Innen ültéből látta az összes bejövöt és
távozót, a napjukat éppen kezdő vagy befejező dolgozókat és a látogatókat. Kinézve a
georgiai állami egyetem egyik parkolóházára látott rá, de látszott az ég is, sötét felhők
kapaszkodtak a háztetők fölött, mint macska a kerítésen. Jó néhányan ücsörögtek kívül,
a bejárat előtti lépcsősoron is, csoportokba verődve beszélgettek, dohányoztak, hogy elüssék a műszakkezdésig hátralevő pár percet, vagy éppen hazafelé menet a buszra vártak.
Sara csodálkozva pillantott az órájára, nem értette, hol lehet már Jeffrey. Azt mondta,
négyre ideér, és már öt perccel elmúlt négy. Arra gondolt, biztos nagy a forgalom – a
belvárosi elágazásnál fél háromtól nyolcig rendszerint folyamatosan dugó volt –, de ettől függetlenül aggódott, hogy esetleg nem jön a zsaru. Jeffrey híres volt arról, mennyire
alá tudja becsülni, mennyi időt vesz majd igénybe valami. Sara az édesanyja mobiltelefonját fogdosta, egyik kezéből a másikba rakosgatta, és már majdnem rátelefonált a férfira, hogy hol tart már, amikor csörgött a készülék.
– Mennyit kés…? – szólt bele Sara.
– Késik? – vágott közbe hápogva Hare. – Anyád azt mondta, rendesen szeded a
gyógyszert, akkor hogy késhet mégis?!
Sara lehunyta a szemét. Az utolsó, amire most szüksége van, az a lökött unokatesója,
gondolta. Sara majd megveszett érte, úgy imádta, de Hare kórosan képtelen bármit is
komolyan venni.
– Beszéltél anyával? – kérdezte a doktornő.
– Ühüm – válaszolta Hare, de nem bocsátkozott részletekbe.
– Na és hogy állnak az ügyek a klinikán?
– Ez a rengeteg nyavalygás! – nyögött fel. – Nem is értem, hogy bírod.
– Időbe telik, mire megszokja az ember – felelte Sara együtt érzőn.
Még mindig érzékenyen érintette az emlék, hogy egyszer egy hatéves kisgyerek visítva menekült el előle a Piggly Wiggly parkolójában, mert felismerte, hogy ő az a néni,
aki szurit ad.
– Egyfolytában nyivákolnak, panaszkodnak – dohogott tovább Hare, aztán cérnavékony hangot mímelve folytatta. – „A kartonokat a helyükre rakja vissza! Ne firkálja öszsze a recepttömböt! Tűrje be az ingét! Arról a tetoválásról az anyja is tud?” Jézusom, de
nehéz nőszemély ez a Nelly Morgan!
Sara önkéntelenül elmosolyodott, ahogy Hare kifigurázta a klinika irodavezetőjét.
Nelly sok éve dolgozott ott, már akkor is ő vezette a kartonozót, amikor Sara és Hare
még kis páciensként fordultak meg a klinikán.
– Na ennyit errőőőőő – nyújtotta el a szót Hare. –Hallom, estére már jössz vissza.
– Aha – felelte Sara, előre rettegve tőle, hogy mire akar kilyukadni az unokatestvére.
Aztán úgy döntött, megkönnyíti a dolgát.
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– Tudom, hogy szabadságon kéne lenned. Holnap már nem kell helyettesítened, be
tudok menni, és akkor utazhatsz.
– Jaj, Spárga, ne nevettesd ki magad – zsémbelt Hare. – Sokkal jobban jövök ki belőle, ha én dolgozom holnap, és cserében le leszel kötelezve nekem.
– Hát, le is lennék – és már majdnem megköszönte a szívességet, de aztán elharapta a
mondatot; nem mintha nem lett volna hálás, de tudta, bármit mondana, Hare úgyis kiforgatná a szavait.
– Gondolom, ma este úgyis Greg Louganison fogsz dolgozni.
Sarának beletelt pár pillanatba, mire helyre tette magában, miről is beszél Hare. Greg
Louganis olimpiai bajnok műugró volt.
– Igen – válaszolta.
Minthogy Hare a Grant megyei kórház intenzív osztályán dolgozott, rákérdezett:
– Ismerted Andy Rosent?
– Gondoltam, hogy te sem most jöttél le a falvédőről – mondta a férfi. – Újév környékén jött be egy banánhajóval a karján.
Az intenzív osztályon dolgozva nem csoda, hogy Hare minden egyes elképzelhető
emberi állapot szlengnevét ismerte.
– És? – várta a folytatást Sara.
– Kábé ennyi. El volt metélve a radiális artériája, mint egy gumiszalag.
Sara ezen eltöprengett. Ha valaki direkt keresztben felvágja az ereit, az nem a legokosabb módszer az öngyilkosságra. Ha a radiális artériát elvágják, rendszerint gyorsan
elzáródik. Ha valaki tényleg el akar vérezni, akkor azt könnyebben is el lehet intézni.
– Szerinted komolyan gondolta?
– Komolyan gondolta, hogy felhívja magára a figyelmet – mondta Hare. – Anyu és
apu kiborult. Andy aranyapámat tejben-vajban fürdették, agyonszeretgették, ő meg eljátszotta, hogy milyen bátor meg hősies volt.
– Pszichiáterrel konzultáltál?
– Az anyja dilidoki – felelte Hare. – Azt mondta, hogy majd ő elintézi a francos ügyletet házon belül.
– Gorombáskodott?
– Dehogy! Á, nem – ellenkezett Hare. – Nagyon udvarias volt. Csak gondoltam,
hogy a fokozott drámai hatás végett szerkesztve adom közre a gondolatait.
– Már eleve drámai volt?
– Hát, a szülőknek igen. De ha engem kérdezel, a kis szívem egyáltalán nem volt kikészülve. Végig halálnyugodtan gubbasztott, mint a maguborka.
– És sikerült felhívnia magára a figyelmet?
– Azt hiszem, csak azért csinálta az egészet, hogy kapjon egy verdát – pukkantott a
pofazacskójával Hare. – És mit ad isten, egy hét múlva sétáltatom a kutyát a belvárosban, és ott parádézik Andy, a csili-vili új Mustangban.
Sara a tenyerébe hajtotta a fejét: igyekezett megerőltetni az agyát, hogy mindez hogy
illik a képbe.
– Téged meglepett a hír, hogy megölte magát? – kérdezte.
– Nagyon – mondta Hare. – Ez a srác túl önző volt ahhoz, hogy öngyilkos legyen –
köszörülte meg a torkát. – Persze ezt csak köztünk szólva mondom, érted. Mármint…
– Értem – vágott közbe Sara, hogy ne kelljen végighallgatnia Hare magyarázkodását.
– Azért szólj, ha később még valami eszedbe jut.
– Oké-oké – Hare hangja csalódott volt.
– Meg akartál még beszélni valamit?
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Hare vicceset pukkantott az ajkával.
– Hát a műhiba-biztosításról lenne szó…
Várt egy kicsit, hogy Sara igazán rosszul érezze magát: a nő tudta, hogy Hare csak
cukkolja, de az amerikai orvosok döntő többségéhez hasonlóan Sarának is az egekben
járt a műhibaprémiuma.
– Nos? – bökte oda végül Sara.
– Rám is kiterjed? – kérdezte Hare. – Mert ha a sajátomra beadok még egy követelést, akkor a biztosító már visszakéri a késkészletet, amit ajándékba kaptam tőlük.
Sara a bejárat felé pillantott. Meglepetten látta, hogy Mason James sétál felé; egy
két-három év körüli kisfiút vezetett kézen fogva.
– Le kell tennem – mondta Hare-nek.
– Mindig ez van.
– Hare? – folytatta Sara, miközben Mason közelebb ért.
Csak most vette észre, hogy a férfi határozottan sántít.
– I-i-ig-e-e-en? – nyávogta Hare.
– Figyelj! – kezdte Sara, de máris tudta, hogy meg fogja bánni, amit mond. – Kösz,
hogy helyettesítesz.
– Egyszerűen nem tudom megállni – nyihogott a férfi, és letette.
Mason meleg mosollyal üdvözölte Sarát.
– Remélem, nem gond, hogy telefonálás közben zavartalak meg.
– Csak Hare-rel beszéltem, az unokatesómmal – csukta be a mobilt Sara.
Már épp felállt volna, de Mason gesztikulálva jelezte, hogy maradjon ülve.
– Tudom, milyen fáradt vagy – mondta, és meglóbálta a kisfiú kezét. – Ő Ned.
Sara rámosolygott a kissrácra. Nagyon hasonlít az apjára, gondolta.
– Hány éves vagy, Ned?
Ned feltartotta két ujját, Mason pedig lehajolt hozzá, hogy még egy ujját kinyújtassa
vele.
– Három – mondta Sara. – Hú, már nagy, hároméves fiú vagy!
– Kicsit álmos – borzolta össze a haját Mason. – Hogy van a húgod?
– Jobban – felelte, és egy pillanatra úgy érezte, elsírja magát.
Tessa azt a pár szót leszámítva, amit Sarának mondott, egyáltalán nem beszélt. Az
idő nagy részében, amikor ébren volt, csak üres tekintettel bámulta a falat.
– Még mindig nagy fájdalmai vannak, de úgy tűnik, jó ütemben gyógyul.
– Ez nagyszerű.
Ned odasétált Sarához, és felé nyújtotta mindkét kezét. A gyerekek általában rokonszenvesnek találták a doktornőt, ami kapóra is jött a klinikán, tekintve, hogy szinte állandóan szurkálnia meg szekíroznia kellett őket. Sara a farzsebébe dugta a telefont, és
felvette Nedet.
– Rögtön kiszúrja magának a szép nőket – jegyezte meg Mason.
Sara elmosolyodott, de inkább nem mondott semmit a bókra, csak ölbe vette Nedet.
– Hogyhogy sántítasz?
– Megharapott egy gyerek – válaszolta Mason, és elnevette magát a doktornő megrökönyödésén. – Amikor az Orvosok Határok Nélkül programon vettem részt.
– Hű! – mondta Sara elismerően.
– Kisgyerekeket oltottunk Angolában, és, akár hiszed, akár nem, az egyik kislány kiharapott egy darabot a lábamból – letérdelt Sara elé, hogy bekösse Ned cipőfűzőjét. –
Két nap elteltével már arról volt szó, hogy meg tudják-e menteni a lábamat, vagy az
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egészet, úgy, ahogy van, le kell vágni a fertőzés miatt – mesélte nosztalgikus arckifejezéssel. – Mindig is gondoltam, hogy egyszer majd történik velem valami ilyesmi.
– Hogy levágják a lábad? – kérdezett vissza Sara, pedig tudta, hogy Mason nem erre
gondolt. – Nekem gondolnom sem szabad semmi ilyesmire. Vidéken orvoshiány van. A
betegeimnek szükségük van rám.
– Szerencsések veled.
– Kösz – mondta a nő.
Sara csak az ilyen típusú bókoktól nem jött zavarba.
– El sem hiszem, hogy kórboncnok lettél.
– Apa három év után szokott le róla, hogy hentes és mészárosnak hívjon.
– El tudom képzelni – nevetett Mason a fejét csóválva.
Ned fészkelődni kezdett Sara ölében, úgyhogy a doktornő lovagoltatni kezdte a térdén.
– Szeretem ezt a szakmát. Tetszik, hogy ennyi kihívást tartogat.
– Itt aztán lenne neked kihívás bőven – pillantott körbe Mason az előcsarnokban, egy
pillanatra elhallgatott, aztán hozzátette. – Ragyogó doktor vagy, Sara. Sebészként kellene dolgoznod.
A nő feszengve nevetett.
– Úgy beszélsz, mintha eltékozolnám a tehetségemet.
– Nem úgy értettem – mondta Mason. – Csak szerintem kár, hogy hazaköltöztél –
szünetet tartott, aztán még hozzáfűzte: – Függetlenül attól, hogy biztos megvolt rá az
okod.
Ezzel megfogta Sara kezét, és gyengéden megpaskolta.
– Hogy van a feleséged?
Mason elnevette magát, de nem engedte el a doktornő kezét.
– Kényelmesen éldegél egyedül a házban, mióta én átköltöztem a Holiday Innbe.
– Külön éltek?
– Már fél éve – felelte a férfi. – És így kicsit bonyolultabb intézni a napi ügyeket.
Sara jobban örült volna, ha az ölében ülő Ned ezt nem hallja. A gyerekek sokkal több
mindent felfognak, mint azt a felnőttek általában gondolnák.
– És úgy tűnik, végleges?
Mason elmosolyodott, de Sara látta rajta, milyen kényszeredett.
– Úgy néz ki. És veled mi van? – kérdezte a férfi reményteljes hangon.
Mason azután is próbált találkozgatni Sarával, hogy a nő eljött a Gradyből, de ez
nem jött össze. A doktornő minden atlantai kötelékét fel akarta számolni, hogy könynyebben beilleszkedhessen Grant megyében. Ha továbbra is randizik Masonnel, akkor
ez nem ment volna.
Elgondolkozott, hogy mit is válaszoljon Mason kérdésére, hiszen annyira nehezen
behatárolható viszonyban volt Jeffreyvel, hogy nem nagyon tudott pontosan fogalmazni
ezzel kapcsolatban. Az ajtó felé pillantott. Megérezte, hogy megjött Jeffrey, még mielőtt
megláthatta volna. Felállt, és két kézzel Ned hóna alá nyúlt, hogy a nyakába ültesse.
Jeffrey arca nem derült fel, amikor meglátta őket. Pont olyan kimerültnek nézett ki,
mint amilyennek Sara is érezte magát, sőt mintha még a halántékán is megszaporodtak
volna az ősz hajszálak.
– Jó napot! – nyújtott kezet Jeffreynek Mason. Jeffrey megszorította a férfi kezét, és
közben vetett egy pillantást Sarára.
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– Jeffrey – igazgatta meg Nedet a nyakában –, ő Mason James, egykori kollégám innen a kórházból. – Aztán gondolkodás nélkül Masonhöz fordult: – A férjem, Jeffrey
Tolliver.
Mason is éppúgy megrökönyödött, mint Jeffrey, de egyikük sem vonta volna kérdőre
Sarát.
– Örvendek – mondta Jeffrey, nem bajlódva vele, hogy helyesbítse a nyelvbotlást.
Olyan kaján vigyor ült ki a képére, hogy Sara már azon gondolkozott, hogy maga fog
helyesbíteni.
– És ő ki? – bökött a kicsire Jeffrey.
– Ned – mondta Sara, és meglepetésére a zsaru megcsikizte a kissrácot.
– Hello, Ned! – hajolt le hozzá Jeffrey.
Sara egészen elképedt tőle, hogy milyen nyitott Jeffrey a kisfiúval. Még a kapcsolatuk elején megbeszélték, hogy neki nem lehet gyermeke, és Sara már többször eltűnődött, vajon Jeffrey direkt fogja-e vissza magát gyerekek közelében, nehogy megsértse az
ő érzéseit. Most viszont láthatólag nem fogta vissza magát, direkt mókás arcokat vágott,
hogy megnevettesse a kicsit.
– Hát, én jobb lesz, ha most már hazacipelem a fiatalurat, nehogy kipukkadjon a nevetéstől – tréfálkozott Mason, és a karjába vette Nedet.
– Örülök, hogy találkoztunk – mondta Sara.
Kínos csend támadt. Sara végignézett előbb az egyik férfin, aztán a másikon. Jócskán
megváltozott az ízlése, amióta a világosszőke hajú, alaposan kigyúrt Masonnel járt.
Jeffrey karcsú testalkata inkább futóéra hasonlított, és feltűnően jóképű volt: sötét szeme és haja Sara szerint veszedelmesen szexinek tűnt.
– Akarom mondani – törte meg a csendet Mason –, csináltattam egy pótkulcsot az
irodámhoz. A déli szárnyban van, az 1242-es szoba az – Sara felé nyújtotta a kulcsot. –
Gondoltam, ott kényelmesebben tudtok pihenni a szüleiddel. Tudom, milyen nehéz egy
sarkot találni ebben a labirintusban, ahol kifújhatja magát az ember, és kicsit maga lehet.
– Ó! – Sara nem nyúlt a kulcsért, hogy elvegye. Jeffrey érezhetően megdermedt az
ötlettől.
– Nem akarunk a terhedre lenni.
– Nem lennétek a terhemre. Tényleg nem – bizonygatta Mason, és Sara kezébe
nyomta a kulcsot.
A mozdulat kissé tovább tartott, mint feltétlenül szükséges lett volna.
– Igazából úgyis az Emoryban levő irodámat használom. Itt csak gyorsan át szoktam
rohanni a papírmunkán.
– Köszönjük – mondta Sara, hiszen nem tehetett mást.
A zsebébe csúsztatta a kulcsot, Mason pedig újra kezet nyújtott Jeffreynek.
– Örülök, hogy megismerkedtünk, Jeffrey – mondta a zsarunak.
Jeffrey megrázta az orvos kezét, és némileg máris elpárolgott az ellenérzése. Türelmesen várt, hogy Sara is elbúcsúzzon Masontől, végig szemmel tartva őket. Mikor végül elindult az orvos, Jeffrey utánanézett:
– Kedves fazon – mondta ugyanazzal a hangsúllyal, mintha azt mondta volna: –
Seggfej.
– Aha – bólintott rá a doktornő, és a kijárat felé vette az irányt.
Érezte, hogy készül valami, és nem akarta, hogy az előcsarnokban kerüljön rá sor.
– Mason – ízlelgette a nevet a zsaru, mintha egy falat romlott étel lenne a szájában. –
Vele jártál, amikor még itt dolgoztál?
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– Igen – válaszolta a doktornő, és kinyitotta az ajtót egy idősebb pár előtt, akik épp
befelé igyekeztek. – Annak idején.
– Aha – vágta zsebre a kezét, majd megismételte: – Kedves fazonnak tűnik.
– Tényleg az – felelte Sara óvatosan. – A parkolóházban állsz?
– És jóképű – bólintott Jeffrey.
– Ühüm – sétált ki az előcsarnokból a nő.
– Lefekszetek?
Sara úgy elképedt, hogy szóhoz sem jutott. Megindult az úttesten keresztül a parkolóház felé, és azt kívánta, bárcsak Jeffrey annyiban hagyná a dolgot.
– Mert nem emlékszem, hogy megneveztél volna bárkit is, amikor listákat cseréltünk
– ügetett Jeffrey a doktornő után.
Sara hitetlenkedve nevetett.
– Te pedig nem emlékeztél az exeid felére sem, Menő.
– Ez nem vicces – vetett rá undok pillantást a zsaru.
– Jézusom! – nyögött fel a doktornő.
Nem tudta elhinni, hogy Jeffrey tényleg komolyan megsértődött.
– Te aztán annyi vadzabot vetettél a szomszéd földjébe, hogy ahhoz kistermelői iparengedélyt kellett volna kiváltani.
Jó páran ácsorogtak a parkolóház bejáratához vezető lépcsősor előtt, a zsaru szó nélkül vágott át köztük. Belökte az ajtót, és bement. Vissza se nézett, hogy lássa, Sara is
bejutott-e, vagy az orrára csukódott az ajtó.
– Ráadásul nős – fűzte még hozzá a doktornő.
A mondat visszhangzott a beton lépcsőházban.
– Én is az voltam – jegyezte meg Jeffrey, pedig ez Sara szerint inkább ellenérvnek illett be.
Az első pihenőben a rendőrfőnök megállt, hogy bevárja Sarát.
– Nem tudom, Sara, sokat ültem a kocsiban, amíg ideértem, és miért? Hogy lássam,
ahogy egy másik pacák kezét fogod, és más gyereke ül az öledben?
– Most féltékeny vagy? – a nő úgy megrökönyödött, hogy alig futotta neki egy rövid,
elképedt kacajra.
Még sosem vette észre, hogy Jeffrey is tud féltékeny lenni, leginkább azért, mert túl
egoista volt, semhogy azt higgye, az ő nőjének másvalaki is kellhet rajta kívül.
– Volnál szíves elmagyarázni, mi történt?
– Őszintén szólva, Jeffrey: eszem ágában sincs – vágta rá Sara, és most már tényleg
azt hitte, bármelyik pillanatban kiderülhet, hogy a férfi csak szívatja.
– Ha ezt akarod – lépcsőzött tovább a rendőrfőnök felfelé.
– Nem tartozom neked magyarázattal semmiért – mászott utána Sara.
– Nem? Akkor tudod, mit? Kapd be! – handabandázott a férfi.
Sarát elfutotta a pulykaméreg.
– Oldd meg magadnak! – kiabált rá. – Amekkora seggfej vagy, nem is kell sokat
erőlködnöd hozzá, hogy összejöjjön.
A férfi megtorpant, és mélyen megbántva pillantott le Sarára. Hülyén érezte magát.
Sara látta rajta, hogy vérig sértette, úgyhogy a saját bosszúsága részben máris szertefoszlott.
– Jeff… – lépkedett a nyomában.
A zsaru nem szólt semmit.
– Mindketten hullafáradtak vagyunk – folytatta a doktornő, és egy lépcsőfokkal
Jeffrey alatt állt meg.
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A férfi elfordult, és felügetett a következő lépcsőfordulóig.
– Én otthon takarítom a konyhádat, te meg…
– Nem kértelek rá, hogy takaríts.
Jeffrey megállt, megtámaszkodott a korláton, és lenézett a nagy ablakon át az utcára.
Sara tudta, hogy most vagy hű marad az elveihez, és sértett csöndben töltheti a négyórás
utat vissza Grant megyébe, vagy kedveskedik egy kicsit Jeffreynek, hogy ne legyen
annyira megbántva, és akkor elviselhető lesz a hazaút.
Az utóbbi mellett döntött, és már majdnem bele is kezdett, amikor látta, hogy a zsaru
mély lélegzetet vesz, és kihúzza magát. Aztán lassan kifújta a levegőt, és Sara látta rajta,
hogy lecsillapodott.
– Hogy van Tessie? – kérdezte.
– Jobban – válaszolta a nő, és ő is megfogta a korlátot. – Már javul.
– És a szüleid?
– Nem tudom – felelte Sara, és őszintén szólva szembe sem akart nézni ezzel a kérdéssel.
Cathy már kicsit jobb kedélyben volt, de az apján látta, hogy elég, ha csak ránéz,
Eddie-t máris újra elönti a méreg.
Lépteket hallottak, legalább ketten jöttek lefelé a lépcsőn. Megvárták, amíg a két
ápolónő elhalad mellettük, és továbbmegy a kijárat felé. Egyik lány sem álcázta valami
jól a kaján vigyorgást.
– Mindannyian kimerültek vagyunk és félünk.
Jeffrey a Grady főbejáratát bámulta. Az óriási épület úgy magasodott a parkolóház
fölé, mint Batman főhadiszállása.
– Biztos megviseli őket, hogy itt kell lenniük – vélte a zsaru a szülőkre utalva.
Sara vállat vont, és megmászta a lépcsőfordulóig hátralevő pár fokot.
– Hogy ment a dolog Brockkal?
– Asszem, rendben volt – Jeffrey most még inkább megnyugodott. – Brock annyira
hihetetlenül fura.
– A bátyját kéne látnod – mondta a doktornő, és megindult az újabb lépcsősoron.
– Ja, mesélt róla – a következő pihenőhöz érve Jeffrey is felzárkózott mellé. – Roger,
ugye? Még mindig itthon van?
– New Yorkba költözött. Valami ügynök lett belőle, azt hiszem.
Jeffrey eltúlzott mozdulattal vonogatta a vállát. Sara tudta, hogy igyekszik teljesen
túltenni magát a veszekedésen.
– Brock nem vészes – tette hozzá a nő, mert úgy érezte, muszáj védelmébe vennie a
temetkezési vállalkozót.
Iskolás korukban mindenki könyörtelenül szívatta Dan Brockot, és Sara ezt már akkor is utálatos dolognak tartotta. Mostanában havonta két-három gyerekkel találkozott a
klinikán, akik nem is annyira betegek voltak, inkább csak belefáradtak, hogy a többiek
folyamatosan packáznak velük a suliban.
– Kíváncsi vagyok, milyen toxinteszteredményeket kapunk vissza a laborból – jegyezte meg Jeffrey. – Andy Rosen apja szerint a srác már nem cuccozott. Az anyja viszont nem volt ebben olyan biztos.
Sara felvonta a szemöldökét. Rendszerint a szülő tudja meg utoljára, ha drogozik a
gyerek.
– Na igen – bólogatott Jeffrey a nő szkeptikus arca láttán. – Nem tudom hova tenni
magamban ezt a Brian Kellert.
– Keller? – kérdezett vissza a doktornő, miközben újabb emeletet gyűrtek le.
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– Ő Andy apja. A srác az anyja vezetéknevét használta.
– Hol a francban hagytad a kocsit?
– A legfelsőn. Már csak egy emelet.
Sara a korlátba kapaszkodva vonszolta magát felfelé.
– Mert? Mi a gond az apával?
– Valami nem teljesen tiszta nála – mesélte Jeffrey. – Ma reggel úgy viselkedett,
mintha el akarna mondani valamit, de aztán bejött a szobába a felesége, és erre lakatot
tett a szájára.
– Újra ki akarod kérdezni?
– Majd holnap – felelte a zsaru. – Frank előtte kicsit körbeszaglászik.
– Frank? – kérdezte Sara meglepetten. – Miért nem kéred meg Lenát? Ő jobban meg
tudná…
– Nem zsaru – vágott közbe Jeffrey.
Sara csendben maradt. Már csak pár lépés volt hátra. Csaknem összeesett a megkönnyebbüléstől, amikor Jeffrey kinyitotta neki a lépcső tetején az ajtót. Hiába volt már
késő, a parkolóház legfelső szintje tele volt mindenféle gyártmányú és típusú kocsikkal.
A fejük fölött érett a vihar, az ég baljósan elsötétült. Felgyulladtak a jelzőfények, miközben megindultak Jeffrey megkülönböztető jelzés nélküli rendőrkocsija felé.
Egy nagy fekete Mercedes körül egy csoport kigyúrt fiatal állt karba tett kézzel.
Amikor Jeffrey elhaladt mellettük, a srácok összenéztek, mert egyből kiszúrták, hogy
zsaru. Sarának felgyorsult a pulzusa, amíg várta, hogy Jeffrey kinyissa neki a kocsiajtót.
Megmagyarázhatatlan rettegés tört rá: félig-meddig arra számított, hogy valami borzalmas történhet.
Amikor már bent ült a kocsiban, biztonságban érezte magát a kényelmes, puha, kékre
kárpitozott belső térben. Nem vette le a szemét Jeffreyről, miközben a férfi megkerülte
az autót, hogy beszálljon. A zsaru végig a Mercedes mellett ácsorgó rosszarcúakra szegezte a tekintetét. Sara tudta, nem véletlenül méregetik egymást. Ha a kigyúrtak azt hiszik, hogy Jeffrey beijedt tőlük, minimum beszólnak neki. Ha pedig a zsaru dönt úgy,
hogy van rajtuk valami sebezhető pont, akkor valószínűleg kötelességének érzi, hogy
fellépjen velük szemben.
– Biztonsági öv! – figyelmeztette a rendőrfőnök Sarát, és becsukta az ajtót belülről.
A nő engedelmesen bekötötte magát. Szótlanul ült, miközben kihajtottak a parkolóházból. Amikor kiértek az utcára, a tenyerébe támasztotta a fejét, és nézte, hogy haladnak el mellettük a belváros épületei. Azon járt az esze, mennyire más volt minden, mikor utoljára itt járt. A házak magasabbra nyúltak, a szomszédos sávokban guruló autók
mintha túl közel jöttek volna hozzájuk. Sara már nem volt többé nagyvárosi. Legszívesebben máris újra a kis szülőhelyén találta volna magát, ahol mindenki ismer mindenkit
– vagy legalábbis azt hiszik magukról.
– Sajnálom, hogy késtem – mondta Jeffrey.
– Semmi gond – felelte a doktornő.
– A tegnapi szemtanú, Ellen Schaffer… – kezdte Jeffrey.
– Megtudtál tőle valamit?
– Nem – válaszolta, aztán kis szünet után hozzáfűzte: – Ma reggel megölte magát.
– Micsoda? – hűlt el Sara.
Még mielőtt a zsaru folytathatta volna, rögtön hozzá is tette:
– Hogyhogy nem is mondtad?
– Most mondom.
– Fel kellett volna hívnod!

97

– Mert? Mit tehettél volna?
– Hát visszajövök Grantbe.
– Azzal most is időben vagy.
Sara érezte, hogy úrrá lesz rajta a bosszúság. Ki nem állhatta, ha kíméletességből elhallgatnak előle valamit.
– Ki állapította meg a halál beálltát?
– Hare.
– Hare? – Sara bosszúsága most részben az unokatestvére ellen fordult, mert erről ő
sem szólt egy szót sem, amikor telefonált. – És talált valamit? Mit mondott?
Jeffrey tudálékosan megdörgölte az állát, és Hare-t utánozva, a normálisnál két oktávval magasabb hangon szólalt meg:
– „Ne is mondd, hogy hiányzik valami.”
– Mert mi hiányzott?
– A lány feje.
Sara tehetetlenül felnyögött. Utálta a fejsebeket.
– Biztos vagy benne, hogy öngyilkosság?
– Ezt még ki kell deríteni. A töltény nem passzolt a fegyverbe.
Sara hallgatta a zsaru beszámolóját a délelőtti eseményekről, onnantól, hogy Jeffrey
kikérdezte Andy Rosen szüleit, egészen odáig, hogy milyen pózban találta meg Ellen
Schaffert. Amikor a zsaru ahhoz a részhez ért, hogy Matt talált egy nyilat a talajra rajzolva, közbeszólt.
– Azt én rajzoltam oda – közölte. – Hogy megjelöljem, melyik ösvényen jöttem tovább, amikor Tessát kerestem.
– Tudom – válaszolta Jeffrey egyszerűen.
– Ezért nem akartad elmondani? – kérdezte Sara. – Nem szeretem, amikor elhallgatsz
előlem dolgokat. Nem dönthetsz arról, hogy…
A férfi váratlan vehemenciával fakadt ki:
– Azt akarom, hogy óvatos légy, Sara. Nem szabad egyedül mászkálnod a kampuszon. Még csak a közelébe se menj a bűntények helyszíneinek! Érted?
A nő nem is felelt, annyira elképedt.
– És nem szabad otthon maradnod egyedül.
– Na, várj csak… – kezdett volna ellenkezni Sara.
– Ha arról van szó, akkor a kanapén alszom a nappaliban – szakította félbe Jeffrey
egyből. – Most nem arról van szó, hogy muszáj velem töltened az éjszakát, hanem arról,
hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy még miattad is aggódnom kelljen.
– Azt hiszed, hogy aggódnod kell miattam?
– Mert te azt hitted, hogy aggódnod kell Tessa miatt?
– Ez nem ugyanaz.
– Az a nyíl bármit jelenthet. Adott esetben akár rád is mutathat.
– Számtalanszor előfordul, hogy valaki nyilat rajzol a földre. Nincs benne semmi különös.
– Szerinted ez véletlen egybeesés? Ellen Schaffernek lerepült a feje…
– Nem kizárt, hogy öngyilkos lett.
– Hadd fejezzem be! – türelmetlenkedett Jeffrey.
A doktornő akár ki is nevethette volna, ha nem érzi rajta, hogy azért ilyen túlfűtött,
mert az ő biztonsága aggasztja.
– Mondom, hogy nem merlek egyedül hagyni.
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– Még abban sem vagyunk biztosak, hogy gyilkosság történt, Jeffrey. Egyelőre csak
annyit tudunk, hogy pár dolog nem illik a képbe – és lehet, hogy később még ezekre is
találunk magyarázatot. Talán hamarosan kiderül, hogy mégis öngyilkosság volt.
– Szóval szerinted egymástól függetlenül történt, hogy Andy öngyilkos lett, Tessát
leszúrták, aztán ma reggel ez a lány is főbe lőtte magát?
– Hát, végül is elképzelhető – mondta Sara, noha tudta, hogy ez egyáltalán nem valószínű.
– Na persze – vágta rá a zsaru. – Sok minden elképzelhető, de ma este akkor sem
hagylak egyedül otthon. Érted?
Sarának semmi kedve nem volt felelni, úgyhogy csak hallgatott.
– Nem tudom, mi mást tehetnék, Sara – folytatta a rendőrfőnök. – Nem engedhetem
meg magamnak, hogy aggódnom kelljen miattad. Nem tudok belenyugodni, ha úgy érzem, veszélynek vagy kitéve. Akkor semmi másra nem tudnék odafigyelni.
– Jól van – mondta végül a doktornő.
Próbált úgy tenni, mint aki megérti a zsaru okfejtését, pedig pont ebben a pillanatban
jött rá, hogy másra sem vágyik, csak hogy hazaérjen, és egyedül befekhessen az ágyába.
– Aztán ha kiderül, hogy mégsem volt köze egymáshoz a három esetnek, később
nyugodtan leseggfejezhetsz.
– Nem vagy seggfej – nyugtatgatta Sara, mert látta, hogy a zsaru tényleg aggódik. –
Inkább azt mondd el, miért késtél. Kiderítettél valamit?
– A városból kifelé jövet megálltam a tetoválószalonnál is, és beszéltem a tulajjal.
– Hallel?
Jeffrey gyors pillantást vetett a doktornőre, miközben besorolt az autópályán haladó
kocsik közé.
– Honnan ismered?
– Annak idején a páciensem volt – nyomott el egy ásítást a nő.
Aztán, mintha csak nyomatékosítani akarná, hogy Jeffrey sem tud mindent, hozzátette:
– Pár éve pedig úgy volt, hogy Tessa és én csináltatunk magunknak tetkót.
– Tetkót? – nézett rá Jeffrey hitetlenkedve. – Tényleg tetkót akartál?
Sara képére hamiskás mosolynak szánt grimasz ült ki.
– És végül miért nem csináltattad meg?
A doktornő Jeffrey felé fordult az ülésben, hogy lássa az arcát.
– Az elején egy ideig nem szabad bevizezni. Mi meg épp másnap indultunk a tengerpartra.
– És mit akartál csináltatni?
– Ó, már nem is emlékszem – válaszolta a nő, pedig emlékezett.
– És hova akartad?
Sara csak a vállát vonogatta.
– Vagy úgy – mondta Jeffrey még mindig hitetlenkedve.
– És mit mondott? – kérdezte Sara. – Mármint Hal?
Jeffrey egy darabig némán méregette a nőt, és csak utána válaszolt.
– Hogy huszonkét éves kor alatt csak szülői beleegyezéssel tetovál.
– Jó módszer – felelte Sara, mert belegondolt, hogy mielőtt bevezette ezt a szabályt,
Hal biztos százával kapta a dühös telefonokat szülőktől, akik diplomát, nem tetkót szerezni küldték ide a kölykeiket.
Sara a szája elé tette a kezét, mert újra ásított. A kocsi rugózása lassan álomba ringatta.
– Azért nem kizárt, hogy van valami összefüggés – mondta Jeffrey, bár nem sok remény csengett a hangjában. – Andynek piercingje volt. Ellen Schaffernek tetkója. Nem

99

kizárt, hogy egy helyen csináltatták. Mondjuk innen Savannah-ig van vagy háromezer
tetováló-szalon.
– Mit mondtak Andy szülei?
– Nem volt egyszerű konkrétan rákérdezni. Úgy tűnt, mintha nem tudnának róla.
– A srácok általában nem kérnek engedélyt, mielőtt ilyesmit csináltatnak.
– Gondolom – mondta a zsaru. – Andy Rosen lenne az első számú gyanúsítottam
Schaffer megölésénél, ha még élne a srác. Egyértelmű, hogy rá volt kattanva arra a
lányra. Szerencséd, hogy nem láttad a nappali falán lógó művét – tette hozzá savanyú
képpel.
– Biztos nem ismerték egymást?
– Ellen barátai határozottan állítják – mondta Jeffrey. – A többi kollégista szerint Ellen Schaffer hozzá volt szokva, hogy ezer srác van belezúgva, persze viszonzatlanul.
Észre sem vette őket. Beszéltem a rajztanárral. Még neki is feltűnt. Andy folyton Ellen
felé ácsingózott, a lány meg azt sem tudta, kicsoda ő.
– Tényleg jól nézett ki – Sara nem sok mindenre emlékezett a Tessa leszúrása előtti
eseményekből, de Ellen Schaffert ő is megjegyezte.
– Talán egy rivális tette, féltékenységből – mondta Jeffrey meggyőződés nélkül. –
Lehet, hogy valamelyik srác belezúgott Schafferbe, és kinyírta Andyt? – elhallgatott, és
végiggondolta a feltételezést. – Aztán, amikor Schaffer nem sietett, hogy leendő hódolója karjába omoljon, őt is kinyírta?
– Elképzelhető – mondta Sara azon tűnődve, hogy ebbe a sztoriba hogy fér bele a
Tessa elleni támadás.
– Az is lehet, hogy Schaffer meglátott valamit – folytatta Jeffrey. – Talán látott valamit az erdőben, észrevette, hogy ott van valaki.
– Vagy csak az alak, aki az erdőben várt, azt hitte, hogy látott valamit a lány.
– Szerinted Tessának eszébe fog jutni valaha is, hogy mi történt?
– Az ilyen fejsebeknél gyakori, hogy amnéziával járnak. Kétlem, hogy később tényleg eszébe jut, mit látott, és ha igen, akkor sem állja majd ki a keresztkérdések próbáját
– Sara azt már nem is mondta, hogy reméli, sosem térnek vissza Tessa emlékei. Még
számára is épp elég durva volt felidézni, hogy a húga elvesztette a gyermekét. Elképzelni sem tudta, milyen lesz majd Tessának örökké együtt élni ezzel a tudattal.
– A lakótársak közül senki nem látott semmit? – tért vissza Sara az Ellen Schafferügyre.
– Már mindenki elment otthonról. Üres volt az egész kollégium.
– Senki nem maradt otthon, mondjuk mert beteg volt? – kérdezte Sara.
Egy ötvenfős kollégiumból minden lány bemegy reggel az első órára: ez akkora ritkaság, hogy akár egy újsághírt is megérdemelne, gondolta.
– Átfésültük az egész házat – mondta Jeffrey. – Mindenkit tisztáztunk a gyanú alól.
– Melyik koleszben lakott?
– A Keyesben.
– A jótanuló-kolesz – jegyezte meg Sara. Így már érthető, hogy mindenki órán volt.
– És más sem hallotta a lövést a kampuszon? – kérdezte Jeffreytől.
– Pár emberrel beszéltünk, akik hallottak valami zajt, azt hitték, talán egy autó utórobbanása volt – válaszolta a rendőrfőnök a kormányon dobolva. – Tizenkét kaliberes
puskával lőtt.
– Te jó isten – hűlt el Sara, mert tudta, hogy akkor milyen lehet a végeredmény.
Jeffrey hátranyúlt, és kihúzta az aktát a hátsó ülésen heverő táskájából.
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– Közvetlen közelről – vett ki a mappából egy színes fotót. – Valószínűleg a szájában
volt a fegyver csöve. A feje is halkíthatta a dörrenést, mint egy hangtompító.
Sara felkapcsolta a feje fölötti kislámpát, hogy megnézze a fotót. Rosszabb volt, mint
amire számított.
– Jézusom! – motyogta.
Komplikált boncolás lesz. Az autórádió órájára pillantott. Forgalomtól függően leghamarabb nyolcra érnek Grantbe. A két boncolás egyenként három-négy órát vesz majd
igénybe. Sara magában köszönetet mondott Hare-nek, amiért a holnapi helyettesítést is
elvállalta a rendelésen. Nagyon úgy néz ki, hogy reggelig le sem hunyhatja a szemét,
márpedig akkor az egész napot átalussza majd.
– Sara! – szólongatta Jeffrey.
– Ja, bocs – zökkent vissza a bambulásból, és elvette a zsarutól a felé nyújtott mappát.
Kinyitotta, de összemosódtak a betűk a szeme előtt, úgyhogy inkább a képeket kezdte nézegetni. Volt egy a fűbe rajzolt nyílról is. Továbblapozott, és a tetthelyről készült
fényképekhez ért.
– Az ablakon is bemászhatott a tettes – magyarázta Jeffrey. – De az is lehet, hogy
már eleve bent volt a szobában, csak elbújt a szekrényben vagy valami. Aztán a lány
elmegy a folyosón levő fürdőszobába, visszajön, és bumm! Ott várja a tettes.
– Találtatok ujjlenyomatokat?
– Az is lehet, hogy kesztyűben volt – siklott el a kérdés mellett Jeffrey.
– Nőknél nem túl gyakori, hogy arcba lövik magukat – szögezte le Sara az Ellen
Schaffer íróasztaláról készült közelit nézegetve. – Ilyet inkább férfi csinál.
Sara mindig is úgy érezte, hogy a statisztikák szexisták, de a számok valóban igazolták a különbségeket.
– Itt valami nincs rendben – bökött a fotóra Jeffrey. – És nem csak a nyíl miatt. Most
tegyük félre a nyilat, és azt is, ami Tessával történt. Maga a lövés nem stimmel.
– Miért?
– Bárcsak tudnám! Ugyanaz a helyzet, mint Andy Rosennél. Nem tudnám konkrétan
megindokolni, de összességében az egész valahogy mégsem stimmel.
Sara Tessára gondolt, aki most is az intenzíven fekszik. Még a fülében csengett húga
parancsa: torolja meg, amit velük tettek! Az Ellen Schaffer szobájáról készült fotó Sarának eszébe juttatott valamit. Egyszer elment Tessával a Home Centerbe, és segített neki
berendezni a szobáját. Tessa kollégiumi szobája ugyanúgy nézett ki, mint Ellen Schafferé. WWF-es és greenpeace-es állat- és környezetvédelmi poszterek voltak kitéve a falra,
meg magazinokból kitépett képek pasikról. Az egyik asztal fölött naptár lógott, melyen
a fontos dátumok pirossal be voltak karikázva – pont úgy, mint annak idején Tessánál,
emlékezett vissza Sara. Az egyetlen különbség az íróasztalra kipakolt fegyverkarbantartó készlet volt.
Sara visszalapozott a jelentéshez. Tudta, hogy ha szemüveg nélkül olvasni kezd, attól
megfájdul a feje, de valahogy mégis hasznossá akarta tenni magát. Mire átnézte az öszszes információt, amit Jeffrey Ellen Schaffer halálával kapcsolatban összegyűjtött, már
zakatolt a feje, és émelygett attól, hogy menet közben olvas.
– Mit gondolsz? – kérdezte Jeffrey.
– Hát… – kezdte Sara, a csukott aktára pillantva –, nem is tudom. Mindkét öngyilkosság lehet megrendezett. Schafferen a tettes rajtaüthetett a szobájában. Talán hátulról
fejbe kólintotta. Erre mondjuk semmi bizonyíték, mert nincs is hátulja a fejének.
Sara kivette a képek egy részét, és rendezgetni kezdte őket.
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– A kanapén fekszik – folytatta töprengve. – Talán a tettes vitte oda, de az is lehet,
hogy magától feküdt oda. A keze nem ér el a ravaszig, ezért a lábujjával húzza meg. Ez
nem szokatlan. Láttam már olyat is, aki vállfával húzta meg – Sara újra belepillantott a
jelentésbe, és megint átfutotta az eltérő kaliberű töltényről szóló részt. – Szerinted Ellen
tudhatott róla, milyen veszélyes rossz méretű töltényt rakni a puskába?
– Beszéltem az oktatójával. Szerinte Ellen Schaffer kifejezetten gondosan bánt a
fegyverrel – Jeffrey elhallgatott, aztán megjegyezte: – Különben is minek a Grant Technológia Intézetnek női agyaggalamblövész-csapat?
– A kilencedik paragrafus miatt – mondta Sara arra a rendelkezésre utalva, amely
kimondta, hogy a felsőoktatási intézményekben a nők számára is ugyanolyan sportolási
lehetőséget kell biztosítani, mint a férfiaknak. Ha ez a szabályozás már Sara középiskolás korában is érvényben lett volna, akkor a női teniszcsapat is kaphatott volna némi időt
az iskolai pályán. Így viszont a tornaterem falánál kellett ütögetnie, ráadásul ott is csak
akkor gyakorolhatott, amikor a fiú kosárlabdacsapatnak nem volt edzése. – Szerintem
klassz, hogy megtanulhatnak egy új sportot – mondta.
Ezzel meglepő módon Jeffrey is egyetértett:
– Elég jó csapat. Már egy csomó tornát megnyertek.
– Szóval akkor az összes iskolatársa, aki tudta, hogy benne van a csapatban, azzal is
tisztában volt, hogy van puskája.
– Könnyen lehet.
– A szobájában tartotta a fegyvert?
– Mind a ketten ott tartották – válaszolta Jeffrey. – A szobatársa is sportlövész volt.
– Vettetek már ujjlenyomatot Ellentől?
– Igen, Carlos csinálta – felelte, és rögtön elé is ment a következő kérdésnek: – Tele
volt az ujjlenyomataival a puskacső, a fegyver agya, és a töltényhüvely maradványa is.
– Csak egy hüvelyt találtatok? – kérdezett vissza Sara.
Tudomása szerint a Remingtonban háromtöltényes tár van. Amikor meghúzzák a ravaszt, az új töltény automatikusan be is kerül a töltényűrbe, ez a gyorstüzelő funkció
működési elve.
– Aha, csak egyet, ráadásul, mondom, nem is a jó kaliberből, az agyaggalamblövészfojtás meg rá volt csavarva a csőre, hogy leszűkítse – felelte a zsaru.
– És a lábujjának a lenyomata ott van a ravaszon?
– Nem is jutott eszembe megnézni – ismerte el Jeffrey.
– Boncolás előtt még ellenőrizzük – mondta Sara. – Szerinted olyasvalaki parancsolt
rá, hogy töltse meg a puskát, aki nem ért a fegyverekhez?
– Az első töltény jó eséllyel beleszorul a csőbe. Ha nem volt még egy töltény a tárban, akkor azzal Ellen kaphatott egy kis haladékot. Talán még meg is markolhatta volna
a puskát, hogy leüsse vele a fickót.
– Nem robbanhatott volna fel a töltény a csőben?
– Nem feltétlenül. Ha tele van a tár, akkor viszont a második töltény nekiütődhetett
volna az elsőnek, és akkor lehet, hogy mindkettő felrobbant volna a töltényűr mellett.
– Akkor lehet, hogy Ellen csak ezért tett be egy töltényt.
– Vagy nagyon okosan csinálta, vagy nagyon bután.
Sara tovább vizsgálgatta a fotókat. Sok öngyilkossággal volt már dolga, és ránézésre
ez is olyan volt, mint bármelyik másik. Ha nincs az előző napi haláleset és a támadás
Tessa ellen, akkor fel sem tennék ezeket a kérdéseket. Az Andy Rosen hátán talált horzsolás sem lett volna elégséges indok rá, hogy gyilkossági ügyben induljon nyomozás.
– Mi a közös láncszem mindhárom esetben? – kérdezte Sara.
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– Nem tudom – felelte Jeffrey. – Tessa a kakukktojás. Schaffer és Rosen együtt járt
rajzórára, de ettől még…
– Ő is zsidó? – vágott közbe Sara. – Mármint Ellen Schaffer?
– Rosen tutira az. A lányt nem tudom – mondta Jeffrey.
Sara érezte, hogy elkapja a hév: talán ez a kulcs.
– Szóval Andy zsidó volt, és talán Ellen Schaffer is. Tessának pedig fekete a pasija.
És tőle várt gyermeket.
– Mire akarsz kilyukadni? – kérdezte Jeffrey, pedig Sara tudta, hogy a férfi is érti,
mire céloz.
– A híd oldalán, amiről Andy leugrott, vagy lelökték, rasszista graffiti volt.
Jeffrey szótlanul nézte az utat. Legalább egy perc telt el.
– Szerinted ez áll a dolog hátterében? – kérdezte végül.
– Nem tudom – mondta Sara. – De te is láttad a horogkeresztet.
– De az van mellé fújva, hogy „Meghalsz, nigger” – emlékeztette Jeffrey. – Zsidókról
szó sincs.
– És a Dávid-csillag, amit az erdőben találtatok?
– Lehet, hogy Andy arról jött, és ő vesztette el a nyakláncot, mielőtt öngyilkos lett.
Nem biztos, hogy Tessa támadójához van köze – szünetet tartott. – Viszont a Rosen és a
Schaffer zsidó nevek – ismerte el –, úgyhogy ezt az összefüggést sem zárhatjuk ki.
– Sok zsidó fiatal tanul a főiskolán.
– Az igaz.
– Szerinted a graffiti arra mutat, hogy valami fehér soviniszta csoportosulás tevékenykedik a kampuszon?
– Ki más fújkálna fel mindenhova ilyen szemétségeket?
Sara most próbált a feltevés gyenge pontjaira koncentrálni:
– De ez a hídon levő graffiti nem valami friss.
– Nem… Azt hiszem, nem. Kérdezősködhetünk, de kinézetre olyan, mintha pár hete
már biztos ott lenne.
– Tehát mondjuk két hete valaki felfestett a hídra egy horogkeresztet meg egy raszszista szlogent, mert előre tudta, hogy tegnap le fogja lökni róla Andy Rosent, aztán pedig Tessa is arra fog sétálni, és pisilnie kell majd, úgyhogy kényelmesen hasba szúrhatja
az erdőben?
– Az előbb te vetetted fel, hogy ez van a dolog mögött – felelte Jeffrey.
– Hát, ennek az elméletnek is vannak hiányosságai – ismerte el Sara a szemét dörgölve. – Olyan fáradt vagyok, hogy alig látok ki a fejemből.
– Nem akarsz aludni egy kicsit?
Sara szívesen aludt volna, de folyton Tessa járt az eszében. A húga csak egyvalamit
kért: találják meg a támadót, aki ezt tette vele.
– Hagyjuk a rasszista szálat – mondta Jeffreynek. – Mondjuk, hogy megrendezett
öngyilkosságokról van szó. Szerinted az volt a legjobb megoldás, hogy álcázzák a két
fiatal megölését?
– Őszintén? – kérdezte Jeffrey. – Fogalmam sincs. Nem akarom hiú reményekkel kecsegtetni a szülőket, és a kampuszon sem akarok pánikot kelteni. Ha ezek gyilkosságok,
márpedig egyelőre még ebben sem vagyok biztos, akkor a tettes talán elbízza magát, és
elkövet pár hibát.
Sara tudta, hogy érti ezt a rendőrfőnök. A széles körben elterjedt hiedelem ellenére a
gyilkosok ritkán akarnak lebukni. A gyilkosság a lehető legdurvább kockázat bevállalása, és minél több mindennel elvitték szárazon, annál inkább felbátorodnak.
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– De mi lehet a tettes indítéka arra, hogy főiskolásokat öldössön?
– Nekem csak az ugrik be, hogy valami drogügylet.
Sarának már a nyelvén volt a kérdés, hogy a drog problémát jelent-e a főiskolán, aztán rájött, hogy ez milyen hülye kérdés.
– Ellen Schaffer drogozott? – kérdezte inkább.
– Amennyire kiderült, egészségmániás volt, úgyhogy nem tűnik valószínűnek – a
zsaru a tükörbe pillantott, aztán megelőzött egy kamiont. – Andy Rosen előfordulhat,
hogy cuccozott, de az sem kizárt, hogy már tényleg leállt.
– És mi van azzal a pletykával, hogy az apjának viszonya volt valakivel?
– Nem tudom, Richard Carter mennyire megbízható forrás. Akkora szarkavaró! Folyton beleüti az orrát mindenbe. Ráadásul ordít róla, hogy rühellte Andyt. Még azt is el
tudom képzelni róla, hogy elterjeszt valami alaptalan pletykát, aztán meg röhög a markába, hogy mi sül ki belőle.
– Oké, de tegyük fel, hogy mégis van alapja a sztorijának – töprengett Sara. – Van rá
esély, hogy Andy apjának Ellennel volt viszonya?
– Órára nem járt hozzá Ellen. Nem feltétlenül kellett ismerniük egymást. Meg aztán
egy nagy csomó vele egykorú fiú is Ellen lába előtt hevert, úgyhogy kedvére válogathatott.
– Ez éppenséggel arra is ok lehet, hogy egy idősebb fickóhoz vonzódjon, aki megfontoltabbnak tűnt neki.
– De akkor se Brian Kellert szúrta volna ki – vélte a rendőrfőnök. – Ez a pasas nem
egy Robert Redford.
– Kérdezősködtél? – firtatta Sara tovább. – Biztos nem volt köztük kapcsolat?
– Egyelőre nem derült ki semmi – mondta Jeffrey. – De holnap beszélek Kellerrel.
Hátha ő majd kikottyant valamit.
– Még a végén kiderül róla, hogy ő a tettes.
– Washingtonban volt – rázta a fejét a zsaru. – Frank már le is nyomozta az alibijét.
Mondjuk felbérelhetett valakit – tette hozzá kis tűnődés után.
– De mi lett volna az indítéka?
– Talán az, hogy… – Jeffrey nem fejezte be a mondatot. – Jézusom, lövésem nincs
róla! Újra és újra ide jutunk vissza: mi volt az indíték? Miért tette volna ezt bárki is?
Miért állt érdekében, hogy megtegye?
– Nem olyan sok okból szoktak gyilkolni – mondta Sara. – Pénz, drog, vagy valami
érzelmi ügy: féltékenység, harag. Ha nem ilyesmi van a hátterében, hanem valami véletlenszerű eset, az inkább sorozatgyilkosra vallana.
– Úristen, csak azt ne! – nyögött fel a rendőrfőnök.
– Az se tűnik valószínűnek, de ki tudja? – folytatta Sara. – Egyelőre az egésznek se
füle, se farka. Persze az sincs kizárva, hogy Andy tényleg leugrott a hídról, Ellen Schaffer pedig már eleve depressziós volt, és az, hogy megtalálta a holttestet, úgyszólván beletaszította a tettbe… – elhallgatott, mert észbe kapott. – Már bocs, nem akarok
poénkodni.
Jeffrey a szemét forgatta.
– Szóval nem kizárt, hogy a lány is öngyilkos lett. Két öngyilkosság.
– De akkor Tess?
– Tess? Végül is elképzelhető, hogy a támadónak semmi köze a főiskolások öngyilkosságaihoz. Mármint ha tényleg öngyilkosságok voltak – Sara újra megpróbálta végiggondolni a dolgot, de sehogy sem állt össze a dolog. – Mi van, ha Tessie csak belebotlott valakibe az erdőben, aki épp rosszban sántikált?

104

– Az egész területet átvizsgáltuk, és semmit nem találtunk Andy nyakláncán kívül –
emlékeztette Jeffrey. – De még ha így lenne is, miért maradt volna ott a támadó a helyszínen, hogy téged és Tessát figyelje?
– Lehet, hogy nem is bennünket figyelt, hanem valaki mást… mondjuk egy kocogót.
– Akkor miért szaladt el, amikor meglátta Lenát?
Sara nagyot fújt. Túl kialvatlan hozzá, hogy rendesen átlássa az egészet, gondolta.
– Még mindig az foglalkoztat, hogy mi lehet az a horzsolás Andy Rosen hátán. Talán
boncolás közben kiderül valami – a kezébe temette az arcát, és lemondott róla, hogy logikus következtetésekre jusson. – És még mi aggaszt?
Jeffrey összeszorította a fogát, az állkapcsán kidülledtek az izmok, és a nő már előre
tudta, mi lesz a válasz.
– Lena – bökte ki a zsaru.
Sara fojtott sóhajjal kibámult az ablakon. Amióta az eszét tudta, Jeffrey mindig is aggódott Lena miatt.
– Mi van vele? – kérdezte, lehagyva a mondat elejéről, hogy „már megint”.
– Végül is semmi – felelte Jeffrey. – Nem tudom eldönteni – szünetet tartott, hogy
összeszedje a gondolatait. – Tudom, hogy ismerte ezt a srácot, Andy Rosent. Megtaláltuk Lena ujjlenyomatait egy könyvtári könyvön a srác garzonjában.
– Nem lehet, hogy korábban ő is kikölcsönözte?
– Megnéztük. Nem – válaszolta a rendőrfőnök.
– A könyvtáros hagyta, hogy megnézzétek a kartotékját?
– Nem kértünk rá engedélyt – felelte Jeffrey.
Sara fantáziájára bízta, hogy milyen úton-módon kukkantott bele a kölcsönzési információkba Nan Thomas megkerülésével. Ha a könyvtárosnő tudott volna róla, biztos
nagyon kiakad, és Sara nem is hibáztatta volna ezért.
– De lehet, hogy hivatalosan nem kölcsönözte ki, csak úgy magával vitte – vetette fel
a doktornő.
– Kinézed Lenából, hogy A tövismadarakat olvassa?
– Fogalmam sincs – felelte Sara, bár ha belegondolt, Lenát egyáltalán nem tudta
olyan nyugalmas foglalatosság közben elképzelni, mint az olvasás, azt pedig mégannyira sem tételezte volna fel róla, hogy szerelmes regényt vesz a kezébe. – Őt nem is kérdezted? Mit mondott?
– Semmit – felelte a férfi. – Megpróbáltam behozni, de nem jött.
– Be akartad vinni az őrsre?
A zsaru bólintott.
– Hát én sem mennék be, ha engem akarnál bevinni.
– Miért? – kérdezte Jeffrey őszintén kíváncsi arccal.
– Ne nevettesd ki magad! – hessegette el a kérdést a doktornő. – Szerinted lehet,
hogy Lena titkol valamit?
– Nem tudom – felelte a rendőrfőnök a volánon dobolva. – Úgy tűnt, titkol valamit.
Amikor még ott beszéltem vele a tetthelyen, mintha névről ismerős lett volna neki Andy
Rosen, de amikor rákérdeztem, letagadta.
– És emlékszel, megdöbbent-e, amikor arcra fordítottuk a fiú holttestét?
– Nem volt ott – emlékeztette a nőt Jeffrey.
– Ja tényleg – ugrott be Sarának.
– És találtunk még valamit – közölte Jeffrey. – Volt a srác szobájában egy bugyi.
– Lenáé? – nézett a férfira Sara, tűnődve, hogy ezt miért nem mondta már Jeffrey
hamarabb is.
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– Csak tippeltem – válaszolta a zsaru.
– Milyen bugyi?
– Nem olyan, mint a tieid. Aprócska.
– Nagyon kösz – vetett rá epés pillantást Sara.
– Tudod, hogy értem – magyarázkodott Jeffrey. – Amelyik hátul kevésbé takar.
– Tanga? – találgatott Sara.
– Asszem. Bordó selyemszerűség, és a combkivágásnál csipkés.
– Ez kábé annyira vall Lenára, mint A tövismadarak.
– Sosem lehet tudni – vonogatta a vállát Jeffrey.
– Nem lehetett Andy Rosené?
– Nem zárhatjuk ki – vette fontolóra a lehetőséget a zsaru –, főleg, így, hogy össze
volt izélve ezekkel a piercingekkel…
– Vagy lehet, hogy Ellen Schaffertől lopta, nem?
– De sötétbarna göndörkét találtunk benne – közölte Jeffrey. – Schaffer pedig szőke
volt.
– Arra sem vennék mérget – nevetett Sara.
Jeffrey nem válaszolt egyből.
– Lehet, hogy Lena lefeküdt Andy Rosennel.
Sara nem tartotta valószínűnek, bár Lenán nem nagyon lehetett eligazodni.
– Amikor megpróbáltam bevinni Lenát, volt vele egy srác. Valami gimnazista kinézetű kis faszkalap. Az is lehet, hogy vele találkozgat Lena. Úgy néztek ki, mint akik együtt
vannak.
– Lefekszik Andy Rosennel, közben meg ezzel a sráccal randizgat? – csóválta a fejét
Sara. – Abból kiindulva, hogy min ment keresztül egy évvel ezelőtt, nem tűnik olyan
nagyon valószínűnek ez a verzió. Korai lenne még. Sőt talán még később sem fog ilyen
lelkesen pasizni – tette karba a kezét Sara, és az ajtónak támaszkodott. – Biztos övé az a
bugyi?
Jeffrey nem szólt semmit, mintha tusakodott volna magában, hogy elmondjon-e valamit vagy ne.
– Mi az? – nógatta Sara. – Jeff!
– Van rajta valamilyen… anyag – mondta a zsaru.
Sara nem értette, miért ilyen szemérmes a férfi. Talán így, hogy ismeri Lenát, tabunak érzi a dolgot; korábban sosem volt szégyellős ezen a téren.
– Még ha elégséges is a bugyin levő DNS, akkor sem tudunk Lenától mintát szerezni, hogy összehasonlítsuk vele. Pedig ha adna, akkor legalább őt kizárhatnánk, és nem
kéne tovább vacakolni.
– Ha még az őrsre sem hajlandó bemenni, akkor tuti, hogy a vérvételbe sem fog beleegyezni.
– Csak egyszer és mindenkorra szeretném tisztázni, hogy semmi köze ehhez az ügyhöz – Jeffrey most már kifejezetten ideges volt. – Ha nem akar együttműködni…
Sarának rögtön beugrott, hogy előző évben a nemi erőszak után megvizsgálta Lenát,
de nem volt kedve Jeffrey orrára kötni a dolgot. Nem tűnt volna tisztességesnek a doktornő számára, ha most olyasmi miatt hoznák összefüggésbe Lenát Andy Rosennel, ami
csak azért van a birtokukban, mert a lányt korábban megerőszakolták. Egy ilyen húzás
mintha az erőszak folytatása lenne… Lena biztos árulásnak érezné. Sőt, igazából bárki
annak tekintené.
– Mi az, Sara?
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– Semmi. Fáradt vagyok – mondta, és próbálta kiverni a fejéből azt az estét, amikor
Lenán elvégezte azt a vizsgálatot. A lányt a támadó olyan durván bántalmazta, hogy hét
öltéssel kellett összevarrnia Lena sebét. Ráadásul a drogok miatt, amivel az elrabló telenyomta Lenát, Sara csak minimális fájdalomcsillapítót adhatott neki. Tessa leszúrását
megelőzően ez a beavatkozás volt a legszörnyűbb élmény Sara számára az egész orvosi
praxisa során.
– És mit bizonyít, ha Lena DNS-e van a bugyin? Attól, hogy esetleg lefeküdt Andy
Rosennel, még nem kell, hogy bármi köze legyen a srác halálához. Se Tessa leszúrásához.
– De akkor miért hazudott?
– Attól még, hogy hazudott, nem feltétlenül bűnös.
– Úgy vettem észre, hogy csak olyankor hazudnak az emberek, ha rejtegetnivalójuk
van.
– Szerintem elveszítené az állását, ha lefeküdne egy diákkal.
– Lena utálja Chuckot. Nem hiszem, hogy érdekli, megtartja-e az állását vagy nem.
– Érted se rajong mostanában – jegyezte meg Sara. – Talán csak azért hazudott, hogy
neked keresztbe tegyen.
– Nem lehet annyira ostoba, hogy megkockáztassa, gyanúsítottá válik. Ráadásul egy
ilyen nyomozásban.
– Dehogynem lehet, Jeffrey. Iszonyú mérges rád, és ha bármi úton-módon leverhetné
rajtad, hogy kirúgtad…
– Nem rúgtam…
Sara türelmetlen legyintéssel hallgattatta el. Erről már annyiszor vitatkoztak, hogy a
nő már előre tudta, mi lesz a mondat vége. Végül mindig oda lyukadtak ki, hogy a rendőrfőnök baromi dühös Lenára, és nem hajlandó elismerni, hogy ennek alapvetően az az
oka, hogy csalódott a lányban. Lena pedig Pavlov kutyája módjára ugyanolyan hevesen
viszonozza Jeffrey utálatát. Az egészet akár komikusnak is lehetett volna tekinteni, ha
Sarát nem bosszantja, hogy folyton neki kell hallgatni a zsaru ágálását.
– Lehet, hogy nem úgy szóltam hozzá, ahogy kellett volna – ismerte be a rendőrfőnök, és a korábbi tapasztalatok alapján Sara el is tudta képzelni, milyen csökönyös és
modortalan lehetett Jeffrey. – De az a csávó is, akivel volt! Elképesztő…
Sara türelmesen várta a folytatást.
– Ő sem tűnt teljesen kósernek.
– Ezt hogy érted?
– Gázos arc volt – felelte Jeffrey. – Lefogadnám tíz dolcsiba, hogy van priusza.
Sarának esze ágában sem volt tartani a fogadást. Minden valamirevaló zsaru ki tudja
szúrni, hogy ki börtönviselt és ki nem.
– És szerinted Lena is tudja róla, hogy le volt csukva? – lépett tovább a doktornő.
– A franc se tudja, hogy mi jár annak a lánynak a fejében.
Sara is ugyanolyan tanácstalan volt Lenával kapcsolatban.
– Taszigált is – mondta Jeffrey.
– Hogyhogy taszigált?! – Sara ettől teljesen elképedt.
– Hátulról nekem ugrott, és meglökött.
– Meglökött?! – hitetlenkedett a doktornő.
El sem tudta képzelni, hogy lehet valaki ilyen primitív.
– Mégis miért?
– Biztos azt hitte, ellöktem Lenát.
– És tényleg ellökted?
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Jeffrey sértődötten nézett rá.
– Csak karon fogtam. Erre ő kiborult, és elrántotta a kezét – Jeffrey az utat bámulta,
és csak egy pillanat múlva folytatta. – De olyan hevesen, hogy elvesztette tőle az egyensúlyát.
– Várható volt, hogy így reagál majd.
Jeffrey elengedte a füle mellett a megjegyzést.
– És erre ez a mitugrász kész lett volna nekem jönni. Nyápic kis szarházi, talán még
annyit sem nyom, mint Tess – Jeffrey a fejét rázta, mégis volt némi elismerés a hangjában. Nem sokan merészeltek szembeszállni vele.
– Miért nem néztél utána a nyilvántartásban? – kérdezte Sara.
– Nem tudom a nevét – válaszolta a zsaru. – De ne aggódj, utánuk mentem a kávézóba. Otthagyta a bögréjét az asztalon. Elhoztam, hogy ujjlenyomatot vegyünk róla – tette
hozzá, és elmosolyodott. – Csak idő kérdése, és mindent tudni fogok a kis köcsögről,
amit csak érdemes.
Sara ebben biztos volt, és rögtön meg is sajnálta Lena lovagját.
Jeffrey újra elhallgatott, Sara pedig kibámult az ablakon, és a kereszteket számolta,
amelyek az autópályán történt közlekedési baleseteket jelezték. Némelyiknek koszorú
volt a tövében, vagy az érintettek fotói – utóbbiakat, a doktornő örült, hogy nem láthatta. Aztán az egyik kereszt tövében kis rózsaszín plüssmaci hevert; emiatt torkába ugró
szívvel előrefordult, és inkább az úttestre szegezte a tekintetét. Előttük feltorlódtak a
kocsik, lassítani kellett, féklámpákból fűzött lánc gyulladt a szemük előtt. Macon közelébe érve zsúfolásig telt az autópálya. Jeffrey az elkerülő szakaszon megy majd, de ebben a napszakban így is, úgy is dugóra kellett számítaniuk.
– Hogy vannak a szüleid? – kérdezte Jeffrey.
– Mérgesek – mondta a nő. – Mérgesek rám. Meg rád is. Nem is tudom. Anya nem is
nagyon áll velem szóba.
– Mondta, hogy miért?
– Csak aggódik – mondta Sara; minden másodpercben, amíg haragudtak rá a szülei,
összefacsarodott a szíve.
Eddie még mindig nem szól hozzá, és Sara nem tudta eldönteni, hogy azért, mert az
apja őt hibáztatja, vagy mert nem tudja kezelni a helyzetet, hogy mindkét lánya ilyen
megpróbáltatásokon megy keresztül. A doktornő maga is kezdte érteni, milyen nehéz
mindenkit támogatni és erőt sugározni, mikor az ember legszívesebben maga is csak
összegömbölyödne és vigasztalásra várna.
– Egy-két napon belül megenyhülnek – csitította Jeffrey, és Sara vállára tette a kezét.
A zsaru megcirógatta Sara nyakát a hüvelykujjával, s a doktornő legszívesebben a
férfi mellére hajtotta volna a fejét. Aztán mégsem tette, mert a gondolatai önkéntelenül
elkalandoztak, s máris újra Lena járt a fejében, ahogy annak idején a kórházban feküdt,
tépetten, teli zúzódásokkal, és sötétpiros vér szivárgott a lába közötti mély sebből. Lena
alapvetően apró, törékeny alkat, csak harcias kiállása miatt tűnt általában nagyobbnak
valós méreténél. A kórházi hordágyon viszont, amikor kezén-lábán a mentősök sietős
kötései már átvéreztek, Lena inkább kislánynak nézett ki, mint felnőtt nőnek. Sara soha
senkit nem látott még ennyire összetörve.
A doktornő érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. Kinézett oldalra a kocsi ablakán, nehogy Jeffrey észrevegye, hogy sír. A rendőrfőnök még mindig a nyakát cirógatta,
de Sarának most már nem esett jól az érintés.
– Azt hiszem, alszom egy kicsit – mondta a doktornő, elhúzódott a férfitól, és a kocsiajtónak támasztotta a fejét.
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A Heartsdale-i Egészségügyi Központ épülete messze nem volt olyan impozáns, mint az
elnevezés. A kétszintes építmény valójában nem volt semmi több, csak a Main Street
túlsó végében található főiskola kórháza. A parkolóban szokás szerint alig volt néhány
kocsi. Jeffrey az intenzív osztály felől, a főbejárat közelében parkolt le, nem az oldalsó
bejáratnál, amelyet a doktornő rendszerint használt. Sara türelmesen megvárta, hogy a
zsaru betolasson az egyik hátsó parkolóhelyre.
Jeffrey üresbe tette a kocsit, de nem állította le a motort.
– Egyeztetnem kell Frankkel – mondta, és előhúzta a mobilját. – Nem gond, ha nélkülem kell elkezdened?
– Dehogy – mondta Sara, és kicsit meg is könnyebbült, hogy egy időre magára maradhat.
Rámosolygott Jeffreyre, aztán kiszállt az autóból. Már több mint tíz éve ismerte, és
tudta, hogy a zsaru is érzi, hogy valami nem hagyja nyugodni őt. Jeffreynek megvolt az
a szokása, hogy mindig mindennek a végére járt. Lehet, hogy még mindig dühös Sarára
azután, hogy összevitatkoztak a parkolóházban.
Sarának végül nem sikerült jól aludni a visszaúton. Alom és ébrenlét között hánykolódott, és az előző napi események lebegtek a lelki szemei előtt. Mikor végre elbóbiskolt, arról álmodott, amikor előző évben Lena kórházba került. A szerepek, ahogy ez az
álmokban elő szokott fordulni, hátborzongató módon felcserélődtek: Lena helyett maga
Sara feküdt a vizsgálóasztalon, a két lába lábtartóban, fedetlen testtel, és Lena nyúlt be
tamponnal a vaginájába, és átfésülte a szeméremszőrzetét, hogy talál-e benne idegen
anyagot. Amikor bekapcsolta a nyáklevilágítót, amelyet a spermium kiemelésére használnak, Sara alteste úgy kezdett világítani, mintha lángra lobbant volna.
Sara az alkarját dörzsölgetve vágott át a parkolón, pedig nem volt valami hűvös. Felnézett a vészjóslón sötétlő égre.
– Randa egy vihar gyün – suttogta, Earnshaw nagymama mondogatta mindig ezt,
amikor kicsik voltak.
Sara elmosolyodott, kicsit jobb kedvre derült tőle, hogy felidézte a nagymamáját.
Mindig a konyhaajtóban ácsorogva mondta ezt, aggódva fonta össze a karját a mellén,
aztán szólt a gyerekeknek, hogy lefekvéskor mindenki vigyen magával gyertyát az éjjeliszekrényre.
Az intenzíven Sara odaintett az éjszakás nővérnek és Matt DeAndreának, aki Hare-t
helyettesítette, amíg Hare elvileg szabadságon van. Sara utoljára kamaszkorában tudott
ennyire örülni neki, hogy nincs a nyakán az unokatestvére.
– Hogy vannak anyukádék? – kérdezte Matt inkább csak megszokásból.
Amint kicsúszott a száján a kérdés, rögtön rájött, hogy a jelenlegi helyzetben ez is
mást jelent, és elsápadt.
– Megvannak – felelte Sara erőltetett mosollyal. – Mindenki megvan. Kösz a kérdést.
Ezután már egyikük sem tudott mit mondani, úgyhogy Sara továbbment az előcsarnokban a kórbonctan felé vezető lépcsőkhöz.
Sara soha nem hasonlította össze a Grady kórházat a kórbonctannal, de most, hogy
ennyi időt töltött Atlantában, szembeszökő volt a hasonlóság. Az egészségügyi központot néhány éve felújították, de az alagsor, ahol a kórbonctan volt, majdnem ugyanolyan
maradt, mint amilyen az 1930-as években volt, amikor elkészült. A falakon világoskék
csempe, a padlót zöld és barna kockás linóleum borította. A plafonon beázásfoltok tarkállottak, a frissen megjavított fehér foltok kontúrja élesen elütött a régi, elszürkült festéstől. A légkondicionáló és a hűtő kompresszora állhatatosan zümmögött. A gépzúgásra
Sara csak ilyenkor figyelt fel, amikor egy darabig nem jött ide.
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Carlos a terem közepén álló porcelán boncasztalnál ácsorgott, széles mellkasán öszszefont karral. Kedves, fiatal, füstös képű latin fickó volt, erős akcentussal beszélt, Sarának időbe telt, mire megszokta a kiejtését. Igaz, nem sokat szólt, inkább csak motyogott pár szót nagy néha. Az ő reszortja volt a szarlapátolás, nemcsak képletesen, hanem
a szó szoros értelmében is. Carlos nagyon jól keresett, de a doktornő nem sokat tudott
róla: a sok együtt töltött év alatt sem derült ki róla semmi személyes, igaz, a munkára se
panaszkodott soha. Még amikor nem volt mit csinálni, akkor is mindig talált magának
teendőt, felmosott vagy letakarította a hűtőt. A kórbonctanra belépve Sara most meglepve látta, hogy a fiú tétlenül áll. Úgy tűnt, Carlos már várta őt.
– Carlos! – szólította meg Sara.
– Többet nem vagyok hajlandó dr. Brockkal dolgozni – közölte Sara munkatársa.
Egyértelmű volt, hogy a döntés végérvényes. Sara inkább azon lepődött meg, hogy
magához képest milyen hosszú szónoklatra ragadtatta magát Carlos, és milyen túlfűtöttek a szavai.
– Van konkrét oka, hogy miért nem? – kérdezte a doktornő gondosan megválogatva a
szavait.
– Csak annyit mondok: nagyon fura figura – Carlos állta Sara pillantását.
A doktornő megkönnyebbült. Rájött, attól tartott, hogy Carlos felmond.
– Rendben, Carlos – felelte. – Sajnálom, hogy kiborította magát.
– Nem borított ki – felelte a fickó, noha ezt hiába tagadta.
– Akkor oké – biccentett Sara, remélve, hogy ezzel le is tudták a dolgot.
Igazság szerint azóta védte Dan Brockot, amikor legelső nap az általános iskolában
Chuck Gaines lelökte Dant a mászókáról, ráadásul olyan őrjöngő dühroham kíséretében,
amit csak egy nyolcéves úszhat meg szárazon (Chuck azért volt ilyen idős, mert csak
később engedték első osztályba az óvodából).
Brock nem is annyira fura volt, mint inkább fárasztó, márpedig ezzel nem könnyítette meg a dolgát az iskolai közegben, ahol annál könnyebben boldogultak a gyerekek,
minél élelmesebbek. Hála Cathynak és Eddie-nek, Sara sosem érezte szükségét, hogy
szekértáborokhoz tartozzon, és társai viselkedését majmolja, úgyhogy nem nagyon zavarta, hogy a népszerű gyerekek meg az állandóan zaklatott és sanyargatott szerencsétlenek közötti senki földjén találta magát. Mindig őt tartották a legértelmesebb lánynak
az osztályban; magas volt, vörös hajú, és rendkívül intelligens, és e vonások együttesen
azt eredményezték, hogy a legtöbben egy kicsit tartottak tőle. Ezzel szemben Brocknak
csak gimnazista korában sikerült rendesen beilleszkedni. Általánosban végig folyamatosan szívatták; ennyi időbe telt, mire rájöttek, hogy hiába alázzák meg a legkülönbözőbb
módokon, Brock ettől függetlenül mindig mindenkivel udvariasan fog viselkedni.
– Dr. Linton! – szólt Carlos.
Sara már többször kérte rá, de a fiú nem volt hajlandó tegezni a doktornőt.
– Igen?
– Sajnálom, ami a húgával történt – mondta a fickó.
Sara összeszorította a száját, és biccentéssel nyugtázta a figyelmességet.
– Kezdjük a lánnyal! – mondta, mert úgy döntött, jobb, ha a nehezebb feladaton esnek túl először. – Megcsináltad a fotókat és a röntgent?
Carlos bólintott, és nem tett megjegyzést arra, hogy milyen állapotban van a test. E
tekintetben mindig profi módra viselkedett, és Sarának összességében is imponált az a
csendes, jámbor, szorgalmas hozzáállás, amellyel Carlos tette a dolgát.
A doktornő visszament az irodájába, amelynek ablaka a boncteremre nyílott. Az íróasztalhoz ült. Hiába ült négy és fél órát a kocsiban, most mégis jólesett letennie a fenekét. Felemelte a telefonkagylót, és az apja mobilszámát tárcsázta.
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– Sara! – Cathy rögtön, még az első kicsöngés előtt kapta fel a telefont.
– Megjöttünk – mondta az anyjának, és eszébe jutott, hogy hamarabb is telefonálhatott volna: Cathy már biztosan aggódott.
– Kiderítettél valamit?
– Még nem – válaszolta Sara, miközben Carlos begurított egy fekete hullazsákba
cipzározott testet a gurulós ágyon. – Hogy van Tess?
Az anyja nem felelt egyből.
– Még mindig nem beszél – mondta.
Sara azt figyelte, hogy Carlos kicipzározza a zsákot, és átteszi az asztalra a holttestet.
A laikus szemlélő azt gondolhatta volna, hogy ez barbárság, de valójában csak így lehetett megoldani a dolgot: a holttestet csak kézzel lehet az asztalra rakni. Carlos először a
halott lány lábát fogta meg, és az asztalra emelte, aztán megragadta a törzsét, és addig
ügyeskedett, míg végül a test a helyére került. A fej körül nem vette el a nejlonzsákot,
hogy segítsen megóvni az esetleges bizonyítékokat.
– Nem vagyok mérges rád – mondta Cathy.
Sara nagyot sóhajtott. Csak most vette észre, hogy már régóta visszafojthatta a lélegzetét.
– Akkor jó – mondta.
– Nem a te hibád.
Sara nem szólt semmit, leginkább azért, mert nem értett egyet az anyjával.
– Amikor kicsi voltál – folytatta Cathy elcsukló hangon –, mindig számítottam rád,
hogy te majd vigyázol rá. Mindig a te felelősséged volt.
Sara kivett egy papír zsebkendőt az íróasztalán levő dobozból, és megnyomkodta vele a szeme alját. Carlos a pólót próbálta levenni, de nem sikerült átbújtatnia az áldozat
fején. Sarára nézett, és a két ujjával ollózó mozdulatot tett. A rendőrségi helyszínelők
már úgyis begyűjtötték a textilmintát, amire a bizonyításhoz szükségük lehet.
– Nem a te hibád, és nem is Jeffreyé. Az ilyesmik csak úgy megtörténnek, aztán valahogy át kell vészelnünk.
Tegnap Sara mindent megadott volna érte, hogy ezt hallja az anyja szájából, de ma
már valahogy nem könnyebbült meg tőle. Életében először nem tudott hinni az édesanyja szavaiban.
– Kislányom!
– Le kell tennem, anya – törölgette a szemét Sara.
– Rendben – mondta Cathy, aztán hozzátette: – Szeretlek.
– Én is szeretlek – felelte Sara, és letette a kagylót.
A tenyerébe temette az arcát, és próbált rendet tenni a fejében. Nem járhat Tessán az
esze, miközben Ellen Schaffert boncolja. A húgán azzal segíthet a legtöbbet, ha talál valamit, aminek segítségével elfoghatják a fickót, aki leszúrta. A boncolás maga is erőszakos cselekedet; ez a legvégső behatolás. Minden test egy történet. Egy ember élete és
halála – bárki legyen is az – minden dicsőségében vagy szégyenében feltárható, ha a bőre alá néznek.
Sara felállt, és visszament a boncasztalhoz. Mire Carlos mellé ért, a férfi pont végzett
a póló levágásával: a varrás mentén vezette az ollót, hogy szükség esetén újra össze lehessen fogni a ruhadarabot, ha később tanulmányozni akarnák. Össze volt fröcskölve
vérrel, és középtájt hosszúkás, tiszta téglalap jelezte, hol helyezkedett el a puskacső. Sara megnézte a lány nagylábujját, és látta, hogy az is csupa vér. A másik lábfej takarásban
volt, úgyhogy tiszta maradt.
A lány mellét olyan kislányos melltartó fedte, amely tizenhárom éves bakfisra jobban
illett volna. Carlos kicsatolta a pántot, és egy csomó vécépapírt tartott a kezében.
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– Ez meg mi? – kérdezte Sara, noha maga is látta.
– A melltartóban volt – mutatta Carlos.
Benyúlt a másik kosárba, és ott is talált egy vécépapírcsomót.
– Miért tömte volna ki a melltartóját, ha öngyilkos akart lenni? – kérdezte Sara, bár
tudta, hogy Carlos soha nem válaszol.
Mindketten a lépcső felé fordultak, mert léptek hangzottak fel.
– Van valami? – dugta be az orrát Jeffrey.
– Most kezdtünk bele – válaszolta a doktornő. – Frank mit mondott?
– Semmit – felelte a zsaru, de Sara érezte, hogy van valami.
Nem értette, miért ilyen szűkszavú Jeffrey. Carlosról már régen kiderült, hogy teljesen megbízható. Sara legtöbbször arról is megfeledkezett, hogy a férfinak egyáltalán
magánélete is van a kórbonctanon kívül.
– Ezt vegyük le! – mondta Sara, és segített Carlosnak lehúzni a lányról a farmert.
Jeffrey szemügyre vette a holttest alsóneműjét: egyszerű pamutbugyi volt, nem hasonlított az Andy Rosen garzonjában talált darabra.
– Átnézted a fiókjait a kollégiumi szobában? – érdeklődött Sara.
– Mindenféle van neki – mondta a zsaru. – Selyem, pamut, tanga.
– Tanga?
A zsaru vállat vont.
– Ki volt tömve a melltartója – lépett tovább Sara.
– Kitömve? – vonta fel a szemöldökét Jeffrey.
– Ha öngyilkos akart lenni, akkor tudnia kellett, hogy valaki megtalálja a testét, és
halottkémi vagy kórbonctani vizsgálatra kerül sor. Akkor miért tömte volna ki?
– Lehet, hogy mindig így csinálta, és csak megszokásból tette? – vetette fel Jeffrey,
de Sara érezte rajta, hogy a zsarut sem győzték meg a saját szavai.
– Ez a tetoválás nem valami friss. Legalább három éve készült. Nem vagyok benne
biztos, csak tippelek, de az tuti, hogy nem friss – mondta Sara.
Ahogy Carlos a bugyit is lehámozta a testről, Sara és Jeffrey egyszerre látott meg
még egy tetoválást. Egy szóból állt, mintha arab betűk lettek volna.
– Ez nem volt rajta Andy rajzán.
– Pedig ez sem friss – jegyezte meg Sara. – Szerinted lehet, hogy direkt hagyta le a
képről?
– Á, nem. Ha látta volna, mérget veszek rá, hogy oda is rajzolja.
– Ezek szerint nem volt viszonyuk – következtetett Sara, és jelezte Carlosnak, hogy
fotózza le a tetoválást. Egy vonalzót illesztett a szó mellé, hogy látsszon a méretarány. –
Be kell szkennelni, és keresni valakit, aki tudja, mit jelent.
– Shalom – mondta Carlos.
– Hogy mondja? – kérdezett vissza Sara meglepetten, hogy a férfi egyáltalán megszólalt.
– Héberül van – mondta Carlos. – Azt jelenti: béke. Sara önkéntelenül kétkedve kérdezett vissza:
– Biztos ebben?
– Tanultam héberül – mondta a fickó. – Anyám zsidó.
– Ó! – válaszolta Sara meglepetten.
Eltűnődött, hogy lehet, hogy ennyi év telt el anélkül, hogy ez kiderült volna Carlosról. Jeffreyre pillantott, aki felírt valamit a noteszébe. A rendőrfőnök homlokráncolva
töprengett valamin.
Sara óvatlanul megfordult, és beütötte a fejét az asztal vége fölé akasztott mérlegbe.
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– Basszus! – mondta, és megtapogatta a homlokát, hogy felrepedt-e a bőre.
Aztán nem nézett se Carlosra, se Jeffreyre, hogy milyen képet vágnak a káromkodáshoz. Egyenesen a csaptelep melletti fémszekrényhez lépett, és kivett egy steril köpenyt meg egy pár kesztyűt.
– Idehoznád a szemüvegem? – kérte meg Jeffreyt. – Azt hiszem, az íróasztalomon
van.
A rendőrfőnök elment érte, Sara pedig közben belebújt a köpenybe és felvette a kesztyűt. Kivett még egy pár kesztyűt, és felhúzta az előző tetejére. Carlos közelebb húzta a
gurulós táblát, amit Sara az iskolából szerzett. Már fel volt írva rá néhány dolog, amit a
férfi eddig összegyűjtött. A szervek súlya, mérete és egyéb adatok számára üres helyek
voltak kihagyva, ezeket majd a boncolás során fogja beirkálni Carlos. Sara szerette az
összes információt együtt látni munka közben. Könnyebben tudta rekonstruálni a tényállást, ha minden a szeme előtt volt.
Sara rálépett a diktafon indítópedáljára, és belekezdett:
– Egy tizenkilenc éves, fejlett, jól táplált fehér nő teste fekszik előttünk, aki feltehetőleg fejbe lőtte magát egy tizenkettes kaliberű Wingmaster puskával. A kihallgatott
tisztviselő Ellen Marjory Schafferként azonosította. Utasításomra elkészültek a fotók és
a röntgenfelvételek. A boncolás Georgia állam hatályos törvényi előírásait követve a
Grant megyei egészségügyi központ kórbonctanán…
Jeffrey bemondta a dátumot.
– …este nyolc óra harmincháromkor veszi kezdetét – folytatta Sara. – Jelen vannak:
Carlos Quihonez kórbonctani technikus és Jeffrey Tolliver, Grant megyei rendőrfőnök.
Sara elhallgatott, és a táblára pillantva leolvasta a pontos adatokat.
– A holttest súlya megközelítőleg hatvanhárom kilogramm, testmagassága százhetven centiméter. A fejen jókora sérülés található, amelyet a puskalövés okozott. A test hűtőben volt, érintésre hideg – állapította meg Sara a gyomorra téve a kezét. – A hullamerevség teljes mértékben beállt, a felső végtagokra is kiterjedt.
Sara a különös ismertető jelek felsorolásával folytatta a beszámolót, és ollóval levágta Ellen Schaffer fejéről a nejlonzsákot. A nejlonhoz alvadt vér és szürke anyag tapadt,
és a zselés trutyiban fejbőrdarabok látszottak.
– A fejbőr többi része a hűtőben van – közölte Carlos.
– Később megnézem – válaszolta Sara, és leválasztotta a nejlont Ellen Schaffer fejének maradványairól. Alig maradt belőle több, mint egy véres csonk, szőke tincsekkel és
az agytörzsben ülő fogakkal. Készítettek még egy sor fotót, aztán Sara kézbe vette a
szikét, és elkezdte a test belsejének vizsgálatát. Szinte spiccesnek érezte magát a kialvatlanságtól, amikor megejtette a szokásos Y metszést, és egy pillanatra le kellett hunynia a szemét, hogy összekapja magát.
Minden szervet eltávolítottak és egyenként lemértek, rendszereztek, és felvették az
adatokat, miközben Sara fennhangon folytatta a leletek felsorolását. A gyomor Ellen
Schaffer utolsó étkezését tartalmazta: müzlit, ami még nagyjából ugyanúgy nézett ki,
mint a dobozból kiöntve.
Sara kikanalazta a beleket, és átadta őket Carlosnak, hogy a férfi elvégezhesse a belek kifolyatásának nevezett műveletet. Az egyik csapra szerelt gumicsővel mosta át a
tápcsatornát, és a kiömlő anyagot szűrőn át eresztette a lefolyóba. Borzasztó szag támadt. Sara mindig bűntudattal passzolta át ezt a feladatot, de aztán az ő orrát is megcsapta a förtelmes bűz.
Lehámozta magáról a kesztyűket és átvonult a terem túlsó végébe, ahol a hátulról
megvilágított falszakaszra Carlos már feltette a boncolás előtt készült röntgenfelvételeket. Sara csak azért nem nézte meg őket korábban, mert olyan fáradt volt, hogy egysze-
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rűen kiment a fejéből. Már kétszer alaposan szemügyre vette az egész sorozatot, mire
figyelmes lett egy ismerős formára a tüdőben.
– Jeff – hívta oda a zsarut.
A rendőrfőnök több másodpercig némán bámulta a kivilágított felvételt, mielőtt
megkérdezte:
– Mi az, egy fog?
– Mindjárt kiderül – válaszolta Sara.
Újra dupla gumikesztyűbe bújt, mielőtt kivette a bal tüdőt a szervzsákból. A mellhártya sima volt, nem mutatta konszolidáció jeleit. Sara később félretette a tüdőt
biopsziára, de most ezt a műveletet operáláshoz megélezett kenyérvágó késsel végezte.
– Némi vér került a tüdőbe – mondta Jeffreynek.
A fogat a bal tüdő jobb alsó negyedében találta meg.
– Letüdőzte a fogat – közölte Sara. – Belégzéskor leszaladt a légcsövön, és a tüdőben
kötött ki.
Jeffrey megdörgölte a szemét, és a lehető legegyszerűbben foglalta össze az ellentmondást:
– Még lélegzett, amikor kiverték a fogát.
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Kedd

8
Lena a szája elé tett kézzel ásított, és kilépett a moziból Ethannel. Pár órája bekapott
egy Vicodint, ami ugyan nem nagyon javított a fájós csuklóján, viszont iszonyú álmos
lett tőle.
– Na, mit szólsz? – kérdezte Ethan; bevett fordulat arra az esetre, ha a pasi beszéltetni akarja a nőt.
– Ajánlom, hogy valami hasznos süljön ki ebből a buliból! – felelte a lány, igyekezve
fenyegető tónust csempészni a hangjába.
– Jól van, na – mondta Ethan. – Csinált még valamit az a zsaru?
– Nem – válaszolta Lena, pedig a hívószám-azonosítóján öt nem fogadott hívás szerepelt, mire a kávézóból hazaért. Mindannyiszor az őrsről keresték. Már csak idő kérdése, és Jeffrey az ajtaján fog dörömbölni, és akkor vagy válaszolnia kell a kérdéseire,
vagy hallgat, és vállalja a következményeket. A film alatt arra jutott, hogy Chuck nem
rúgná ki őt csak úgy, hiába mond Jeffrey ezt vagy azt, ám van ennél rosszabb is, amit a
kövér paraszt megtehet vele. Chuck repesett volna, az örömtől, ha olyan helyzetbe kerül, hogy valamivel sakkban tarthatja őt, és bármennyire béna is ez a munka már eleve,
Chuck, ha akarja, még ennél is sokkal jobban meg tudná keseríteni az életét.
– Tetszett a film? – kérdezte Ethan.
– Nem annyira – mondta a lány, és próbálta átgondolni, mit tesz, ha Andy haverja
nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.
Másnap időt kell szakítania rá, hogy beszéljen Jill Rosennel. Korábban már kereste a
munkahelyi számán, és hagyott három üzenetet, de a doktornő nem hívta vissza. Muszáj
megtudnia, mit mondott Jill Rosen Jeffreynek, gondolta Lena. Még végigtúrta a szekrény alját is, és előkotorta azt a francos üzenetrögzítőt, hátha pont most este hívja vissza
a doktornő, amíg ő nincs otthon.
Felnézett az égre, mély levegőt vett, és igyekezett rendet tenni a fejében. Valakivel
meg kellene beszélnie ezt az egészet, de senkiben sem bízik.
– Szép ez az este – szólalt meg Ethan, nyilván azt hitte, hogy Lena a csillagokat nézegeti. – Telihold van.
– Holnap esni fog – jegyezte meg a lány a kezét tördelve.
Ronda kékesfekete zúzódás csúfította el körben a csuklóját, ahol Ethan megragadta,
és Lena majdnem biztos volt benne, hogy megsérült a keze. Amikor oldalra nyújtotta a
kezét, fájt a csont, és úgy bedagadt a csuklója, hogy alig tudta begombolni a mandzsettáját. Csak akkor vette le a borogatást a kezéről, amikor Ethan kopogtatott: nem lett
volna bolond elárulni neki, hogy tényleg fájdalmat okozott.
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Egy baj van csupán: hogy csak jövő hét hétfőn kap fizetést. Ha most bemegy az
ügyeletre megröntgeneztetni a kezét, akkor teljesen le kell nulláznia a folyószámláját,
hogy kifizethesse az ötvendolláros díjat, amire a biztosítása nem terjed ki. Úgy tűnik,
csontja nem tört, mert tudja mozgatni a kezét. Ha addig nem múlik el, akkor hétfőn
majd megvizsgáltatja – határozta el végül. Egyébként is jobbkezes, és voltak már nagyobb, hosszabb ideig tartó fájdalmai életében, pár napig lazán kibír ennyit. Szinte
megnyugtató érzés volt; afféle emlékeztető, hogy még életben van.
Ethan mintha megérezte volna, mire gondol a lány.
– Hogy van a csuklód? – kérdezte.
– Jól.
– Sajnálom, hogy megszorítottam. Csak – a szavakat keresve elhallgatott – nem akartam, hogy elmenj.
– Kedvesen adtad a tudtomra.
– Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam.
– Most már mindegy – morogta a lány.
Így, hogy szóba került, mintha még erősebben lüktetett volna a csuklója a fájdalomtól. Mielőtt eljött otthonról, zsebre tett még egy Vicodint meg egy 800 milligrammos
Motrint arra az esetre, ha erősödne a fájdalom. Miközben Ethan egy csapat diák felé nézett a hallgatói önkormányzat parkolójában, Lena csak úgy, szárazon lenyelte a Motrint,
de majdnem félrenyelt, és köhécselni kezdett.
– Jól vagy? – kérdezte Ethan.
– Persze – nyögte ki Lena a mellkasát csapkodva.
– Megfáztál?
– Nem – felelte a lány, és tovább köhögött. – Mikor kezdődik ez a buli?
– Ilyentájban már indul a pörgés.
A srác megindult egy bokrokkal szegélyezett ösvényen. Lena tudta, hogy errefelé az
erdőn átvágva a kampusz nyugati sarkában levő kollégiumokhoz vezet az út, de nem
akart éjjel erre sétálni, még a telihold fényénél sem.
Ethan, mikor látta, hogy a lány megáll, hozzátette:
– Erre rövidebb.
Sötét, elhagyatott terepen Lenának érthető okokból semmi kedve nem volt követni
senkit. Ethan színleg bánta, hogy fájdalmat okozott neki, de a lány már rájött, milyen
hirtelen hangulatváltozásokra képes a srác.
– Gyere már! – igyekezte Ethan tréfával elütni a dolgot. – Csak nem félsz tőlem még
mindig?
– Kapd be! – vágta rá Lena harciasan, és nagy nehezen rávette magát, hogy utána
menjen.
A kezét a farzsebébe dugta, remélve, hogy önkéntelen mozdulatnak tűnik. Ujjhegyével kitapintotta tízcentis pengéjű zsebkését, és a tudat, hogy ott a kés, biztonságérzetet
kölcsönzött neki.
A fiú lassított, hogy Lena beérhesse.
– Régóta dolgozol itt? – kérdezte.
– Nem.
– Mióta?
– Pár hónapja.
– Szereted ezt a melót?
– Csak egy meló.
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Ethan, úgy tűnt, ért a szóból, jött tovább, nem kérdezősködött. Pár perc múlva aztán
megint ő törte meg a csendet. Lena csak az arca kontúrjait látta, nem tudott olvasni az
arckifejezéséből.
– Sajnálom, hogy nem tetszett a film – mondta a srác őszintén.
– Nem rajtad múlott – felelte Lena, bár a fiú választotta a feliratos francia filmet.
– Azt hittem, tetszenek neked az ilyesmik.
Ekkorát talán még soha senki nem tévedett vele kapcsolatban, tűnődött a lány.
– Ha olvasni akarok, akkor inkább kinyitok egy könyvet – mondta.
– Sokat olvasol?
– Nem nagyon – válaszolta Lena, pedig mostanában szinte befalt néhány nyálas szerelmes történetet a könyvtárban. Rászokott, hogy eldugdossa a könyveket a folyóiratok
állványain, hogy senki ne tudja kikölcsönözni, amíg éppen olvassa őket. Inkább elvágta
volna a saját torkát, semhogy Nan Thomas megtudja, milyen szemetet olvas.
– És mi van a filmekkel? – kérdezgette tovább Ethan zavartalanul. – Milyen filmeket
szeretsz?
Lena próbálta leplezni az ingerültségét.
– Nem tudom, Ethan. Az olyanokat, amiknek van értelme.
A srácnak végre leesett a tantusz, és befogta a száját. Lena a földre szegezte a tekintetét, nehogy felbukjon valamiben. Westerncsizmát húzott ma estére, és nem volt hozzászokva a sarokhoz, még a félmagashoz sem. Farmer volt rajta, sötétzöld férfiing, és vékonyan kihúzta a szemét, afféle engedményképpen a való világba tett kiránduláshoz. A
haját kibontva viselte, csak hogy megmutassa Ethannek: magasról tesz a véleményére.
Ethan buggyos farmerben volt, és a karjait eltakaró, hosszú ujjú fekete pólóban. Lena
megállapította, hogy pólót cserélt a srác, mert ennek most mosószerillata volt egy leheletnyi parfümmel. Ethan öltözékét vasalt orrú munkásbakancs egészítette ki. Lena arra
gondolt, ha netán szem elől tévesztené a fiút, a bakancstalp jellegzetes, mély nyomait
követve akkor is megtalálná.
Pár perccel később meg is érkeztek a fiúkollégium mögötti tisztásra. A Grant Technológiai Intézet elég ódivatú hely, és csak egyetlen koedukált kollégiumépülettel rendelkezett, de a diákok azért mindig módot találtak rá, hogy megkerüljék a szabályokat. Például köztudomású volt, hogy Mike Burke, a fiúkollégium igazgatója süket, mint az
ágyú, és a lányok éjjel-nappal bármikor besurranhatnak ide, úgysem fogja meghallani.
Ma estére talán külön el is kobozták és elzárták előle a hallókészülékét, gondolta Lena,
mert úgy bömbölt a zene az épületben, hogy a föld is rengett a lábuk alatt.
– Dr. Burke ezen a héten az anyukájához utazott látogatóba – magyarázta Ethan, és
Lenára villantott egy mosolyt. – Meghagyta a telefonszámot, hogy szükség esetén el
tudjuk érni.
– Ebben a koleszban laksz?
A fiú bólintott, és továbbment az épület felé. Lena megállította Ethant, és a zenét túlkiabálva kérte meg:
– Kezelj úgy, mintha randiznánk, oké?
– De hát azt is csináljuk, nem?
A lány olyan szemmel nézett rá, hogy remélte, ezzel eloszlatta Ethan összes kétségét.
– Na jó – a fiú újra megindult a bejárat felé, Lena a nyomában.
Ahogy közelebb értek, a lány egész testében összerándult a hangzavar miatt. Odabent
viszont legalább égett az összes villany, a gondnok számára fenntartott emeleti szobákat
is beleértve. A zene félúton volt egy afféle európai dance-partimix és az acid jazz között,
némi rappel fűszerezve, a hangerő pedig akkora, hogy Lena úgy érezte, bármelyik pillanatban bevérezhet a dobhártyája.
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– Nem izgatja őket, hogy kijöhetnek a biztonságisok? – tudakolta Lena.
Ethan elmosolyodott a felvetésre, a lány pedig fintorogva ejtette a témát. Reggelente,
amikor beért munkába, függetlenül attól, hogy ki volt éjszakára beosztva, legtöbbször
még ott horpasztott a priccsen a hátsó szobában, szépen bebugyolálva a takaróba, korrektül, párnával, láthatólag már este óta. Lena az ügyeleti beosztásból tudta, hogy most
Fletcher az éjszakás. Az összes férfi kollégája közül ő volt a legrosszabb. Amióta Lena
itt dolgozott, Fletcher még soha egyetlen esetet sem jelentett. Egy csomó bűncselekmény és egyéb gazság történt éjszakánként, de ezekről vagy nem készült jelentés, vagy
egész egyszerűen észrevétlenül sikkadtak el az éj leple alatt. Lena egyszer egy információs prospektusban olvasta, hogy a kampuszokon megerőszakolt lányok kevesebb mint
öt százaléka jelenti az esetet a rendőrségen. Felnézett a kollégium épületére, és átfutott
rajta, hogy vajon ebben a pillanatban is épp erőszakoskodnak-e valakivel.
– Hé, Green! – egy Ethannél kicsit erőteljesebb testalkatú és kicsit magasabb fiatal
srác jött oda, és belebokszolt Ethan vállába. Ethan viszonozta a mozdulatot, aztán egy
bonyolult kézfogásba gabalyodtak, amelyben minden ott volt, már csak az hiányzott,
hogy összeüssék a feneküket a táncparkett közepén.
– Lena, ő Paul – mutatta be a fiút Ethan emelt hangon, hogy túlkiabálja a zenét.
Lena a legcsábosabb mosolyát villantotta meg, és próbálta eldönteni, vajon Paul-e
Andy Rosen barátja. Paul alaposan végigmérte a lányt, mintha a kefélhetőségét próbálta
volna meg kiértékelni. Lena viszonozta a stírölést, és az arcára írta, hogy nála nem ütötte meg a mértéket a fiú. A srácnak totál jellegtelen külseje volt, ami nem szokatlan a
serdülés és felnőttkor között félúton járó fiúknál. Sárga napellenző volt rajta hátrafordított simlivel, rövidre nyírt hidrogénszőke haja rémülten ágaskodott. Zöld fémlánc lógott
a nyakában, egy cumi volt ráfűzve, meg egy csomó medál, melyek úgy néztek ki, mintha egy Hello Kitty-gyűjteményből származnának. A srác észrevette, hogy Lena a nyakláncát nézi, és hangos cuppanással a szájába tolta az egyik medált.
– Hékás! – taszította vállba Ethan Pault, egyértelművé téve, hogy Lena az ő felségterülete. – Hol van Scooter?
– Bent – mondta Paul. – Gondolom, próbálja leállítani őket, hogy ne ezt a fekanigger
fost nyomják – a zene irányába gesztikulálva.
Lenában rögtön felment a pumpa a srác szóhasználata miatt, de próbálta palástolni a
dühét. Biztos nem elég ügyesen, mert Paul rögtön bekérdezett:
– Mi van, te is a makimajmokkal tesózol? – eresztett el egy ordenáré rasszista kiszólást.
– Kussolj már, ember! – lökött egyet Ethan Paulon, csak most sokkal nagyobbat,
mint az előbb.
Paul felröhögött, aztán csatlakozott egy csoportosuláshoz, amely rasszista jelszavakat
skandálva épp az erdő felé indult, de aztán a dübörgő zene hamarosan elnyelte a szavakat.
Ethan ökölbe szorított kézzel nézett utána, dagadtak az izmai a póló alatt.
– Kibaszott vadparaszt! – sziszegte.
– Nyugodjál már le! – szólt rá Lena, de dörömbölt a szíve, amikor Ethan felé fordult.
A fiú haragja lézerként döfte át, úgyhogy a lány kabalából inkább a hátsó zsebébe
mélyesztette a kezét, hogy kitapintsa a kését.
– Na is hallgass rá, oké? Hülye seggfej.
– Persze – bólogatott Lena, hogy kicsit oldja a helyzetet –, tényleg az.
Ethan bánatos kutyaszemmel nézett rá, úgy tűnt, nagyon is fontos neki, hogy Lena
elhiggye, ő a pártján áll, aztán megindult befelé a kollégiumba.
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A bejárati ajtó nyitva volt, közvetlenül mögötte néhány diák ácsorgott. Lena nem látta, fiúk-e vagy lányok, de gondolta, hogy ha majd kicsit beljebb érnek, akkor úgyis rögtön kiderül. Lesütött szemmel sétált el mellettük, és próbálta beazonosítani a levegőben
terjengő penetráns szagot. Hét hónapi iskolai munka után a fűszagot jól ismerte, de ez
nem is hasonlított hozzá. Az ajtó után tágas előcsarnok következett, innen nyílt a lépcső,
amely összekötötte a három szintet, és két, egymásra merőleges folyosó, ezek az épület
két szárnyában levő szobákhoz és fürdőszobákhoz vezettek. A szobák alaprajza a kampusz összes kollégiumában ugyanúgy nézett ki. Lena lakrésze csak annyiban különbözött ezektől, hogy a dolgozók szállásán minden szobához saját fürdőszoba és főzőfülke
tartozott, a diákok viszont kétágyas szobákban laktak, és a fürdőszoba a folyosó végén
volt.
Ethan és Lena az egyik folyosó végéhez közeledett; itt még jobban érződött az előbbi
bűz, amelynek két összetevőjét biztosan sikerült azonosítani: egyebek mellett húgy- és
hányásszag vegyült a levegőbe.
– Ugorjunk már be ide egy percre! – torpant meg Ethan egy szoba előtt, az ajtón veszélyes hulladék feliratú matrica díszelgett. – Nem gáz?
– Inkább kint várok – támaszkodott a falnak a lány. A srác vállat vont, a zárba dugta a
kulcsát, és kicsit megemelte az ajtót, mert nehezen nyílt. Lena nem is értette, egyáltalán
miért zárja az ajtaját Ethan. A legtöbb hallgató tisztában volt vele, hogy ha kicsit durvábban megrángatják a kilincset, akkor az ajtó máris felpattan. A lopások felénél semmi
nyoma nem volt erőszakos behatolásnak.
– Mindjárt jövök – mondta Ethan, aztán belépett és becsukta az ajtót.
Lena, amíg várt, az ajtóra kirakott üzenőtáblát nézegette. Az egyik fele parafa, a másik törölhető filctollas tábla volt. A parafa részre jó pár összehajtogatott cetli volt
felrajzszögezve, de a lány nem volt annyira kíváncsi, hogy leszedje és elolvasgassa
őket. A filctollas részre fel volt írva, hogy „Ethan jól szop”, a mellékelt rajzon egy nyomorék majom vagy baseballütőt, vagy merev hímvesszőt tartott háromujjú kezében.
Lena felsóhajtott, már nem is értette, mi a faszt keres itt. Talán jobb lesz, ha másnap
egyszerűen bemegy az őrsre, és beszél Jeffreyvel. Biztosan sikerül megértetnie vele,
hogy semmi köze az egészhez. Most rögtön hazamehetne, töltene magának egy italt, aztán lefeküdne aludni, reggel pedig tiszta fejjel átgondolná, hogy mit tegyen. De talán
mégis jobb, ha itt marad és beszél Andy haverjával, hogy megtudjon valamit, amivel
segítheti Jeffrey munkáját, és akkor a rendőrfőnök is látni fogja, hogy ő jóhiszeműen
járt el.
– Bocs – mondta Ethan, mikor újra felbukkant.
A fiú ugyanúgy nézett ki, mint előtte. Lena kíváncsi lett volna, mit csinált odabent,
de annyira azért nem, hogy rákérdezzen. Lehet, hogy Ethan azt hitte, majd bemegy vele
a szobába, és akkor elcsábíthatja a kisfiús bájaival. A lány remélte, hogy nem néz ki
annyira ostobának, mint amilyennek Ethan tarthatja.
– A francba! – törölte le az üzenőtáblát a pólója ujjával. – Csak a szokásos szívatás.
– Na persze – felelte Lena unottan.
– Tényleg nem igaz – erősködött. – Már gimi óta nem szopok faszt.
Lena egy pillanatra elhitte a fiúnak, amit mond, aztán rájött, hogy csak vicc volt, és
elmosolyodott. Továbbindultak a folyosón.
– Bírod ezt a számot? – kiabálta Ethan.
– Véletlenül sem – felelte Lena.
Még mindig azon vacillált, hagyja-e a francba ezt az egészet. Elég, ha megtudja a
srác nevét, aztán hagyja, hadd intézze el a többit Jeffrey másnap.
– Milyen zenét szeretsz?

119

– Amelyiktől nem fájdul meg az ember feje – mondta a lány. – Na akkor beszélünk
ezzel az arccal, vagy mi lesz?
– Erre gyere – bökött Ethan a lépcső felé. Amikor visszaértek az előcsarnokba, a plafonról egy darab vakolat pottyant a lány lábához. Lena ugyan csak az üvöltő zenét hallotta, de tisztában volt vele, hogy a födém is recseg-ropog a fejük fölött. Tudta, hogy
fent az emeleten lesz a közös helyiség is, ahol a tévé meg a tanulóasztalok állnak, nem
mintha most bárki is tanult volna. A kollégiumokban közös konyha is volt, de ez Lena
tapasztalatai szerint csak egy koszlott hűtőt, egy beragadt ajtajú mikrosütőt és néhány
üdítő- meg csokiautomatát jelentett. Az emeleten kevesebb szoba kapott helyet, és annak ellenére, hogy ezek kisebbek voltak, mindenki szívesebben lakott itt. A földszinti
vécék irányából áradó szagot figyelembe véve Lena nagyjából sejtette, miért kedvelték
jobban az emeleti szobákat. – Erre! – kurjantotta Ethan.
Lena a fiú nyomában haladva kerülgette a lépcsőn ülőket. Egyik se nézett ki többnek
tizenöt évesnél, de valami rószaszín löttyöt ittak, amiben annyi szesz volt, hogy a lány
orrát elhaladtában is megcsapta a szag. Most sikerült a kollégiumban terjengő szag harmadik összetevőjét azonosítania: töményszesz-szag volt.
Az emeleti folyosó még jobban megtelt emberekkel, mint a lépcső, úgyhogy Ethan
gyengéden kézen fogta a lányt, hogy el ne veszítsék egymást. Lena önkéntelenül nyelt
egyet a váratlan érintéstől, és lepillantott: megnézte, hogy fest a keze a fiú kezében.
Ethannek hosszú, vékony, szinte lányos ujjai voltak, csontos csuklója épp kilátszott a
pólója alól. Akkora tömeg volt, hogy Lena nem is értette, hogy bírja a srác hosszú ujjúban. El sem tudta képzelni, mit rejteget Ethan a póló alatt, de úgy látszik, még az is
megéri, hogy halálra izzadjon legalább száz főiskolás társaságában, akik ritmusra ugrabugráltak valami zenének csak tágabb értelemben nevezhető ütemre.
Hirtelen elhallgatott a zene. A jelenlevők testületileg nyögtek fel, aztán nevetni kezdtek, amikor lekapcsolták a lámpákat.
Idegenek ütköztek a lánynak; Lenának a torkába ugrott a szíve. Mellette egy srác suttogott valamit, egy lány hangosan felnevetett. Hátulról egy másik fickó préselődött
Lenához, és úgy tűnt, nem véletlenül teszi.
– Hé, tedd vissza a zenét! – óbégatott valaki.
– Egy perc – jött a válasz, és a sarokban zseblámpa fénye villant: a dj próbálta
megint szólásra bírni a hangcuccot.
Lena szeme végre hozzászokott a sötéthez, és lassan ki tudta venni a körülötte levők
sziluettjét. Előrébb araszolt, de a mögötte levő pasi árnyékként tapadt rá. A csípőjére
csúsztatta a kezét, és a fülébe súgta:
– Hello!
Lena ledermedt.
– Menjünk valahová! – mondta a fickó hozzádörgölőzve.
Lena próbált szólni, hogy „Stop!” de a torkán akadt a szó. Ethan felé kapott, és mielőtt még parancsolhatott volna magának, belekarolt.
– Mi az? – kérdezte Ethan.
A sötét ellenére Lena látta, hogy a fiú hátrasandít, és választ kap a kérdésére. Megfeszültek az izmai, és ököllel belepüfölt a másik mellébe.
– Seggfej! – sziszegte.
A fickó széttárt karral elhátrált, mintha egyszerű félreértésről lett volna szó.
– Semmi gond – mondta Ethan Lenának, és a karjába vette a lányt, hogy megkímélje
a lökdösődéstől a tömegben.
Lenának rögtön el kellett volna löknie magától a srácot, de jó pár másodpercbe beletelt, mire kissé megnyugodott, úgy dörömbölt a szíve még mindig.
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Minden előjel nélkül visszajött a zene, és felgyulladtak az UV-lámpák. A tömeg ujjongott, és megint beindult a tánc, a fogsorok és a fehér pólók vakítóan világítottak az
UV-fényben. Néhányan sárga és zöld fluoreszkáló pálcákat kezdtek lóbálni. Pár embernél apró zseblámpák voltak, amikkel belevilágítottak a többiek szemébe.
– Rave party – mondta Lena. Legalábbis azt hitte, hogy kimondta. Olyan hangos volt
a zene, hogy a saját hangját sem hallotta. A táncolók be voltak ecstasyzva, és a fények
felerősítették a szer hatását. Most értette meg, miért hordott a nyakában Paul cumit: ha
beveszi, nem vacog a foga, mikor be van állva.
– Gyere át ide! – kiabálta túl a zenét Ethan, és utat vágott hátrafelé.
Lena hátranyúlt, és megérezte a falat a háta mögött.
– Minden oké? – kérdezte Ethan, közel dugva a fejét a lányéhoz, hogy hallják egymást.
– Persze – felelte Lena, és kissé mellbe taszította a fiút, hogy ne jöjjön olyan közel
hozzá.
A fiú meg sem moccant, olyan volt a mellkasa, mint a kőszikla. Hátrasimította Lena
haját az ujjaival.
– Bárcsak feltűzted volna a hajadat!
– Nem volt nálam semmi, amit bele tudtam volna tenni – hazudta Lena.
A fiú elmosolyodott, és tovább cirógatta a haját.
– Szerzek neked egy gumit vagy valamit.
– Ne!
Ethan leejtette a kezét. Láthatóan csalódott volt.
– Beszéljek azzal a seggfejjel? – váltott témát.
– Ne! – mondta a lány, pedig valójában jobban érezte volna magát tőle.
Összességében tetszett neki az ötlet, hogy Ethan szarrá veri azt a taplót, aki hozzádörgölőzött.
– Rendben – mondta Ethan.
– Tényleg ne! – ismételte Lena, mert tudta, nem lenne helyes a fickóra uszítani
Ethant. – Ez egy rave party. Lehet, hogy azt hitte, hogy…
– Rendben – szakította félbe Ethan. – Maradj itt! Hozok valamit inni.
Mielőtt Lena bármit felelhetett volna, már el is tűnt. A lány Ethan után nézett, amíg
el nem tűnt a szeme elől a tömegben, és úgy érezte magát, mint valami szánalmas diáklány. Harmincnégy éves, nem tizennégy, és nincs rá szüksége, hogy valami punk megküzdjön érte.
– Hé! – ütközött neki valaki.
Egy gátlástalanul vigyorgó barna hajú lány kínálta meg két zöld kapszulával, de Lena
nemet intett, és közben beleütközött a mögötte állóba.
– Bocs! – szólt hátra odébb lépve, mire újra beleütközött valakibe. Kezdett egyre
szűkebb lenni neki ez a terem, és tudta, ha hamarosan nem húz el innen, előbb-utóbb sikítani fog.
Kisebb csődületen kellett átvágnia, hogy közelebb jusson a lépcsőhöz, de a tömeg
úgy mozgott vele szemben, hogy folyamatosan visszasodródott. A helyiségben még
mindig sötét volt, úgyhogy kézzel tapogatta ki magának az utat előre, odébb lökdösve
az embereket, amíg újra meg nem érkezett egy falhoz. Megfordult, és a lámpákból ítélve észrevette, hogy rossz irányba jött: a lépcső a terem túlsó végén van.
– A francba! – szitkozódott, és megindult a fal mentén. Egy kilincs akadt a kezébe,
benyitott az ajtón, és elvakította az erős fény. Amikor újra ki tudta nyitni a szemét, egy
fiút látott meg az ágyon, aki hanyatt feküdt. Sunyin vigyorgott Lenára, a farka egy sző-
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ke lány szájában volt. Hívogatólag intett Lenának, hogy jöjjön ő is, mire Lena bevágta
az ajtót. Ahogy visszafordult, pont belebotlott Ethanbe.
– Hú! – mondta a fiú, és oldalra kapta a pohár narancslevet, nehogy kiömöljön.
A zene kissé elhalkult, biztos azért, hogy jobban tudjanak hallucinálni a rave-ben
táncolók, gondolta Lena. Az októl függetlenül szinte hálaimát kellett rebegnie, amiért
felszabadult a dobhártyája az eddigi nyomás alól.
– Nem tudtam, mit innál – mondta Ethan. – Ebben vodka van. Magam töltöttem ki,
úgyhogy tuti – mondta, és előhúzott egy kis palack ásványvizet a buggyos nadrágjából.
– Vagy van víz is, ha azt kérsz.
Lena a pohárra pillantott. Annyira szívesen ivott volna egyet, hogy már felkunkorodott a nyelve a szájában.
– A víz jó lesz – mondta.
Ethan bólintott, mintha a lány valami vizsgán ment volna át, és letette a poharat az
egyik asztalra a közelükben.
– Mindjárt jövök – mondta.
– Nem iszod meg? – kérdezte Lena.
– Hozok gyümölcslevet. Itt várj meg, hogy ne veszítsük el egymást!
Lena lecsavarta az ásványvizes palack kupakját, és újra a távolodó fiú után nézett.
Nagy kortyot ivott, de nem hunyta le a szemét, nehogy valaki meglepje. A táncolók fele
már annyira szét volt esve, hogy támogatni kellett. Önkéntelenül az asztalra tévedt a tekintete, ahol Ethan a vodkát hagyta. Mielőtt meggondolhatta volna magát, odalépett, és
két gyors korttyal kiitta a poharat. Szinte tömény volt, épp csak annyi narancslé került
bele, hogy legyen egy kis színe. Ahogy legurult a vodka, a mellkasa összerándult, és
lassan melegség öntötte el a nyelőcsövét, mintha egy égő gyufát küldött volna le.
Kezével megtörölte a száját. Nyilallni kezdett a csuklója. Próbálta felidézni, mikor is
vehette be a Vicodint. A film legalább kétórás volt. Aztán fél óra, amíg elsétáltak a kollégiumig. Vajon mennyi időt kell kihagyni két tabletta közt?
– Szarni rá! – mondta Lena, előkotorta a zsebéből a Vicodint, és bekapta.
Szétnézett, hogy mivel öblítse le, és meglátott egy rózsaszín puncsot az asztalon. A
pohárra bámulva egy töredék másodpercig töprengett, mi lehet benne, aztán lendületesen beküldte a nagyját. Vodkaíze volt, épp csak annyi cseresznyés Kool-Aiddel hígítva,
hogy kicsit rózsaszínű legyen. Ami kevés még maradt a pohárban, Lena gyorsan kihörpintette, aztán lecsapta a poharat az asztalra.
Három lélegzetvétel múlva be is ütött a pia. Pár másodperccel később, ahogy körbenézett a termben, már be volt lazulva, de messze nem volt részeg. Csak egy átlagos parti
egy rakás ártatlan sráccal. Semmi gond ezzel, elvan ő itt. A szesztől szertefoszlott a türelmetlensége. Pont erre volt szüksége. Hamarosan célba ér a Vicodin is, és akkor majd
teljesen helyrejön.
A zene egészen finommá, érzékivé változott, már nem csépelte úgy a dobhártyáját a
ritmus. Valaki biztos újra lejjebb csavarta a hangerőt, így már teljesen elviselhetővé szelídült.
Lena ivott egy korty vizet, hogy elűzze a rossz szájízt. A körülötte állókat méregette,
és cuppantott egyet. Tutira ő a legöregebb az egész partiban, gondolta, és elnevette magát.
– Mi olyan vicces? – tűnt fel mellette Ethan újra. Egy palack bontatlan narancslét tartott a kezében. Lena megrázta a fejét, és hirtelen elszédült. Kicsit mozdulnia kell most
már, hogy valamennyire kisétálja magából a piát.
– Keressük meg Andy haverját!
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Ethan furcsán nézett rá. A lány elpirult, és azon tűnődött, vajon észrevette-e a srác az
üres poharat az asztalon.
– Erre! – mondta a fiú, és maga után húzta volna.
– Tudok jönni magamtól is – rántotta el a kezét Lena.
– Ez a zene jobban tetszik? – kérdezte Ethan.
A lány bólintott, amitől kis híján elvesztette az egyensúlyát. Ethan, ha észre is vette,
nem tett rá megjegyzést. Továbbmentek egy oldalfolyosó felé, ahonnan lakószobák nyíltak. Mindegyikből más zene hallatszott ki, néhány ajtó nyitva volt, odabent a létszámtól
függően kokót szippantottak, vagy basztak, mint a nyulak.
– Mindig ez megy? – kérdezte a lány.
– Most nincs itt dr. Burke – felelte Ethan. – De azért egyébként is gyakran van buli.
– Gondolom – hümmögött Lena, és benézett még egy szobába, pedig nem kellett
volna.
– Én inkább a könyvtárban szoktam lenni – magyarázta a fiú, de a lány gyanította,
hogy ez kamu.
Legalábbis még sosem látta a könyvtárban Ethant. Bár az is igaz, hogy Ethan az a típusú srác, aki bárhol könnyen beolvad. Végül is nem kizárt, hogy ott volt a könyvtárban, csak Lena nem vette észre. Még az is lehet, hogy a srác végig őt figyelte.
Ethan megállt az egyik ajtó előtt, amely kilógott a többi közül, mert se matrica, se
trágár üzenetek nem álltak rajta.
– Hé, Scooter! – kiabálta Ethan, és a bütykével koppantott az ajtón.
Lena leszegte a fejét, aztán a szemét is lehunyta, hogy összeszedje a gondolatait.
– Scoot! – folytatta a srác, és hangosabban is bedörömbölt. Ahogy az ökle lesújtott,
az ajtó teteje meg is hajolt, és az ajtófélfa mellett kivillant némi fény: látszott, hogy ég
odabent a villany.
– Ugyan már, Scooter! Nyisd már ki, te hülye paraszt! Tudom, hogy itt vagy.
Lena nem nagyon hallott zajt a szobából, de azért megütötte a fülét némi mocorgás.
Még eltelt pár perc, mire kinyílt az ajtó, és olyan penetráns emberszag csapott ki, amilyet Lena még életében nem érzett. Úgy csapta arcon, mint egy vödör meleg szar.
– Jézusom! – szaladt ki a száján, és befogta az orrát.
– Ez itt Scooter – mutatta be a srácot Ethan, mintha a név – Scooter, vagyis Cikis –
önmagában magyarázatul szolgálna a bűzre.
Lena szigorúan a száján keresztül vette a levegőt, és próbálta megszokni a helyzetet.
A Görény becenév jobban illene a fiúra.
– Hello! – mondta a lány, és próbált nem öklendezni. Az eddig látott legtöbb fiú rövidre vágatta a haját, és bő farmert meg pólót viselt, a hosszú fekete hajú Scooteren viszont halványkék ujjatlan trikó és hawaii mintás bermuda volt. A bal bicepsze körül sárga gumi érszorító volt, a felkarja dagadt a nyomástól.
– Ó, ember – szólalt meg Ethan az érszorítóhoz kapva –, ugyan már!
A gumiszalag lepattant Scooter karjáról, és berepült a szobába.
– A francba, ember! – nyögött fel Scooter.
Elállta az ajtónyílást, de egyáltalán nem tűnt fenyegetőnek.
– Ez a csaj egy francos zsernyák. Mit keres itt egy zsernyák? Zsernyákot hozol fel a
kecómba?
– Mozgás! – mondta Ethan, és finoman betolta a srácot az ajtóból.
– Most le leszek tartóztatva? – kérdezte Scooter. – Várjál már, ember! – Letérdelt, és
keresni kezdte a gumiszalagot. – Várj, először hadd legyek már túl ezen!
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– Állj már fel! – rángatta fel a srácot Ethan a gatyája korcánál fogva. – Ugyan már,
ember, ő nem fog letartóztatni.
– Nem csukathatsz le, ember!
– Senki nem fog lecsukatni – felelte Ethan, a szavai hangosnak tűntek a kis szobában.
– Aha, rendben – mondta Scooter, és hagyta, hogy Ethan felsegítse. Scooter a nyakához nyúlt, és Lena észrevette, hogy sárga láncot visel, nagyon hasonlót Paulé-hoz, akivel a kollégium előtt futottak össze. Scooter láncán nem cumi volt, hanem kulcsgyűjtemény-szerűség fityegett róla, olyan kis lapos kulcsok, amilyet a bakfisok számára készült naplókhoz szoktak adni.
– Ülj le, ember! – nyomta le a srácot az ágyra Ethan.
– Aha, rendben – válaszolta Scooter, mintha észre sem vette volna, hogy már ül.
Lena az ajtófélfa belső oldalán állt meg, és még mindig a száján vette a levegőt. Az
ablakban egy légkondit vett észre, de az nem volt bekapcsolva. A szerfüggők rendszerint szívesen vannak hűvösben, hogy ne izzadják ki az anyagot túl gyorsan, de Scooter a
testszagából ítélve elég zsíros volt ahhoz, hogy minden pórusa alaposan el legyen tömődve.
A szoba nagyjából ugyanolyan volt, mint bármelyik másik: inkább hosszúkás, viszonylag keskeny, mindkét oldalon egy-egy íróasztal, ágy és szekrény. Az ajtóval átellenben két nagy ablak nyílt, a párkány csupa szutyok. A padlón papír- és könyvstószok,
rajtuk elvitelre rendelt kajásdobozok és üres sörösdobozok. A szobán hosszában végighaladt egy kék ragasztószalagcsík, nyilván azért, hogy kijelölje a térfeleket. Lena kíváncsi lett volna, hogy Scooter szobatársa hogy bírja a szagot. Az ágy mellett, amin most
Scooter ült, egy kis hűtő állt éjjeliszekrény gyanánt. A szobatárs ugyanerre a célra hagyományosabb megoldást választott: négyszögletes farostlemezdarabot tett két egymásra állított betontéglára. A téglákat valószínűleg az étkező közelében levő építkezésről
emelte el. Kevin Blake két hete küldött körbe egy levelet, amelyben a hiányzó téglák
előkerítésére kérte Chuckot, mert az építkezési vállalkozó pluszköltségként számolta fel
a hiányzó nyersanyagok pótlását.
– Semmi gond – hívta beljebb Lenát a szobába Ethan. – Totál szét van csúszva.
– Azt látom – válaszolta a lány, de nem mozdult a nyitott ajtóból.
Scooter minden tekintetben termetesebb volt, mint Ethan: magasabb és vaskosabb is.
Lena a farzsebébe akasztotta az ujját, és kitapogatta a kését.
Ethan leült az ágyra Scooter mellé.
– Ha nem csukod be az ajtót, nem fog beszélni veled – tette hozzá.
Lena mérlegelte a kockázatot, aztán úgy döntött, rendben lesz. Beljebb lépett, becsukta az ajtót, és közelebb ment a srácokhoz, de azért mindvégig rajtuk tartotta a szemét.
– Egyáltalán nem úgy fest, mint aki tudna beszélni, bárhogy is áll az ajtó – jegyezte
meg.
Már majdnem leült a szemközti ágyra, de aztán eszébe jutott, mi történt a többi szobában, és inkább állva maradt.
– Nem hibáztatlak, ember – szólalt meg Scooter, és nyihogva, idétlen fókahangokat
hallatva nevetett.
A lány körülnézett a szobában. Egész gyógyszertárra való cucc meg drogos kellék
van itt, gondolta. Az ágy mellett egy sámlin két tű hevert. Köztük egy kanál, benne némi
üledék. Egy zacskóban fehér anyag, valami göröngyös sószerűség. A legerősebb koncentrációjú metamfetamin: az Ice előkészítése közben zavarták meg Scootert. Annyira
tiszta volt a cucc, hogy még filtert sem kellett használnia.
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– Kibaszott idióta! – mondta Lena.
Még a nagybátyja, Hank, aki annak idején végképp durva szpídes volt, se használt
soha Ice-t, mert túl veszélyesnek tartotta.
– Nem tudom, mi értelme van ennek – közölte a lány Ethannel.
– Ő volt Andy legjobb barátja – válaszolta Ethan.
Andy említésére Scooter zokogni kezdett. Zokogott, mint egy lány, nyíltan, egy
cseppet sem szégyellte magát. Lenát egyrészt meglepte, másrészt taszította a srác reakciója. Meglepő módon úgy tűnt, Ethan is osztozik a lány érzéseiben.
– Ugyan, Scoot, kapd már össze magad! – mondta, ellökve magától a srácot. – Jézusom, mi vagy te, buzeráns?
Rögtön Lenára tévedt a tekintete, valószínűleg csak most ugrott be neki, miután kiszaladt a száján a szó, hogy a lány ikertestvére is meleg volt. Lena az órájára nézett. Az
egész estét elszúrta azzal, hogy beszélhessen ezzel a retardálttal, úgyhogy nem akart
dolgavégezetlenül távozni. Jó nagyot rúgott az ágyba, amitől mindkét srác összerezzent.
– Scooter – szólalt meg Lena. – Figyelj már!
A srác biccentett.
– Barátok voltatok Andyvel?
Újabb bólintás.
– Andy depressziós volt?
Megint igent intett. Lena felsóhajtott. Tudta, hogy nem lett volna szabad belerúgnia
az ágyba. Megijesztette a srácot, úgyhogy most nem fog beszélni.
– Van abban valami innivaló? – bökött a lány a hűtőre.
– Jaj, persze, ember! – ugrott fel Scooter, mintha azt akarná mondani: „Hova is tettem a modoromat?!” Megszédült, aztán visszanyerte az egyensúlyát, és kinyitotta a kis
hűtőt. Lena jó néhány üveg sört látott odabent, meg egy literes műanyag flakonban olcsó vodkát. Ennyi piával meg droggal körülvéve Lena nem értette, hogyhogy nem rúgják ki Scootert a fősuliról.
– Van sör – kezdte Scooter –, meg…
– Majd én – lökte odébb a fiút Lena.
Talán ha még egyet iszik, akkor jobban kézben tartja majd a helyzetet, gondolta.
– Pohár? – kérdezte.
Scooter benyúlt az ágy alá, és elővakart két szebb napokat látott műanyag poharat.
Lena a hűtő tetejére állítva kicsit kihorpasztgatta őket, aztán elvette a palack narancslevet, amit Ethan nyújtott felé. Kis üveg volt, hármuknak nem sok jut majd belőle.
– Nekem ne tölts! – szólt Ethan, és úgy tanulmányozta Lenát, mint valami tankönyvet.
Lena rá sem nézett, miközben elkészítette az italokat. A narancslé felét kitöltötte az
egyik pohárba, és löttyintett rá egy kevés vodkát. Magának megtartotta a narancsleves
palackot, és a maradék dzsúszt színültig feltöltötte töménnyel. Befogta az üveget és jól
összerázta az italt, miközben végig magán érezte Ethan pillantását.
Lena még mielőtt eszébe juthatott volna, hogy nem akart leülni, máris lehuppant a
szemközti ágyra, és Scootert méregette, aki belekortyolt az italba.
– Jó lett, ember – mondta a srác. – Kösz.
A lány az ölében dajkálta a palackot, de még nem ivott bele. Kíváncsi volt, mennyi
ideig képes megállni ivás nélkül. Lehet, hogy végül nem is issza meg. Talán csak a kezében tartja majd, hogy Scooter nyugodtabban beszélgessen vele. Tudta, hogy kihallgatáskor az első lépés a bizalmi viszony megteremtése. A Scooter-féle anyagosoknál ez a
legegyszerűbben úgy megy, ha elhiteti velük az ember, hogy maga is szenvedélybeteg.
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– Andynél tartottunk – szólalt meg végül Lena, és nagyon is a tudatában volt, menynyire kiszáradt a szája.
– Aha – bólintott Scooter nagy sokára. – Jó gyerek volt.
– Hallottam olyat is, hogy néha köcsög volt – gondolt vissza Lena Richard Carter beszámolójára.
– Aha. Akárki mondta, seggfej – vágott vissza Scooter.
Történetesen igaza volt, de ezt Lena most nem akarta az orrára kötni.
– Mesélj még róla! Mesélj Andyről!
Scooter hátradőlt, a falnak támaszkodott, és kisöpörte loboncos haját az arcából.
Ijesztő mennyiségű pattanással volt tele a képe. Lena elmagyarázhatta volna neki, hogy
ha levágatja a haját, vagy legalább rendszeresen megmossa, akkor máris rengeteget javulna a helyzete pattanásfronton, de most inkább ebben az ügyben kellett zöld ágra vergődnie vele.
– Járt valakivel?
– Ki, Andy? – rázta a fejét Scooter. – Nem sokáig.
A lány felé nyújtotta a poharát, arra számítva, hogy kap egy repetát. Lena rámeredt,
de nem akart osztozni.
– Először mondj el pár dolgot, aztán kapsz még – válaszolta.
– Be kell lőnöm magam, ember – nyúlt a fecskendőért a srác.
– Várj egy kicsit! – lökdöste el a kezét Ethan. – Azt mondtad, beszélsz Lenával, és
úgy is lesz. Emlékszel? Azt mondtad, elmesélsz neki mindent, amire kíváncsi.
– Igen? – kérdezett vissza Scooter zavart pillantással.
Lenára bámult, és megerősítésül a lány is bólintott.
– Igen, faszikám – ismételte Ethan. – Megígérted. Azért, mert segíteni akartál Andyn.
– Aha, oké – bólogatott Scooter.
A haja meg sem mozdult, annyira zsíros volt. Ethan éles pillantást vetett Lenára.
– Látod, hogy szétbassza az ember agyát ez a szar?
Lena mintha meg sem hallotta volna, tovább kérdezte Scootert.
– És járt valakivel Andy?
– Aha, viszont a lány nem járt vele – rotyogott a srác.
– Kicsoda?
– Ellen, ember. Ellen, akivel együtt járt rajzra.
– Schaffer? – pontosított Ethan, és látható ellenszenvvel ejtette ki a száján a nevet.
– Aha, ember, kibaszott dögös csaj. Érted, hogy mondom? – bökdöste Scooter Ethant
átszellemülten. – Marhára fasza áru.
– Szóval jártak? – térítette vissza a srácot Lena a lényegre.
– Soha nem járt volna egy olyan csávóval, mint Andy! – hőzöngött Scooter. – Ellen
egy istennő. Az olyan nyomorult halandók, mint Andy, csak arra érdemesek, hogy a bugyiját szagolgassák.
– Kurva nagy geciláda az a csaj – jegyezte meg Ethan leplezetlen viszolygással. –
Talán még azt sem vette észre, hogy Andy a világon van.
Scooter újra felkuncogott, és Ethan oldalába nyomta a könyökét.
– Lehet, hogy most már fönt a mennyben lopkodja a bugyikat.
Ethan rosszallón nézett, és eltolta magától Scootert.
– Mi van?! – kérdezősködött Lena összezavarodva.
– Hát a franc essen bele, hallom, hogy olyan feje lett, mint aki bekapott egy pukkanós bogyót – magyarázta Scooter.
– Kinek lett olyan a feje? – kérdezett vissza Lena.
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– Hát Ellené! – válaszolta Scooter, mintha nyilvánvaló volna. – Szétlőtte az agyát,
ember! Hol jártál idáig?!
Lenát letaglózta a sokk. Egész nap otthon gubbasztott, és a hívásazonosítót figyelte.
Nan hívta párszor, de a lány nem vette fel. Ellen Schaffer halála az egész nyomozást új
szintre helyezte át. Ha ez a haláleset is meg volt rendezve, mint Andyé, akkor Lena dupla akkora gázban volt Jeffreynél.
Lena gondolkodás nélkül ivott egy apró kortyot a palackból. Egy darabig a szájában
tartotta a folyadékot, hogy kiélvezze az ízét. A vodka égetve haladt lefelé a gyomráig, a
lány mindvégig érezte, hogy hol tart. Lassan kifújta a levegőt, nyugodtabbnak és élesebbnek érezte magát.
– És mi van az elvonóval, amire a szülei küldték? – kérdezte.
Scooter megint a fecskendőkre sandított, és a száját nyalogatta.
– Megtett mindent, hogy újra kijöhessen, tudod? Andy imádott pipázni, ez tagadhatatlan. Egyszer kattan rá az ember, onnantól kezdve élete végéig imádja.
Scooternek az „imád” láthatólag kedves szava volt, többször megismételte, és minden alkalommal megnyalta a száját utána.
– Szóval visszajött és tiszta volt – igyekezett Lena megint a tárgyra téríteni Scootert.
– Aha – bólintott a srác.
– És ez meddig tartott?
– Asszem, egész vasárnapig – mondta Scooter, és felröhögött, mintha jó viccet mondott volna.
– Melyik vasárnapig?
– Mielőtt meghalt – válaszolta Scooter. – Mindenki tudja, hogy a zsaruk találtak ott
egy fecsit.
– Ja igen – mondta Lena, aztán rögtön arra gondolt, hogy Frank soha nem ismerte
volna el, ha tényleg így történt.
Manapság a pletyka olyan sebességgel terjedt a kampuszon, mint a nemi betegség.
– Azt hittem, az előbb azt mondtad, hogy füvezni szeretett.
– Igen, igen – válaszolta a srác. – De a zsaruk akkor is tűt találtak.
Lena Ethanre pillantott.
– És láttad korábban cuccozni Andyt? – kérdezte a lány Scootertől.
– Nem – rázta a fejét a fiú. – De tudom, hogy anyagozott.
– Honnan vagy benne ilyen biztos?
– Mert tőlem akart venni, ember.
Ethan észrevehetően megmerevedett mellette.
– Szombat este vett egy rahedli cuccot – magyarázta Scooter –, és azt mondta, vasárnap elnyomja az egészet. Nekivág a varázsszőnyegen, és beutazza a világot? Szerinted
erről szól az a varázsszőnyeges szám?
Lena próbálta megakadályozni, hogy Scooter mellékvágányra terelődjön.
– Szerinted meg akarta ölni magát?
Ethan felállt, és az ablakhoz lépett.
– Aha, lehet, bár a fasz tudja – mondta Scooter, újra a fecskendőre pillantva –, egyszer csak azzal jött ide, hogy: „Figyu, ember, van valami cuccod?”, mire én: „Jó, hogy,
baszki, bespájzoltam, mert Burke elhúz jövő hétre.” Erre ő: „Vágd hozzám, amid csak
van. Pengetem a lóvét.” Én meg: „Baszki, nehogy már, ember, ez az én motyóm, még
korábbit se adtad meg, mikor bevágtak az elvonóra, kibaszott köcsög!” Mire ő… Lena
itt jónak látta, ha közbevág:
– Pénzgondjai voltak? – kérdezte.
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– Aha, hát tutira, állandóan. A muterjának is perkálnia kellett a kecóért meg minden.
Ez már milyen?! Saját gyerekét vágja le lóvéval minden szarért, a ruhákért is, meg minden, mintha egy tetves állami gondozott lenne, baszki – igazította el a tökén a bermudát.
– A verdája viszont király volt – itt Ethanhez fordult. – Láttad, milyen verdát újított neki
a faterja?
Lena próbálta az eredeti mederben tartani Scooter locsogását.
– De szombat este volt pénze.
– Hát fingom nincs, ember. Asszem. Végül is csak szúrt.
– Azt hittem, tőled vette.
– Dehogy, baszki. Mondom, tudtam, hogy mit akart, ember. Nem vagyok hülye, belemászni ebbe a szutyokba! Eladsz egy kis motyót, valamelyik tirpák túlnyomja magát,
aztán mire észbe kapsz, már sétálsz is befelé a rács mögé kikúrt emberölésért. Én ugyan
nem kérek ebből, ember! Engem már vár egy tuti meló, mikor kikerülök innen.
– Milyen meló? – kerekedett el Lena szeme.
Nem értette, ki a vihar venne föl egy ilyen szánalmas csődtömeget alkalmazottnak.
Ethan nem hagyta, hogy Scooter eljusson a válaszig.
– Tudtad, hogy öngyilkos akar lenni? – kérdezeti közbe.
– Asszem – vonogatta a vállát Scooter. – Múltkor is ugyanez volt a műsor. Vett egy
nagy zsák motyót, aztán összevissza nyiszálta az összes csuklóját borotvával – a srác
szemléltetésképp mutatta is, hogy hogy képzeli a dolgot. – Az már milyen volt, ember!
Iszonyat véres lett minden, baszki, el se hinnéd! Szerinted kapálóznom kellett volna,
hogy szóljak valakinek, ember? Nem akartam szart kavarni, se Andyt megszopatni, se
semmi.
– Persze, te kibaszott tapló! – termett az ágynál Ethan, és lekevert egy nyaklevest
Scooternek. – Legalább neki szólhattál volna, bakker! Ha beszélsz a fejével, akkor még
most is itt lenne. Konkrétan te ölted meg, baszki, te voltál!
– Ethan! – próbálta visszafogni Lena.
– Húzzunk innen! – háborgott tovább Ethan, és megindult az ajtó felé.
A lány látta rajta, hogy dühös, de nem értette, miért.
– Sajnálom, hogy raboltam az idődet – mondta Ethan Lenának.
– Semmi gond – felelte Scooter.
– Gyerünk! – mondta Ethan, és olyan erővel vágta ki az ajtót, hogy a kilincs egy darabon leverte a vakolatot, ahol a falnak csapódott.
Lena megindult utána, de aztán mégis bent maradt, és belülről csukta be az ajtót.
– Lena! – kopogtatott Ethan, de a lány ráfordította a zárat, remélve, hogy ezzel pár
percre kint tartja a fiút.
– Scooter – szólalt meg, és megvárta, hogy figyeljen a srác –, ki adta el a drogot neki?
– Mi? – bámult rá Scooter.
– Ki adta el a drogot Andynek? – ismételte meg a kérdést a lány. – Szombat este végül hol sikerült drogot szereznie?
– A francba – válaszolta Scooter –, nem tudom.
A kezét vakargatta, láthatólag kényelmetlenül érezte magát így, hogy Ethan elment.
– Hagyjál már, oké?
– Nem – mondta Lena. – Nem hagylak békén, amíg meg nem mondod!
– Vannak jogaim.
– Tényleg? Hívod a zsarukat? – az egyik kezében az üveget fogta, a másikkal felmarkolta a teli fecskendőket. – Rajta, hívjuk a zsarukat, Scooter!
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– Ó, ember, jól van na, felejtős – lagymatag kísérletet tett, hogy elorozza a lánytól a
tűket, de Lena gyorsabb volt.
– Ki adott el cuccot Andynek? – faggatta a lány.
– Ugyan, add már ide! – nyivákolt Scooter.
Mikor látta, hogy nem jár sikerrel, beadta a derekát.
– Neked kéne tudni, ember – bökte ki. – Te melózol vele!
Lena elejtette a fecskendőket, és a palack is majdnem kiszánkázott a kezéből, mire
összeszedte magát.
– Chuck?
Scooter térdre hullott, és úgy kapkodta fel a fecskendőket, mintha kincset talált volna.
– Chuck? – ismételte Lena.
Teljesen ledöbbent. Azt sem tudta, melyik fejéhez kapjon. Ivott egy kis kortyot a
vodkából, aztán az egészet benyakalta, úgy, ahogy volt. Olyan tanácstalan lett, hogy
muszáj volt visszazöttyennie az ágyra.
Scooter nekiállt belőni magát. Lena megbabonázva figyelte, hogy a srác visszahúzza
a fecskendőt egy kicsit, hogy beengedjen némi vért a tartályba, aztán beküldte a szert a
vénájába. A gumiszalag vége a foga között volt, aztán egy csattanással engedte el,
ahogy beküldte az anyagot a testébe.
Elakadt a lélegzete, mintha lecsapták volna, és egész testében megrándult. A szája
tátva maradt, és minden ízében reszketni kezdett, ahogy a szer szétáradt benne. A szeme
vadul forgott összevissza, a foga vacogott. Úgy remegett a keze, hogy a padlóra ejtette
az üres fecskendőt. Lena nem tudta levenni a szemét a srácról, aki rázkódott az ereiben
áramló Ice-tól.
– Ó, ember! – suttogta Scooter. – Ó, baszki, ember! Ó, igen…
A használt fecskendő eltűnt az ágy alatt, a másik viszont még ott volt. Lenának átfutott az agyán, milyen lehet totál belazulni, és hagyni, hogy a szer vegye át az uralmat az
ember testében. Egy időre. Vagy végleg beadni a kulcsot tőle.
Scooter olyan hirtelen ugrott talpra, hogy Lena ijedtében hátrahőkölt, és beverte a fejét a háta mögött a falba.
– Hú, de iszonyat hőség van itt! – közölte Scooter hadarva, mint a puskaropogás, és
óriás léptekkel rótta fel-alá a szobát. – Tudod, akkora hőség lett, hogy szinte levegőt se
kapok, mintha nem is kapnék levegőt egyáltalán, de azért jó érzés, nem? – folyamatosan
hadovált és a gönceit rángatta, mintha le akarta volna hámozni őket magáról.
– Lena! – kiabálta Ethan odakintről.
A kilincs vadul rázkódott, aztán felpattant az ajtó, és újra a falnak csapódott.
– Seggfej! – ordította Ethan, és akkorát lökött Scooteren, hogy a srác nekiesett a hűtőnek. Az ereiben hömpölygő szpídtől tele volt energiával, úgyhogy rögtön újra felpattant, és tovább hablatyolt arról, milyen meleg van a szobában.
Ethan meglátta a teli fecskendőt a padlón, és rátaposott, úgyhogy a műanyag tartály
ezer darabra tört, és ami benne volt, tócsába folyt szét. Aztán, felmérve, hogy Scooter
mi mindenre képes lehet, hogy megint belője magát, Ethan még a tócsát is gondosan
szétkente a padlón, nehogy bármit is fel lehessen szívni belőle később.
– Gyerünk! – ragadta karon Lenát a fiú.
– A francba! – visított Lena, mert a srác a fájós csuklóját kapta el.
A lány majdnem elájult fájdalmában, de Ethan csak akkor engedte el a kezét, amikor
már kint jártak a folyosón.
– Faszkalap! – öklözött bele Lena a srác vállába. – Már épp jutottam volna valamire
vele.
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– Lena…
A lány otthagyta, és gyorsan megindult. Ethan próbálta karon ragadni, de a lány kisiklott a keze közül.
– Hova mégy? – szólt utána a srác.
– Haza. – Lena tovább iszkolt a folyosón, azon járt az esze, amit Scooter az előbb
mondott.
Mindent le kell írnia, amíg még friss az emlék. Ha Chuck érdekelt valami drogügyletben, akkor lehet, hogy ő nyírta ki Andy Rosent és Ellen Schaffert, hogy elhallgattassa
őket. Kezd összeállni a kép, gondolta a lány. Csak az a lényeg, hogy most észben tudja
tartani a dolgot, mielőtt mindent leír.
– Hadd kísérjelek haza! – szegődött mellé Ethan váratlanul.
– Nem kell nekem díszkíséret – tapogatta meg a csuklóját Lena.
Azon tűnődött, vajon eltört-e.
– Sokat ittál.
– De még többet fogok ezután – felelte a lány, és átvágott az ajtó belső oldalán álló
csoportosuláson. Miután mindent részletesen feljegyzett, megérdemel majd egy italt,
hogy megünnepelje a sikert. Pár órája még azon aggódott, hogy elveszítheti az állását.
Most viszont inkább arra van kilátás, hogy ő ül be Chuck székébe.
– Lena…
– Eredj haza, Ethan! – parancsolt rá a lány, és majdnem felbukott egy kőben, ami kiállt a pázsitból.
Elvesztette az egyensúlyát, de végül nem terült el. A srác a sarkában iparkodott.
– Nyugodj már le! – kérlelte Lenát.
– Nem kell lenyugodnom – válaszolta a lány, és ez igaz is volt.
A vérében zsibongó adrenalintól totál éles volt a gondolkodása.
– Ugyan már, Lena – erősködött Ethan csaknem könyörögve.
A lány ráfordult egy szűk ösvényre két tövises cserje között, mert tudta, hogy a gyepen átvágva hamarabb ér a dolgozói szállásra.
Ethan elhallgatott, de továbbra is jött vele.
– Most mit akarsz? – kérdezte Lena.
A fiú nem felelt.
– Hozzám ugyan be nem jössz – hajtott el az útból egy lelógó faágat, ahogy odaért a
szállás bejáratához. – Nem viccből mondom, Ethan.
A srác ezt elengedte a füle mellett, és oldalt állva várta, hogy Lena kinyissa a kulcsával a bejárati ajtót. Az egyensúlyérzéke totál elszállt, úgyhogy hiába próbált beletalálni
a kulcslyukba. Feltehetőleg a Vicodin hatására, ami a hasában kuruttyuló piatengerben
úszkált. Mi a francot képzelt, hogy összeivott mindent a gyógyszer után? Ennél több
esze lehetne, villant át Lenán.
Ethan megkaparintotta a kulcscsomót a kezéből, és . kinyitotta az ajtót. A lány próbálta visszavenni a kulcsot, de addigra Ethan már bent is volt.
– Melyik a te szobád? – kérdezte.
– Add vissza a kulcsom! – újra megpróbálta kivenni a fiú kezéből, de Ethan fürgébb
volt.
– Nagyon durván beseggeltél – mondta a srác. –Tisztában vagy vele?
– Add vissza a kulcsom! – ismételte, mert nem akart jelenetet rendezni.
A szállás annyira lepukkant volt, hogy nem sok tanár lakott itt, de Lenának semmi
szüksége nem volt arra, hogy egy-két szomszéd kidugja a fejét.
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Ethan megkereste a lány nevét az előtérben a postaládán. Szó nélkül megindult a folyosón Lena ajtaja felé.
– Állj! – parancsolt rá a lány. – Csak add ide…
– Mit vettél be?! – faggatta Ethan, amíg a zárba illő kulcsot kereste. – Milyen gyógyszert szedtél be?
– Szállj le rólam! – marta el a kulcsot Lena.
Az ajtónak támasztotta a fejét, és a zárra összpontosított. Amikor meghallotta a kattanást, felderült a képe, de gyorsan le is fagyott az arcáról a mosoly, amikor Ethan is benyomult vele a szobába.
– Milyen gyógyszert vettél be?! – faggatózott a srác.
– Te figyelsz engem? – kérdezett vissza Lena, noha evidens volt a válasz.
– Mit szedtél be?
Lena a szoba közepén állt, és próbálta azonosítani az irányokat. Nem valami tetszetős helyen lakott: lerobbant, kétszobás odúban. Igaz, volt saját fürdőszobája, na meg egy
aprócska, fülkeszerű konyha, ahonnan folyamatosan dőlt a szalonnazsírszag, hiába súrolta ki akárhányszor. Eszébe jutott az üzenetrögzítő, de a kijelzőn egy nagy kövér nulla
ugrándozott. Az a ribanc Jill Rosen még mindig nem hívta vissza.
– Mit vettél be? – szívózott Ethan.
Lena a konyhapulthoz lépett.
– Motrint. Izomgörcseim vannak, tudod? – tette hozzá, hátha ennyivel megelégszik a
fiú.
– Mást nem? – ment közelebb hozzá Ethan.
– Semmi közöd hozzá – és kivett egy üveg whiskyt a konyhaszekrényből.
– Most pedig még ráiszol!? – hadonászott a fiú kiborulva.
– Te pedig leállhatsz a kommentárral, öcsi – vágott vissza Lena.
Kitöltött magának egy emberes adagot, és egy húzásra leküldte.
– Szuper – forgatta a szemét Ethan, Lena pedig újratöltötte a poharat.
– Fogd már be a… – fordult mérgesen a fiú felé, de aztán félbeszakította magát.
Ethan alig arasznyira állt tőle, és sütött róla, menynyire helyteleníti, amit a lány tesz.
– Ne csináld ezt! – mondta a srác.
– Miért nem iszol inkább te is? – kérdezte Lena.
– Soha nem iszom – mondta a srác. – És neked se kéne.
– Anonim alkoholista vagy?
– Nem.
– Tutira nem? – kérdezett vissza Lena, és belekortyolt az italba. Óriási elégedett sóhajt hallatott, mintha a legjobb dolog történt volna a világon, ahogy megérezte a pia
ízét. – Pedig nagyon úgy adod elő, mint egy megrögzött alkesz.
Ethan a tekintetével követte a pohár útját Lena ajkáig.
– Nem szeretem, ha nem tudom kontrollálni magamat.
A lány megszaglászta a whiskyt, aztán a srác orra alá tolta a poharat.
– Szagold meg! – mondta.
– Vidd már innen! – válaszolt a fiú, de nem moccant.
Lena nagyot cuppantott. Tutira piás a srác, Lena biztos volt benne. Erre a reakcióra
nincs más magyarázat.
– Csak nyalj bele, Ethan! Ugyan már, az anonim alkoholisták papírkutyáknak való
bagázs. Nem kell hülye gyűlésekre járni ahhoz, hogy tudd, mikor kell abbahagyni.
– Lena…

131

– Férfi vagy, nem? Egy férfinak tudni kell parancsolni magának. Na rajta, Mr. Kontroll!
A lány Ethan ajkához nyomta a poharat, ő pedig szorosan összezárta a száját. Még
amikor Lena megdöntötte a poharat, és az aranysárga ital lecsurgott a srác állán, akkor
sem nyitotta ki a száját.
– Hát – szemlélte Lena, ahogy kiömlik a pia –, ez aztán a pazarlás. Pedig milyen jó
kis whisky!
Ethan lerántotta a kampóról a konyharuhát, és Lena kezébe nyomta.
– Azon nyomban töröld le!
Lena hátrahőkölt a srác vehemenciájától. Semmibe nem telt neki, hogy letörölje a kiömlött whiskyt, úgyhogy engedelmeskedett, ledörgölte Ethan ingét, aztán a farmerét is
megszárítgatta, amennyire tudta. A fiú nadrágja elöl határozottan domborodott. Lena
akarata ellenére felnevetett.
– Mi van, te arra izgulsz be, ha egzecíroztathatsz valakit?
– Fogd be! – szólt rá a srác, és megpróbálta kikapni Lena kezéből a konyharuhát.
A lány átengedte a kis törülközőt, és kézzel paskolgatta tovább a fiú nadrágját. Ethan
egyre keményebb lett a fogdosástól.
– Vagy a whiskytől indultál be? Ennyire bírod a pia szagát? Totál kanos leszel tőle?
– Hagyd abba! – kérte a fiú, de Lena érezte rajta, hogy egyre izgatottabb.
– Te beteg kis pöcs! – mondta a lány, és maga is meglepődött, hogy mennyire incselkedő a hangja.
– Ne! – mondta a fiú, de nem is próbálta megakadályozni, amikor a lány lehúzta a
sliccét.
– Mit ne? – kérdezte Lena, és kezébe vette Ethan farkát.
Nagyobb volt, mint azt a lány képzelte volna, és Lenát izgatta, hogy rá van bízva a
dolog: gyönyört vagy heves fájdalmat okoz-e a srácnak.
– Ne csináljam? – cirógatta tovább.
– Hú, baszki! – suttogta Ethan a száját nyalogatva.
– Baszki!
Lena le-fel mozgatta az ujjait a hímvesszőn, és figyelte a srác reakcióját. A lány nem
élt éppenséggel szűzies életet, mielőtt megerőszakolták, úgyhogy tudta, hogyan húzza
fel Ethant.
– Ó! – kapkodott levegőért a fiú, és Lena felé nyúlt, hogy átölelje.
– Ne érj hozzám! – parancsolt rá a lány, és megszorongatta, hogy a fiú érezze: nem
viccel.
Ethan erre a hűtő tetejét markolta meg. Lena érezte, hogy már-már megroggyan a
srác térde, de sikerült állva maradnia.
Lena felderült. A férfiak annyira ostobák! Amilyen erősek, olyan könnyű elintézni,
hogy a földön fetrengve könyörögjenek; elég elhitetni velük, hogy kielégíted őket, gondolta.
– Ezért követtél hazáig, mint egy kiskutya? – kérdezte Ethant.
A fiú felé hajolt, hogy megcsókolja, de Lena elfordította a fejét. Ethan megint levegőért kapkodott, mert a lány a farka hegyét dörzsölgette a hüvelykujjával.
– Ezt akartad? – kérdezte Lena, és leállt, nem mozgatta a kezét, mert azt akarta, hogy
a srác könyörögjön.
– Na, mondd meg szépen! – folytatta.
– Nem – suttogta a fiú, és Lena csípőjére csúsztatta volna a kezét, de ekkor a lány
olyan helyen nyúlt hozzá, amivel tudta, hogy a plafonra küldheti.
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– Uramatyám… – sziszegte Ethan a foga között, és leverte a poharat a pultról, ahogy
kinyúlt, hogy megkapaszkodjon valamiben.
– Be akartad vágni a megerőszakolt lánynak? – kérdezte Lena fesztelenül, mintha
csak csevegne. – Aztán szaladtál volna elújságolni a kis barátaidnak?
A srác a fejét rázta, és lehunyt szemmel koncentrált rá, hogy mozgatja a kezét Lena.
– Fogadásból, ugye? – kérdezte a lány. – Erről szól a dolog?
Ethan Lena vállának nyomta a fejét, és próbált megállni a lábán.
A lány egészen Ethan füléhez nyomta az ajkát.
– Na mi lesz? Abbahagyjam? – lassított a kezével.
– Ne! – suttogta Ethan, és a csípőjét mozgatva igyekezett fenntartani a ritmust.
– Hogy mondod? – kérdezte Lena. – Azt mondtad, hogy hagyjam abba?
Ethan zihálva rázta a fejét.
– Mondtad, hogy „légy szíves”? – izgatta Lena a fiú farkát egyre hevesebben.
Amikor Ethan egész testében remegni kezdett, hirtelen leállt.
– Nem hallottam, mondtad, hogy „légy szíves”?
– Igen! – sóhajtotta Ethan, és megfogta a lány kezét, hogy újra mozgásra ösztökélje.
– Mit mondtam, szabad hozzám nyúlnod?
Ethan elvette a kezét, de a csípőjével tovább körözött, és egyre gyorsabban zihált.
– Még mindig nem hallom – cukkolta Lena. – Mondd szépen: „légy szíves”!
A srác belekezdett, de nem jutott a szó végére. Felnyögött.
– Mondd már! – unszolta Lena, és épp akkorát szorított a srácon, hogy éreztesse, mi
mindenre képes.
Ethan ajka szóra nyílt, de nem tudta kimondani, hogy „légy szíves”: nem tudni,
büszkeségében, vagy mert túl hevesen zihált.
– Mi volt ez? – suttogta Lena, ajka már-már a fiú fülére tapadt. – Hogy mondtad?
Ethan hörögni kezdett, mintha megszakadt volna benne valami. Lena elmosolyodott,
mikor a fiú végül megadta magát.
– Légy szíves! – jajdult fel könyörögve, s mintha nem lenne elég, tovább ismételte: –
légy szíves…
Lena újra a sötét padlásszobában találta magát, hason fekve. Hosszú, érzéki csókok borították el a hátát, egyre lejjebb hatoltak, míg végül leértek a farkcsontjáig. Kéjesen
nyújtózott, érezte, hogy lecsusszan róla a bugyi, és gyönyörrel teltek el az érzékei a csókoktól, amelyek elhalmozták legizgatóbb testtájait. Megfeledkezett róla, hogy mindezt
valójában nem is érezheti. Hiszen keze-lába a padlóhoz kell hogy legyen szögelve. A
hátán kellene feküdnie.
Hirtelen teljesen felébredt, zihálva kapkodott levegő után, és olyan pánikszerű gyorsasággal ugrott ki az ágyból, hogy elvágódott. Hangos koppanással vágta be a falba a
fejét, és pár másodpercre elalélt.
– Mi baj? – kérdezte Ethan.
Lena a falhoz húzódott, a dobhártyáján zakatolt a szíve. Lenyúlt, és megtapogatta a
farmerét. Csak a legfelső gomb volt kigombolva. Mi történt az éjjel? Miért maradt itt
Ethan?
– Húzz el! – mondta a lány halálosan nyugodt hangon, pedig minden porcikája vibrált a félelemtől.
Ethan rámosolygott, és nyújtózkodott. Keskeny ágy volt, szinte Lenának magának is
kicsi, a srác egészen a falnak préselve feküdt az egyik szélén. Teljesen fel volt öltözve,
de a farmere kigombolva, a slicce félig lehúzva.
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– Mi a faszt csináltál velem? – kérdezte Lena elborzadva a gondolatra, hogy az talán
kezdett vele valamit, sőt esetleg belé is hatolt.
– Hé! – mondta Ethan könnyedén, mintha az időjárásról beszélgetnének. – Nyugi
van, oké?
Felült az ágyban, és Lena felé nyúlt, hogy megsimogassa.
– Vedd le rólam a kibaszott kezed! – figyelmeztette a lány, és odább lökte Ethan kezét.
A fiú felállt.
– Lena…
– Ne merj a közelembe jönni! – rivallt rá a lány nyersen.
Ethan lepillantott, gyorsan begombolta a farmerét, és felhúzta a cipzárt.
– Ugyan már, nem mondtam, hogy feleségül kell jönnöd hozzám, vagy…
A lány durván mellbe taszította. Ethan megtántorodott, de nem esett el. Ahelyett,
hogy tudomásul vette volna, mit akar Lena, kifejezéstelen arccal, szótlanul lépett egyet
a lány felé, és a vállánál fogva két kézzel ellökte.
Lena a falnak vágódott, de talpon maradt. Megdöbbentette a fiú nyers testi ereje.
Lena végig azt hitte, hogy elbírna a sráccal, de Ethan acélból volt.
A fiú szóra nyitotta a száját, talán hogy elnézést kérjen. Lena csattanós pofont adott
neki. A csattanás visszhangzott a szobában, és mire a lány észrevette magát, már vissza
is kapta a pofont Ethantől, mégpedig jó nagyot.
– Paraszt! – ugrott neki Lena újra, most ököllel, de a srác elkapta Lena kezét, és
könnyűszerrel mozgásképtelenné tette.
– Lena… – mondta a fiú, a falhoz tolta a lányt, és a két öklénél fogva tartotta.
Lena azt hitte, hogy újra belenyilall majd a fájdalom a sérült csuklójába, de annyira
rettegett attól, hogy mi történhetett az éjjel, hogy a düh minden más érzést elnyomott.
Próbálta kiszabadítani magát, de Ethan minden erőfeszítés nélkül egy helyben tartotta. Lenának még mindig ott volt a zsebében a kés, csak tudta, hogy addig nem lesz képes elővenni, amíg a fiú lefogja. A lány térden rúgta Ethant, aki ettől reflexszerűen lehajolt, úgyhogy Lena könnyűszerrel bevághatott neki egyet, telibe kapva a fiú arcát. Ethan
végül hátralépett, a keze az orrán, az ujjai közül csöpögött a vér. Lena beszaladt a fürdőszobába, és becsapta maga után az ajtót.
– Ó, istenem! – suttogta. – Ó, Isten… Isten… Isten… Isten!
Remegő kézzel gombolta ki a farmerét. A körme végigszántott a combján, ahogy lerángatta a nadrágját, hogy lássa, milyen sérüléseket szenvedett. Végignézte magát, hogy
vannak-e rajta véraláfutások vagy vágások, aztán megvizsgálta a bugyiját, hogy talál-e
rajta valamilyen árulkodó jelet, még meg is szaglászta, hogy találkozik-e bármilyen
Ethanre utaló nyommal a testén vagy a ruháján.
– Lena! – kopogott kintről Ethan.
Tompa volt a hangja. Lena remélte, hogy eltörte a srác orrát.
– Menj innen! – förmedt rá, és rúgott egyet az ajtóba belülről.
Azt kívánta, bárcsak a fiúba rúghatna ugyanilyen nagyot, és bárcsak látná, hogy vérzik és szenved.
A srác akkorát vágott az ajtóra, hogy az egész keret megmoccant.
– Lena, a franc essen bele!
– Húzz el innen! – üvöltött kifelé Lena nyers, rekedtes hangon.
Talán a szájában volt a fiú farka? Még mindig az ő ízét érzi?
– Ugyan már, Lena! – vette szelídebbre a hangját Ethan. – Bébi, légy szíves!
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Lenának felfordult a gyomra, öklendezve a vécéhez rohant, és epe spriccelt ki a szájából a padlóra. A vécékagyló elé térdelt, és olyan hevesen öklendezett, hogy görcsbe
rándult tőle az egész bensője, mintha valaki megforgatta volna az öklét a gyomrában.
Lehunyta a szemét, hogy ne lássa, mi jött ki belőle, és a száján vette a levegőt, nehogy újra hányingere legyen a szagtól.
Hallotta, hogy betörik egy ajtó, felnézett, de a fürdőszobaajtó érintetlenül állt.
– Falhoz! – hangzott fel egy férfihang. Lena rögtön megismerte Frank hangját.
– Kapd be! – üvöltött Ethan gyűlölettől fröcsögve, aztán Lena ismerős puffanást hallott: Ethant bizonyára a falhoz lapították.
A lány remélte, hogy Frank fájdalmat okoz a srácnak. Remélte, hogy a szart is kiveri
Ethanből.
Lena megtörölte a száját, és köpött egyet a vécébe. A sarkára kucorodott, a hasára
szorította a kezét, és úgy hallgatta, mi történhet az ajtó túloldalán. Iszonyatosan hasogatott a feje és dörömbölt a szíve.
– Hol van Lena? – kérdezte Jeffrey idegesen.
– Nincs itt, taplók – felelte Ethan olyan meggyőzően, hogy a lány szinte még maga is
hitt nekik. – Hol a kibaszott engedély, hogy betörhetik az ajtót?
Lena megkapaszkodott a mosdókagyló peremében, és lassan felhúzta magát.
– Hova ment? – kérdezte Jeffrey az előbbi aggodalommal a hangjában.
– Kiugrott egy kávéra.
Lena végignézett magán a sminkasztal fölötti tükörben. Az orra vérzett, de úgy érezte, nem tört el. A szeme alatt véraláfutás nőtt. Odanyúlt, hogy megtapogassa, de megállt
a keze a levegőben. Hirtelen, mint egy áramütés, éles tegnap esti emlék hasított belé:
kézzel csinálta Ethannek. Benyúlt a nadrágjába, és simogatta, miközben farkasszemet
nézett vele, figyelte, hogy milyen hatással van rá, és olyasmiben kéjelgett, ami az éjjel
még hatalomnak tűnt, de most reggel már csak valami olcsó és álnok húzásnak.
Lena kinyitotta a meleg vizes csapot, és felkapta a szappant. Beszappanozta a kezét,
aztán szappanhabot vett a szájába is, és próbálta felidézni, vajon megcsókolta-e a fiút.
Körömmel kaparta le a nyelvét, és öklendezett, ahogy leszaladt a torkán a szappanhab.
Azért csinálta, mert részeg volt. Egész konkrétan seggrészeg. A francba! Különben mi
mástól vetemedett volna ilyen kibaszott állatságra?
– Lena? – kopogott be hozzá halkan Jeffrey.
A lány nem válaszolt, tovább súrolta a kezét, amíg céklavörös nem lett a forró víztől
és a súrlódástól. A sebesült csuklója kétszer akkorára dagadt, mint a másik, de a fájdalom jónak tűnt, mert legalább valami olyasmi volt, amit képes kontrollálni. A kézfején
az egyik heg szélét megkarmolta, és kiserkedt a vére, ennek is megörült. Piszkálni kezdte a sebet, próbálta feltépni a bőrét, arra vágyott, bárcsak lehámozhatná magáról.
– Lena! – Jeffrey most hangosabban kopogott, aggodalom érződött a hangján. –
Lena! Jól vagy?
– Hagyja már békén! – mondta Ethan.
– Lena! – ismételte Jeffrey, és megint bekopogott. Lena nem tudta megállapítani,
hogy aggódik vagy dühös, vagy mindkettő.
– Feleljen már!
A lány felnézett. A tükörben látszott, mi fogadja majd Jeffreyt, ha belép: a vécét telehányta, a mosdókagylóba csöpög a vére, ő pedig csak áll ott, és reszket az undortól meg
az öngyűlölettől.
– Törjük be az ajtót! – mondta Frank.
– Lena, ha nem jön ki, bemegyek – figyelmeztette Jeffrey.
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– Pillanat, már jövök is – szólt ki a lány, mintha a partnere várná odakint türelmesen,
hogy elvihesse vacsorázni.
Mielőtt újra begombolkozott, kitette a zsebkést a farmeréből. A gyógyszeres szekrény aljában volt egy lap, ami kijárt. Lena, mielőtt elzárta a vizet, becsúsztatta alá a
kést.
Lehúzta a vécét, kiöblítette a száját egy korty Scope szájvízzel, aminek egy részét kiköpte, a többit lenyelte, reménykedve, hogy nem jön vissza a gyomrából. A keze hátával
letörölte a vért az orra alól, aztán a farmerébe törölte a kezét. A mandzsettáját nem tudta
volna begombolni, de a hosszú ingujj úgyis eltakarja a sérülést.
Amikor végre kijött a fürdőszobából, Jeffrey már ott állt az ajtóban, és készült rátörni
a zárat. Frank Ethan mögött állt, és olyan erővel nyomta a falnak Ethan arcát, hogy a
gipszkartonon folyt le a vér a fiú orrából. Lena megállt az ajtóban. Jeffrey válla fölött
látta az apró konyhát és a nappalit is. Azt kívánta, bárcsak el tudná intézni, hogy mindannyian átmenjenek a másik szobába. Eddig is épp elég nehéz volt neki elaludni éjjelente, nincs szüksége még erre az emlékre is, hogy mindannyian bent vannak a hálószobájában.
Jeffrey és Frank is teljesen lepadlózott, ahogy meglátta, mintha kísértet lenne, nem
exkolléga, akivel az elmúlt tíz évben nap mint nap találkoztak.
Frank gondolkodás nélkül lazított a fogáson, amivel Ethant tartotta.
– Mi történt? – morogta.
– Ajánlom, hogy legyen maguknál házkutatási parancs – mondta Jeffreynek eltakarva
a vérző sebet a kézfején.
– Minden oké? – kérdezte Jeffrey.
– Hol a házkutatási?
– Bántotta magát? – kérdezte a rendőrfőnök szelíden.
Lena nem válaszolt. A tekintete végigsiklott a lepedőn, látta, hogy tiszta, szinte alig
gyűrött. Sötétbordó volt, úgyhogy bármilyen folt egyből látszott volna rajta. Felsóhajtott, mert meggyőződött róla, hogy semmi egyéb nem történt Ethan és közte az éjjel.
Nem mintha nem lett volna épp elég már az is, ami megesett.
– Húzzanak innen kifelé nagyon gyorsan! Ez birtok-háborítás! – mondta karba tett
kézzel.
– Bejelentést kaptunk – felelte Jeffrey, és úgy tűnt, kezd dolgozni benne valami dac.
Odasétált a fiókos szekrényhez, és a fölötte lógó tükör kerete mellé dugdosott képeket kezdte nézegetni.
– Csendháborítás történt.
A lány tudta, hogy ez baromság. A szobája az épület sarkában volt, és az egyetlen
falszomszédja, egy tanár, nem volt itthon, elutazott egy konferenciára. Még ha betelefonált volna is valaki, Jeffrey akkor se érhetett volna ide ilyen gyorsan. Nyilván itt voltak
Frankkel a dolgozói szállás előtt, és a csetepaté csak ürügy volt, hogy betörjék az ajtót.
– Szóval mi a gond? – kérdezte Jeffrey.
– Nem tudom, miről beszél – állta a tekintetét Lena.
– Például a szeme. A srác megütötte?
– Nekiestem a mosdókagyló szélének, amikor betörték az ajtót – villantott a férfira
gyors mosolyt Lena. – Megijedtem a robajtól.
– Na persze – vágta rá Jeffrey, aztán Ethan felé bökött. – És mi az ábra vele?
Lena Ethanre nézett, és a fiú a szeme sarkából viszonozta a pillantást. Akármi is történt az éjjel, köztük marad.
– Lena! – nógatta Jeffrey.
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– Azt Frank csinálhatta, amikor bejött – válaszolta a lány, kerülve Frank epés pillantását.
Frank volt Lena partnere, amikor a lányt kirúgták a rendőri állományból, és a lány
eléggé ismerte ahhoz Frankét, hogy tudja: alaposan tönkretette a kapcsolatot kettejük
között. Annak idején Lena megszegte a szabályzatot. De most úgy érezte, jobban is járt,
hogy így alakult a dolog.
Jeffrey kihúzta a fiókos szekrény legfelső fiókját, belekukkantott, aztán Lenát kezdte
méregetni. A lány tudta, hogy a rendőrfőnök a lábszárára erősíthető késtartót keresi, de
nem törvénybe ütköző cselekedet vádlira rögzíthető kést tartani a zoknis fiókban.
– Mit képzel? – förmedt rá Lena, és belökte a fiókot.
A zsaru kihúzta a következő fiókot, ahol a lány a fehérneműit tartotta, benyúlt, és
jobbra-balra tologatni kezdte a tartalmát. Kivett egy pamuttangát, ami már évek óta nem
volt a lányon, megint fürkész pillantást vetett Lenára, aztán visszaejtette a bugyit a fiókba. A lány tudta, hogy Jeffrey az Andy Rosen garzonjában talált alsóneműhöz hasonló
darabokat keres, és abban is biztos volt, hogy soha az életben nem vesz magára semmit
abból a fiókból.
Lena igyekezett nyugodt hangon feltenni a kérdést:
– Mégis mit keresnek itt?
– Már mondtam tegnap – csukta vissza a fiókot Jeffrey. – Bizonyítékra bukkantunk,
amely szerint köze van a bűntényhez.
A lány előrenyújtotta a kezét.
– Akkor tartóztasson le! – mondta, maga is meglepődve, hogy milyen higgadtan viselkedik.
– Csak néhány kérdést akarunk feltenni, Lena – visszakozott Jeffrey.
Lena számított is rá, hogy ezt fogja tenni. Megrázta a fejét. Ezek szerint nincs elég
bizonyíték ellene, különben már a járőrkocsiban ülne.
– Őt is beránthatjuk maga helyett – bökött Jeffrey Ethanre.
– Hajrá! – provokálta Ethan.
– Fogd be, Ethan! – sziszegte Lena.
– Rántson csak be! – hangoskodott Ethan.
Frank megint a falhoz nyomta a fiút. Ethan fújtatott, de elhallgatott.
Jeffrey úgy tűnt, élvezi a helyzetet. Odalépett Ethanhez, és a füléhez hajolt.
– Heló, Mr. Szemtanú.
Ethan próbálta kiszabadítani magát, de Jeffrey könnyűszerrel kiemelte a brifkóját a
zsebéből. Átszálazta a fotókat, és elmosolyodott.
– Ethan Nathaniel White – olvasta fennhangon.
Lena próbálta leplezni a meglepetését, de azért tátva maradt a szája.
– Szóval, Ethan – kapta el a rendőrfőnök a srác nyakát hátulról. – Mit szólnál hozzá,
ha rács mögött kellene éjszakáznod? – valamit Ethan fülébe súgott, amit Lena nem hallott. Ethan megfeszült, és neki akart ugrani a zsarunak, mint egy vadállat.
– Ne! – szólalt meg Lena. – Hagyja békén!
Jeffrey elkapta a fiút a grabancánál, és az ágyra penderítette.
– Ugorj bele a cipődbe, fiacskám! – parancsolt rá Ethanre, és előrugdalta a srác bakancsát az ágy alól.
– Nem vádolhatja semmivel. Már megmondtam, hogy a mosdókagylónak estem neki.
– Bevisszük az őrsre, aztán majd meglátjuk, találunk-e valamit. – Ezzel Frankhez
fordult: – Ez a srác egész egyszerűen bűnösnek néz ki, nem gondolja?
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Frank felnyihogott.
– Nem tartóztathat le senkit, csak mert bűnösnek néz ki – mondta Lena ügyefogyottan.
– Majdcsak találunk valamit – kacsintott rá Jeffrey.
Amióta csak ismerte Jeffreyt Lena, a rendőrfőnök még sosem viselkedett ennyire önkényesen. A lány most már értette: a zsaru addig nem nyugszik, amíg be nem viszi.
Nem érdekli, mi a dolog ára.
– Engedje már el! – szólalt meg. – Fél óra múlva kezdődik a műszakom. Beszéljünk
itt!
– Ne, Lena! – állt fel Ethan. Frank olyan erővel lökte vissza az ágyra a fiút, hogy a
matrac ívben meghajolt, de a srác felmarkolta az egyik bakancsát, és lendületből visszapattant. Már éppen Frank arcába akart sújtani vele, amikor Jeffrey ököllel keményen a
veséjére vágott. Ethan felnyögött és összegörnyedt, Lena pedig a két férfi közé vetette
magát, hogy megelőzze a vérontást.
Közben a mandzsettája felcsúszott, és Jeffrey szeme rögtön megakadt a lány bedagadt csuklóján.
– Állj! – mondta Lena mindkettejüknek, és a háta mögé dugta a kezét.
Jeffrey lehajolt, és felemelte Ethan bakancsát. Alaposan megnézte, milyen récék
vannak a talpán.
– Ellenszegült a rendőri intézkedésnek. Így már jó lesz?
– Oké – mondta Lena –, kap egy órát.
Jeffrey durván hozzávágta a bakancsot Ethanhez. – Annyi időt kapok, amennyit akarok – nézett Lenára.

9
Jeffrey a kihallgatóhelyiség előtti előtérben állt, és Franket várta. Az előbb jött ki a megfigyelőből, ahonnan a rendőrtükör mögül nézte Lenát, mert a lány úgy meredt a foncsorozott felület felé, hogy Jeffrey kezdte kényelmetlenül érezni magát, hiába tudta, hogy a
lány nem látja.
Reggel azért ment Frankkel Lena lakására, mert remélte, hogy beszélhetnek a fejével. Előző este Jeffrey már előre el is képzelte, hogy lesz: ülnek majd hármasban, esetleg kávéznak, és kitárgyalják, hogy mi folyik itt. Tökéletes terv volt – leszámítva, hogy
Ethan White keresztülhúzta Jeffrey számítását.
– Főnök! – szólította meg Frank halkan. Két csésze kávé volt nála, és a rendőrfőnök
elvette az egyiket, noha így is annyi koffein volt a szervezetében, hogy még a karján is
vibrált a szőrzet.
– Az akta itt van már? – kérdezte Jeffrey.
Az Ethan bögréjén talált ujjlenyomat nem sokat segített, a neve és a jogsija viszont
megütötte a főnyereményt. Ethan White nemcsak hogy szerepel a nyilvántartásban, hanem még nevelőtisztje is volt a városban. Ez a nevelőtiszt, Diane Sanders személyesen
fogja behozni Jeffreynek a fiú aktáját.
– Mondtam Mariának, hogy küldje hátra Diane-t, ha megjön – mondta Frank, és belekortyolt a kávéjába. – Sara talált valamit a Rosen gyerek boncolásán?
– Nem – mondta Jeffrey.
Sara rögtön Ellen Schaffer boncolása után Andy Rosenét is elvégezte. A holttest nem
tartogatott semmilyen megdöbbentő felfedezést: Sara és Jeffrey gyanúját leszámítva
semmilyen objektív bizonyíték nem volt rá, hogy gyilkosság történt.
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– Schaffert tutira megölték – mondta a rendőrfőnök Franknek. – Egyszerűen kizárt,
hogy ne lenne összefüggés a két eset között, csak egyelőre nem tudjuk, mi az.
– És Tessa?
Jeffrey vállat vont. Ezerrel járt az agya, hogy kiötöljön valami értelmes magyarázatot. Sarát is csak alig hagyta aludni az éjjel, majdnem végig beszélgettek, próbálták kitalálni, hogyan lehet a három áldozatot összekötni. Aztán egyszer csak, úgy tíz perc elteltével észrevette, hogy a doktornő elaludt a konyhaasztalnál.
Frank benézett Lenára a kihallgatóhelyiség kisablakán keresztül.
– Mondott valamit?
– Még nem is próbáltam kérdezni – felelte Jeffrey.
Egyelőre még azt sem tudta, hogy mit kérdezzen a lánytól. A rendőrfőnököt meghökkentette, hogy Ethant Lenánál találta, amikor betörték az ajtót, aztán pedig borzasztóan megijedt, mert Lena nem jött ki egyből a fürdőszobából. Egy pillanatra már azt hitte, hogy holtan találja majd a padlón odabent. Jó darabig nem fogja elfelejteni, mennyire pánikba esett, mielőtt a lány kijött volna a fürdőszobából. Aztán pedig elszörnyedve
kellett látnia, hogy Ethan meg is ütötte a lányt, ő pedig hagyta, sőt még fedezte is ezt a
gazembert.
– Ez nem vall Lenára – vélte Frank.
– Valami bűzlik – bólogatott a rendőrfőnök.
– Maga szerint hagyja, hogy ez a faszkalap verje? – kérdezte Frank.
Jeffrey belekortyolt a kávéjába. Valamit nem tudott kiverni a fejéből, pedig gondolni
sem akart rá.
– Látta a csuklóját?
– Elég gázosán nézett ki – helyeselt Frank.
– Nem tetszik nekem ez az egész.
– Megjött Diane – szólt Frank.
Diane Sanders közepesen magas, átlagos testalkatú nő volt, a legszebb ősz hajjal,
amit Jeffrey valaha látott. Első pillantásra jellegtelen volt a külseje, de a zsarut mindig
meglepte a nőből áradó nyers szexualitás. A munkáját kitűnően végezte, annak ellenére,
hogy rengeteg ügy volt a nyakán, az összes rábízott feltételes szabadlábast rövid pórázon tartotta.
Sanders rögtön a tárgyra tért.
– Behozta White-ot?
– Nem – mondta Jeffrey, de azt kívánta, bárcsak megtette volna.
Lena úgy intézte, hogy Ethan szabadon leléphessen, amikor eljött otthonról
Jeffreyvel és Frankkel.
– A hétvégén három fickómat csukták le, totál összecsapott a fejem fölött a papírmunka. Nincs rá szükségem, hogy még ezzel is gond legyen. Éppen ezzel? – adta át a
vaskos aktát. – Milyen ügyben került képbe?
– Nem vagyok biztos benne – felelte Jeffrey, és odaadta Franknek a kávéját, hogy bele tudjon lapozni a dossziéba.
Az első oldalon Ethan White színes fényképét találta, az utolsó letartóztatásakor készült. Kopaszra volt borotválva az arca és a feje, ettől eltekintve ugyanolyan huligánnak
nézett ki, mint amilyen szemtől szemben volt. Élettelen tekintettel, fenyegetően meredt
a fényképezőgépbe. Bárki is vette kezébe a képet, úgy érezhette, ő a célpontja a Whiteból sütő feneketlen rosszindulatnak.
Jeffrey továbblapozott, és végigfutott Ethan White letartóztatásainak listáján, és úgy
érezte, szó szerint letaglózzák a részletek.
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– Hát igen – mondta Diane a rendőrfőnök arcát látva –, de már régóta patyolattiszta a
pasas. Ha továbbra is jól viseli magát, akkor már egy év sincs hátra, és letelik a próbaideje.
– Biztos ebben? – kérdezett vissza Jeffrey, mert megérzett valamit a nő hangjában.
– Amennyire látom – válaszolta Sanders. – Minden héten szúrópróbaszerűen beugrom hozzá.
– Mintha gyanakodna valamire – jegyezte meg Jeffrey.
Beszédes tény, hogy Diane ennyi energiát fordít a fickóra. A véletlenszerű látogatások azt sejtetik, hogy rajta akarja csípni valamin.
– Csak biztos akarok lenni benne, hogy még mindig tiszta – mondta a nő lemondó
sóhajjal.
– Drogos?
– Minden héten vizelettesztet csináltatok vele, de az efféle fazonok hozzá sem nyúlnak semmilyen droghoz. Nem iszik, nem dohányzik – tartott szünetet. – Minden káros
szenvedélyt gyengeségnek tart. Hatalom, befolyás, megfélemlítés – ettől megy fel benne
az adrenalin. Ettől érzik jól magukat.
Jeffrey átadta az aktát Franknek, és visszakapta tőle a kávéját. Arra gondolt, hogy
amit most Diane Sanders elmondott, az Lenára is ugyanúgy ráillik, mint Ethan Whitera. A rendőrfőnök eddig is aggódott a lányért, de most végképp úgy érezte, hogy a lány
talán olyasvalamibe került bele, amiből soha nem lesz képes kimászni.
– White minden kötelezettségét teljesíti – mondta Diane. – Elvégezte a
dühkezeléskurzust…
– A főiskolán?
– Nem – mondta a nő. – A megyei egészségügyi szolgálatnál. Azt hiszem, a Grant
Technológiai Intézetben nem sok szükség lenne erre a tárgyra.
Jeffrey felsóhajtott. Egy kérdést azért megért.
– Ki van odabent? – kérdezte Diane a kihallgató-helyiség felé kukucskálva.
Jeffrey tisztában volt vele, hogy a kis ablakon át a nő csak Lena hátát láthatja.
– Kösz az aktát – mondta.
A nő vette a lapot, és elfordította a fejét.
– Szívesen – felelte. – Ha bármit rávernek, akkor értesítsenek. Azt állítja, megváltozott, de ezek soha nem változnak.
– Véleménye szerint milyen fenyegetést képvisel? – kérdezte Jeffrey.
– A társadalomra nézve? – vont vállat Sanders. – Vagy a nőkre nézve? – Összeszorította a száját. – Olvassa el az aktáját – folytatta. – Persze csak a jéghegy csúcsa, de hát
ezt magának mondanom sem kell. – Ha ez itt bent a barátnője – bökött a
kihallgatóhelyiség felé –, akkor a lány jobban teszi, ha távol tartja magát White-tól.
Jeffrey szóhoz sem jutott, csak bólintott, Frank pedig az aktát olvasgatva a foga között káromkodott.
– Indulnom kell egy meghallgatásra – nézett az órájára Diane Sanders.
– Köszönöm, hogy behozta az anyagot – rázott vele kezet Jeffrey.
– Ha behozzák, értesítsen, hogy tudjam: eggyel kevesebb rosszfiú miatt kell álmatlanul hánykolódnom éjjel – megindult kifelé, aztán visszafordult. – De tényleg legyen topon, ha le akarja kapni a tíz körméről. Korábban már két rendőrfőnököt is beperelt.
– És nyert?
– Peren kívül megegyeztek – felelte a nő. – Aztán pedig a rendőrfőnökök lemondtak
– vetett Diane sokatmondó pillantást Jeffreyre. – Nekem is sokkal könnyebb a dolgom,
amíg maga ül ebben a székben, rendőrfőnök. Szörnyű lenne elveszteni magát.
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– Jól van – Jeffrey szenvtelenül fogadta a bókot, amit akár figyelmeztetésnek is vehetett.
– Majd szóljon, hogy alakult – tette még hozzá Diane, aztán távozott.
Jeffrey látta, hogy Frank magában motyogva olvassa tovább az aktát.
– Ez durva – mondta a rendőrfőnök-helyettes. – Berántsam, főnök?
– Milyen gyanúval? – kérdezte Jeffrey, és átvette az aktát.
Kinyitotta, belelapozott, gyorsan átfutva egy-két részt. Ha Diane-nek igaza van,
Ethan White-ot csak egyszer hozhatja be. Nincs több húzása. Amikor berántják – és
Jeffrey nem kételkedett benne, hogy erre előbb-utóbb sor kerül –, alapos gyanúval kell
rendelkezniük, hogy könnyen szét tudják zilálni a srác sztoriját.
– Nézzük, hogy Lena rákattan-e – mondta Frank.
– Maga szerint ez lesz? – kérdezte Jeffrey viszolyogva, miközben Ethan White előéletét nézegette.
Diane Sandersnek egyben láthatólag igaza volt: ez a srác ügyesen dumálja ki magát a
vádak alól. Az évek során legalább tízszer letartóztatták, de csak egyszer jutottak el a
vádemelésig.
– Én is beüljek magával? – kérdezte Frank.
– Nem kell. Hívja fel Brian Kellert. Tíz perce kellett volna ott lennem náluk – nézett
Jeffrey a faliórára. – Szóljon neki, hogy később megkeresem!
– Még mindig szeretné, hogy körülszaglásszak Kellerrel kapcsolatban?
– Aha – mondta a rendőrfőnök, pedig reggel még azt fontolgatta, hogy Lenát kéri
meg erre.
Az azóta történtek ellenére is tovább akart nyomozni Keller után. Valami nem stimmel ezzel a főszerrel, gondolta. – És szóljon, ha megtudott valamit! – kérte meg
Franket.
– Meglesz – felelte a rendőrfőnök-helyettes.
Jeffrey a kilincsre tette a kezét, de még nem ment be. Nagy levegőt vett, összeszedte
a gondolatait, és csak utána lépett be a kihallgatóhelyiségbe.
Odabent Lena egyenesen maga elé nézett, a falat bámulta. A gyanúsítottnak fenntartott széken ült, amelynek a padlóhoz volt rögzítve a lába, és a támláján levő fülhez lehetett erősíteni a bilincset. Egyenes hátú, kényelmetlen fémszék volt. Lenát jobban dühítette az, amit ez a bútordarab megtestesített, mint maga a szék. A rendőrfőnök pontosan
ezért ültette bele.
Jeffrey megkerülte az asztalt, a lánnyal átellenben ült le, és letette Ethan White aktáját. A kihallgató-helyiség erős fényében úgy közszemlére voltak téve Lena sebesülései,
mint egy fényes új autó a bemutatóteremben. A szeme körül egyre növekedett a monokli, a szélénél berepedt a bőre, és vart hagyott az alvadt vér. A kezét behúzta a pólója ujjába, de mereven az asztalra fektette, látszott, hogy fájdalmai vannak. Jeffrey nem értette, hogy hagyhatja Lena, hogy valaki újra bántsa, azok után, ami történt vele. Erős lány,
ráadásul az öklével is jól tud bánni. Nevetséges, hogy nem védi meg magát.
Jeffreyt nem csak ez hökkentette meg. Csak akkor tudatosult a zsaruban, mikor leült
a lánnyal átellenben: Lena másnapos, átható pia- és hányásszagot áraszt. Bizonyos mértékben mindig is önpusztító volt, de Jeffrey álmában sem gondolta volna, hogy így elszaladhat a ló vele. Mintha már nem is törődne semmivel.
– Mi tartott ilyen sokáig? – kérdezte a lány. – Melóba kell mennem.
– Akarja, hogy felhívjam Chuckot?
– Mi a faszt képzel? – húzta össze a szemét Lena.
A rendőrfőnök nem válaszolt egyből, hogy éreztesse a lánnyal: vigyáznia kellene,
milyen hangot üssön meg. Jeffrey tudta, hogy szigorúnak kellene lennie vele, de akár-
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hányszor ránézett, átvillant az agyán az egy évvel ezelőtti emlék, amikor a padlóhoz
szögezve talált rá, halálra kínozva, elgyötörten, megtörten. Jeffreynek életében nem volt
még annyira nehéz dolga, mint amikor azokat a szögeket kellett kihúznia. Elég, ha csak
eszébe jutott, máris hideg veríték lepte el. Ezzel együtt alapvetően dühös volt. Sőt, nem
egyszerűen dühös: baromira felbaszta az agyát. Azok után, amin keresztülment, azután,
hogy ennyi mindent átvészelt, Lena most ilyen szarházival adja össze magát, mint Ethan
White?
– Nem ülhetek itt estig – mondta a lány.
– Akkor jobban teszi, ha nem rabolja az időmet – felelte, s mikor a lány nem felelt,
folytatta: – gondolom, tegnap későig kimaradt.
– Na és?
– Szarul fest, Lena. Ráállt a piára? Erről van szó?
– Nem tudom, mi a faszról beszél.
– Ne nézzen hülyének! Bűzlik, mint egy csöves! Még az ingét is lehányta.
A lányban volt annyi tisztesség, hogy egy pillanatra kiült az arcára a szégyen, de aztán mérges, dacos grimaszba torzult a képe.
– Láttam a konyhában a készleteit.
Az egyik konyhai polcon két üveg Jim Beam sorakozott, mint a katonák, várták,
hogy Lena magába döntse őket. A szemetesben is volt egy üres whiskysüveg. A fürdőszobában egy üres, piától bűzlő poharat talált, egy másikat pedig az ágy mellett, felborítva. Jeffrey egész gyerekkorát egy iszákos mellett töltötte. Ismerte a szokásaikat, megtanult olvasni a jelekből.
– Szóval így oldja meg a problémáit, hmm? – kérdezgette a lányt. – Szeszbe fojtja?
– Milyen problémát? – akadékoskodott Lena.
– Amin keresztülment – mondta Jeffrey, de aztán elhallgatott, nem akarta ebbe az
irányba terelni a lányt. Inkább Lena önérzetére apellált. – Sosem gondoltam volna, hogy
maga ilyen gyáva! De hát végül is nem először okoz nekem meglepetést, Lena.
– Tudom kezelni a helyzetet.
– Naná, hogy tudja! – mérgelte föl a férfit Lena szóhasználata.
Jeffrey apja is mindig ugyanezt mondta annak idején, és Jeffrey akkor is ugyanúgy
tisztában volt vele, mint most, hogy ez baromság. – Milyen érzés, hogy minden reggel
kihányja a belét, mielőtt munkába megy?
– Nem szokásom.
– Nem? Talán egyelőre még nem – Jeffrey sosem felejti el az apját, aki ébredés után
rögtön teleokádta a vécét, aztán beesett a konyhába, és első dolga volt, hogy töltsön magának egy italt.
– Semmi köze a magánügyeimhez.
– Gondolom a reggeli fejfájást egy kávéval el tudja mulasztani – fortyogott a zsaru
ökölbe szorított kézzel, aztán kinyitotta az öklét, és tudatosította magával, hogy uralkodni kell a dühén, különben nem lesz képes kézben tartani a kihallgatást.
Kitett az asztalra egy tablettával teli üveget, amit a lány gyógyszeres szekrényében
talált.
– Vagy ezzel segíti át magát a nehézségeken?
Lena az üvegre meredt, és látszott rajta, hogy nagyon jár az agya.
– Fájdalomcsillapító.
– Fejfájás elleninek elég erős – válaszolta a zsaru. –A Vicodin csak receptre kapható.
Azt hiszem, váltanom kellene egy-két szót az orvossal, aki felírta magának.
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– Nem olyan fájdalomról beszélek, maga tapló – mutatta a kezét Lena. – Vagy azt hiszi, ez csak hipp-hopp elmúlt, ahogy kikerültem a kórházból? Hogy varázslatos módon
minden újra ugyanolyan lett, mint előtte?
Jeffrey a sebeket bámulta a lány kezén. Az egyikből csorgott a vér, végigfolyt a lány
tenyerén. A zsaru próbált közönyös maradni, és elővette a zsebkendőjét.
– Tessék – mondta. – Vérzik, törölje le.
Lena odapillantott, és ökölbe szorította a kezét.
Jeffrey otthagyta a zsebkendőt az asztalon kettejük között. Idegesítette, hogy a lány
nem foglalkozik a vérző sebbel.
– És Chuck mit szól hozzá, hogy részegen dolgozik?
– Munka közben nem iszom – válaszolta a lány, és Jeffrey látta, hogy egy pillanatra
bánat villan meg Lena szemében.
Most lebukott.
Jeffrey elborzadva látta, hogy Lena újra piszkálni kezdi a vart, és megint kiserked a
vére.
– Hagyja már abba – szólt rá a rendőrfőnök, és lefogta a lány kezét.
Rászorította a zsebkendőjét Lena tenyerére, hogy próbálja elállítani a vérzést.
Jeffrey figyelmét nem kerülte el, hogy a lány nagyot nyel, egy pillanatra már azt hitte, talán sírva is fakad.
– Miért kínozza magát, Lena? – kérdezte a zsaru aggodalommal telt hangon.
A lány várt egy pillanatot, és csak utána húzta ki a kezét a férfi tenyere alól, hogy az
asztal alá dugja, ahol nincs szem előtt. Az aktára meredt.
– Mi ez itt? – kérdezte.
– Lena!
A lány a fejét rázta. Jeffrey látta, hogy Lena válla megmozdul: az asztal alatt megint
a sebet piszkálta.
– Haladjunk! – mondta a lány.
Jeffrey nem nyitotta ki az aktát, hanem inkább kivett egy papírt a kabátzsebéből.
Amikor széthajtotta, látta, hogy Lena rögtön tudja, mi az. A lány elé tette a laborjelentést.
– Összehasonlítottuk az Andy Rosen szobájában talált bugyiból származó fanszőrt a
magától vett mintával.
Lena bele se nézett a jelentésbe.
– Tőlem nincs mintájuk – rázta a fejét.
– A fürdőszobájából szereztem.
– Ma ugyan nem – ellenkezett a lány. – Nem volt rá ideje.
– Tényleg nem – ismerte be a rendőrfőnök, és látta, hogy a lánynak leesik a tantusz.
Frank megbuherálta Lena bejárati ajtaján a zárat, amíg a lány még a kávézóban ült
Ethannel. Jeffrey szégyellte a dolgot, úgyhogy ezt az apróságot el is hallgatta Sara elől,
amikor az éjjel beszámolt neki a történtekről, de úgy volt vele, hogy ez úgysem derül ki
soha. Gondolta, hogy csak segítenek Lenának, ha már ő nem segít magán.
Lenának elszorult a torka, és savanyú íz gyűlt össze a szájában: becsapták.
– Ez törvénytelen módon megszerzett bizonyíték.
– Nem akart válaszolni a kérdéseimre – tette szóvá Jeffrey, miközben tudta, hogy
nem helyes a lány ellen fordítani a dolgot, mintha ő tehetne az egészről. – Azt hittem, a
laborvizsgálat majd tisztázza magát, Lena. Azon igyekeztem, hogy tisztázzam – fűzte
hozzá magyarázkodva.
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Közelebb csúsztatta a lányhoz a jelentést, hátha beleolvas. Látta, hogy már megint az
egyik heget piszkálja a kezén. Jeffreyt bűntudat fogta el, amikor vér cseppent a fehér
papírlapra.
A lány a rendőrtükör foncsorozott felülete felé sandított, nyilván eltűnődött, ki lehet
ott mögötte. A rendőrfőnök szólt Franknek, hogy senkit ne hagyjon bemenni a megfigyelőbe, és ő se menjen be.
– Nos? – kérdezte a zsaru.
A lány hátradőlt, és oldalról mindkét kezével megmarkolta a széket. Jeffrey örömmel
látta, hogy felmérgesítette, mert tudta, hogy ettől Lena még inkább önmagát fogja adni.
– Nem tudom, mit képzel, mit bizonyít ez – bökött a gépelt lapra –, de akármi áll is
benne, az tuti, hogy semmimet nem találhatta meg annak a srácnak a szobájában. Ráadásul – húzta ki magát – a szőrszál nem bizonyíték. Csak annyit lehet kimutatni róla,
hogy mikroszkóp alatt hasonló, az meg mit ér? Nagy lófaszt! A kampusz nőállományának a felénél tutira ugyanez az eredmény jönne ki. Ezzel szart se tud bebizonyítani.
– És az ujjlenyomat?
– Hol találták?
– Mit gondol?
– Faszom az egészbe! – állt fel Lena, de nem indult meg kifelé.
Biztos tudta, hogy Jeffrey úgyis megállítaná. A rendőrfőnök hagyta, hadd álljon ott
ügyefogyottan egy darabig.
– Akar beszélni a pasijáról? – kérdezte aztán.
– Nem a pasim – nézett rá Lena villámló szemmel.
– Nem is tudtam, hogy rasszistákkal nyomul.
Lena eltátotta a száját; a zsaru nem tudta megállapítani, hogy a lány elcsodálkozott,
vagy csak olyan válaszon gondolkozik, amivel nem adja ki Ethant.
– Hát igen, jó pár dolgot nem tud rólam, igaz?
– Ő graffitizte össze az egész kampuszt ezekkel a szemétségekkel?
– Ezt miért nem Chuckkal beszéli meg? – nevetett fel a lány horkantva.
– Már beszéltem vele ma reggel. Azt mondta, már kiadta magának, hogy nyomozza
ki, ki a tettes, de maga láthatólag húzta-halasztotta a dolgot.
– Baromság – felelte a lány, és Jeffrey nem tudta, neki higgyen vagy Chucknak.
Két napja még fel sem merült volna benne, hogy valaha is kételkedni fog Lena verziójában. Most viszont már nem tudta eldönteni, hogy bízhat-e benne.
– Üljön le, Lena! – Jeffrey megvárta, hogy a lány komótosan teljesítse a kérést. –
Tudja, hogy Ethan feltételesen van szabadlábon?
– Na és? – fonta össze a karját a mellén a lány. Jeffrey szótlanul bámult rá, remélve,
hogy kicsikarhat némi együttműködést a lányból.
– Ennyi? – kérdezte Lena.
– A pasija kis híján agyonvert egy lányt Connecticutban – közölte Jeffrey. – Mellesleg hogy van a mokesz?
Lena egy ujjal megtapogatta a monokliját.
– Lena!
Ha meg is ijesztette a hír a lányt, gyorsan összekapta magát.
– Nem perelem be magukat, ha ettől tart. Baleset volt, ennyi az egész.
– Talán az is baleset volt, hogy Tessát leszúrták – vetette fel Jeffrey.
– Talán igen – vont vállat a lány.
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– Vagy talán valakinek szúrta a szemét, hogy fekete férfitól vár gyermeket – a lány
nem reagált, úgyhogy a zsaru folytatta: – Talán valakinek szúrta a szemét az a két zsidó
diák a kampuszon.
– Kettő?
– Ne hazudjon, Lena! Tudom, hogy tud Ellen Schafferről. De meséljen inkább a pasijáról – kopogtatta meg az aktát az ujjával.
– Maga is tudja, hogy Ethannek semmi köze az egészhez.
– Valóban? – kérdezett vissza Jeffrey. – Megmondom én magának, Lena, mi az, amit
tudok. – Hatásszünetet tartott, és az ujján számolta a pontokat: – Tudom, hogy valamikor ott kellett járnia Andy Rosen szobájában, és maga hazudott ezzel kapcsolatban. És
azt is tudom, hogy Andy Rosen és Ellen Schaffer meghalt, és mindkettőjüket úgy intézték el, hogy öngyilkosságnak látsszon.
Jeffrey elhallgatott, és remélte, hogy a lány mond valamit. Lena tovább hallgatott,
úgyhogy a rendőrfőnök folytatta.
– Tudom, hogy Tessa Lintont egy vékony, rövid hajú férfi szúrta le, akinek nincs alibije vasárnap délutánra…
– Láttam Tessa támadóját – vágott közbe Lena. – Nem Ethan volt. Magasabb és robusztusabb volt nála.
– Igen? Matt személyleírása ezt érdekes módon nem erősíti meg.
– Baromság. Ethannek semmi köze ehhez.
– Rakja már össze a sztorit, Lena!
A lány ugyanarra a hézagra tapintott rá a történetben, mint előző éjjel Sara.
– Most azt mondja, hogy valaki megrendezte Andy Rosen öngyilkosságát, aztán meg
letanyázott, és remélte, hogy Tessa Linton majd arra jár, és épp pisilnie kell, így aztán
szép nyugodtan leszúrhatja? Ekkora állatságot! – elhallgatott, hogy összeszedje a gondolatait. – Egyébként is, ki a fasz tudja, kicsoda Tessa Linton, és hogy fekete csávóval
prütyköl? Nekem például lövésem sem volt róla. Maga szerint ki nem szarja le a kampuszon hetvenhét méter magasról, hogy mit csinál egy vízvezeték-szerelő? – bámult
Jeffreyre dühösen. – Ez az egész időpocsékolás. Sehogy sem áll össze a dolog.
– Maga túl sokat iszik – felelte a zsaru, és látta, hogy Lena teste megfeszül. – Mostanában is vannak filmszakadásai? Talán vannak dolgok, amikre nem is emlékszik.
– Már megmondtam, hogy nem ismerem Andy Rosent – erősködött a lány.
– Akkor miért lepődött meg, amikor a nevét említettem a dombnál?
– Nem emlékszem.
– Én viszont igen – mondta Jeffrey, és zsebre vágta a laborjelentést.
– És mi a helyzet Chuckkal? – vetette oda Lena.
Jeffrey hátradőlt, és a lányra meredt. Azon tűnődött, Lenának az agyára ment-e a sok
pia.
– Chuck és maga együtt voltak aznap délelőtt, amikor rátaláltunk Andy Rosenre,
igaz?
A lány kurtán bólintott. A fejét leszegte, úgyhogy a zsaru nem láthatta az arcát.
Jeffrey lépésről lépésre átismételte a lány számára az eseményeket, mintha egy kisiskolással beszélne.
– Aztán pedig Andy holttesténél maradt, amikor Tessát leszúrták – itt szünetet tartott.
– Vagy mit gondol, szárnyakat növesztett, a lány után repült, aztán mikor megkéselte,
ugyanúgy vissza is tért?
Lena a rendőrfőnökre emelte a tekintetét. Jeffrey úgy érezte, biztos nagyon kétségbe
lehet esve a lány, ha már az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodik. Persze nyilván
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azért van kétségbeesve, mert retteg. Tuti, hogy rejteget valamit, és Jeffrey már nagyjából sejti is, hogy mi az.
A lány elé tolta az aktát, és kinyitotta előtte.
– Ethan mesélt erről? – kérdezte.
Lena egy darabig habozott, de aztán győzött a kíváncsiság. A zsaru figyelte, hogy a
lány átnézi az Ethan letartóztatásairól készült lajstromot. Gyorsan haladt előre a lapokon, ahogy átfutotta Ethan aljasságokban bővelkedő előéletét.
– Az apja valami fehér fajgyűlölő – jegyezte meg Jeffrey, amikor a lány az utolsó oldalra ért.
– Itt az áll, hogy lelkipásztor – bökött az aktára Lena.
– Charles Manson is az volt, meg David Koresh is. Vagy Jim Jones – példálózott a
rendőrfőnök.
– Nem hiszem, hogy…
– Lena! Ethan ennek az egésznek a kellős közepén nőtt fel. Gyűlölködésre nevelték.
A lány hátradőlt, és megint összefonta a karját a mellén. Jeffrey az arcát tanulmányozta. Azon tűnődött, hogy Lena vajon most hall először minderről, vagy Ethan White
már korábban elmondta a lánynak a saját verzióját.
– Már tizenhét éves korában testi sértéssel vádolták – mondta Jeffrey.
– De elejtették a vádat.
– Mert a lány félt vallomást tenni.
– Azért van próbaidőn, mert fedezetlen csekkeket sütött el Connecticutban –
legyintett rá az aktára Lena.
– Nagy ügy.
Jeffrey csak bámult rá: szóhoz sem jutott. Aztán megpróbálta újra felsorakoztatni a
bizonyítékokat.
– Négy éve a kocsiján levő gumi futózása egyezett a helyszínen talált nyomokkal. A
lányt megerőszakolták és megölték.
– Persze, a helyszínen talált nyomok! Mint az én fanszőröm? – kérdezett vissza Lena
maró szarkazmussal.
– A lányt megerőszakolták, mielőtt megölték – ismételte Jeffrey. – A végbeléből és
vaginájából vett spermaminták bizonyítják, hogy legalább hatan erőszakolták meg, mielőtt agyonverték – szünetet tartott. – Hat fickó, Lena. A többiek lazán le tudták fogni,
amíg mind sorra került egyesével.
A lány kifejezéstelenül nézett rá.
– Ethan kocsija ott volt.
Lena vállat vont, de a rendőrfőnök látta, hogy kezd meginogni az eltökéltsége.
– Így csikartak ki belőle vallomást a többiek ellen, Lena. A keréknyomok alapján
azonosították a kocsiját. Már eleve tudták, hogy hova menjenek, mert korábbról is volt a
rovásán hasonló ügy. És tudja, mit tett? – csapott az aktára. – Tudja, mit lépett a pasija?
Befújta a többieket, hogy mentse a saját seggét. Beismerte, hogy ott volt, de egy halom
bibliára megesküdött, hogy hozzá sem nyúlt a lányhoz.
Lena nem szólt semmit.
– Mit gondol, Lena, ki se szállt a kocsiból? Csak ült ott, és megvárta, hogy mindenki
másra rákerüljön a sor? Vagy ő is kivette a részét a dologból? Mit gondol: segített lefogni a lányt, hogy ne karmolja meg őket? Vagy segített szétfeszíteni a lábát, hogy jobban be tudjanak hatolni? Esetleg a száját fogta be, hogy ne sikoltozhasson?
A lány még mindig nem szólt.
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– De hagyjuk meg neki az ártatlanság vélelmét. Mit szól? – folytatta Jeffrey. – Mondjuk, hogy nem szállt ki a kocsiból. Tegyük fel, hogy csak végignézte, amíg a többiek
megerőszakolták a lányt. Talán már ettől is beindult: nézte, hogy bántalmazzák a lányt,
tudta, hogy esélye sincs menekülni, és persze azt is, hogy ő megmenthetné, de nem fogja megtenni.
Lena újra piszkálni kezdte a sebet a tenyerén. Jeffrey a szemébe nézett, igyekezett
nem figyelni a lány kezét.
– Hat fickó, Lena! Mennyi ideig tarthatott, hogy mind a hatan végigmenjenek rajta?
A pasid meg csak ült ott, és nézte őket – ha ugyan tényleg csak ennyit csinált.
Lena szótlanul ült.
– Aztán meg agyonverték. A francba, nem is tudom, egyáltalán miért strapálták magukat vele. Mire mindannyian megvoltak a baszással, a lánynak már az összes lyuka
vérzett.
A lány a száját rágta, és a kezét bámulta. Csorgott a vér a sebből a tenyerén, de úgy
tűnt, észre sem veszi. A zsaru egy pillanatra megfeledkezett magáról.
– Hogy védheti még mindig?! – fakadt ki. – Tíz éven át rendőr volt, most meg ezt a
mocskot védi?!
A szavainak láthatólag volt foganatja, úgyhogy folytatta:
– Lena, ez egy mocskos gazember! Nem tudom, mi van maguk között, de… Jézusom! Maga zsaru. Tisztában van vele, hogy tudják az efféle geciládák kikerülni az igazságszolgáltatást. Minden kis szarra, amit végül rá tudunk verni, egy tucat oltári nagy
szemétség jut, amit elvitt szárazon.
Jeffrey tovább próbálkozott:
– Az apja egy csomót ült szövetségi ügy miatt. Fegyverkereskedő volt. És most nem
kézifegyverekről beszélek. Távcsöves puskákkal és géppuskával kereskedett – a zsaru
megállt, várta, hogy a lány is mondjon már valamit.
Lena hallgatott.
– Mesélt a bátyjáról Ethan? – kérdezte végül a rendőrfőnök.
– Aha – vágta rá Lena olyan hirtelen, hogy a férfi rögtön tudta, hogy nem mond igazat.
– Szóval tudja, hogy most is ül?
– Igen.
– Hogy halálra ítélték, mert megölt egy feketét? – Jeffrey újabb szünetet tartott. – És
nem civilt, Lena. Zsarut.
Lena leszegett fejjel bámulta az asztalt. A lábát rázta, nem tudni, idegességében vagy
dühében.
– Mocskos gazember, Lena.
Épp elég bizonyíték volt a lány előtt, mégis a fejét rázta.
– Már mondtam, hogy nem a pasim.
– Akár a pasija, akár nem, skinhead. Nem számít, hogy nincs kopaszra nyírva és
megváltoztatta a nevét. Attól még ugyanolyan rasszista szemét marad, mint az apja meg
a zsarugyilkos bátyja.
– Én meg félmexikói vagyok – vágott vissza Lena. – Ez már eszébe jutott valaha is?
Mit keresne mellettem, ha rasszista?
– Jó kérdés – felelte Jeffrey. – Próbáljon meg válaszolni rá legközelebb, amikor tükörbe néz!
A lány végre abbahagyta a hegek piszkálását, és összeszorította a két tenyerét maga
előtt az asztalon.
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– Hallgasson ide – folytatta a zsaru –, mert nem mondom el többször. Akármibe keveredett is bele, akármi van maga és a srác közt, el kell mondania. Ha még mélyebbre
csúszik ebbe az egészbe, akkor már nem fogok tudni segíteni.
A lány a kezét bámulta, és tovább hallgatott. A rendőrfőnök legszívesebben megrázta
volna, hogy szóljon végre, mondjon valamit, aminek értelme van. Magyarázatot akart
Lenától, hogy mi köze lehet egy ilyen undorító mocsokhoz, mint Ethan White. Azt akarta hallani a lány szájából, hogy az egész csak félreértés volt, és hogy sajnálja. És hogy
nem piál többé.
De Lena ezt mondta:
– Fogalmam sincs, miről beszél. Jeffreynek újra neki kellett rugaszkodnia.
– Ha van valami az üggyel kapcsolatban, amit nem mond el… – nem fejezte be a
mondatot, remélte, a lány megteszi helyette.
Hiába remélte.
A zsaru taktikát változtatott.
– Ezzel a pasival a nyakán esélye sincs rá, hogy valaha is visszakapja az állását.
Lena felnézett, és most először ült ki valami az arcára kendőzetlenül: elkerekedett a
szeme a meglepetéstől. Megköszörülte a torkát, mint aki alig jut szóhoz.
– Nem is tudtam, hogy egyébként volna rá esély.
Jeffrey belegondolt, hogy most Chuck Lena főnöke, ő ugráltatja, és ezt épp annyira
elkeserítőnek tartotta, mint első nap, amikor először hallotta a hírt.
– Nem magának való, hogy az a balfasz a főnöke.
– Hát – mondta a lány halkan. – Az a balfasz, amelyik meg előtte volt a főnököm, világossá tette, hogy lapáton vagyok – az órájára pillantott. – Apropó, elkéstem a munkából.
– Ne hagyjuk ennyiben a dolgot – Jeffrey szinte könyörgőre fogta. – Kérem, Lena!
Én csak… nagyon kérem.
A lányból kibuggyant a nevetés, amitől a zsaru még inkább komplett idiótának érezte
magát.
– Megmondtam, hogy hajlandó vagyok beszélni magával – közölte Lena. – Most viszont, ha nem emel vádat, már itt sem vagyok.
Jeffrey hátradőlt. Még mindig arra várt, hogy magyarázatot kapjon a lánytól erre az
egészre.
– Halló! Rendőrfőnök! – nógatta Lena a lehető legtiszteletlenebb módon.
A zsaru újra beletallózott az aktába, sorolva a vádakat, amelyek sosem jutottak el a
tárgyalóteremig.
– Gyújtogatás – olvasta. – Súlyos testi sértés. Többrendbeli autólopás. Nemi erőszak.
Gyilkosság.
– Mintha a legújabb bestsellert hallanám – állt fel a lány. – Élmény volt csevegni.
– Az a lány, akit megerőszakoltak és agyonvertek, miközben ő végig ott ült a kocsiban, és nézte… – Lena nem ment ki, úgyhogy a rendőrfőnök folytatta: – Tudja, ki volt?
– Hófehérke? – riposztozott a lány.
– Nem – csukta be az aktát a zsaru. – A saját csaja.
Jeffrey az autóban ült a hallgatói önkormányzat épülete előtt, és egy csapat nőt bámult,
akik posztereket ragasztgattak a villanyoszlopokra az udvaron. Fiatalok és egészségesek
voltak, és mindannyian sportcuccokat vagy szabadidőruhát viseltek. Ellen Schaffer is
köztük lehetett volna. És a következő áldozat is köztük lehet.

148

A rendőrfőnök azért jött, hogy tájékoztassa Brian Kellert: a fia minden bizonnyal
gyilkosság áldozata lett. Látni akarta, hogy reagál a hírre a férfi. És meg akarta tudni azt
is, mit nem mondott el neki Keller a felesége előtt. Jeffrey remélte, hogy Kellertől kap
valami biztos nyomot, amelyen továbbhaladhat. A jelenlegi állás szerint minden szál
Lenához vezetett, márpedig a rendőrfőnök nem volt kész rá, hogy elfogadja: a lány sáros lehet.
Tegnap este Sarával végigzongorázták a Rosen- és a Schaffer-tetthely közötti különbségeket. Ha valaki megrendezte Andy Rosen öngyilkosságát, az baromi ügyes volt.
Ellen Schaffer esete már más tészta. Még ha a gyilkos nem is tudott a tüdőbe került fogról, az udvarban a földre rajzolt nyíl elég nyilvánvaló gúnyos fricska. Sara azt is felvetette, hogy a különbségek oka talán az, hogy két gyilkos van, nem csak egy. Jeffrey tegnap este elvetette ezt a verziót, de így, hogy ma reggel együtt látta Lenát és Ethant, már
semmiben sem volt biztos.
Még sosem látta ilyennek Lenát, mint ma reggel a kihallgatóhelyiségben. Eddig
másmilyennek ismerte. Nemcsak hogy kiállt Ethan White mellett a fiú múltja ellenére,
de még azt is letagadta, hogy a srác bántotta őt. Jeffrey emiatt hajlott arra, hogy minden
mást is megkérdőjelezzen, amit Lena az ügy kapcsán elmondott. Régi zsaruként már
sokszor tapasztalta, hogy a bántalmazók még erős, szilárd nőket is képesek a hatalmukba keríteni és leigázni. Bámulatos, mennyire hasonló volt minden esetben a módszer, s
hogy bizonyos nők milyen könnyen beadják a derekukat ezeknek a praktikáknak. Jelen
pillanatban is nők ezrei ülnek börtönben, mert drogot tároltak otthon a pasijuk kedvéért.
Másik sok ezer pedig azért ül, mert direkt elkövetett valamit, tudván, hogy abból a helyzetből, amibe került, a börtön az egyedüli kiút: csak így tudja megvédeni magát.
Még Birminghamben, amikor Jeffrey járőrként dolgozott, legalább tízszer hívták ki
ugyanahhoz a nőhöz. Két diplomát szerzett az Auburnön, nemzetközi cég kommunikációs osztályvezetőjeként dolgozott. Világszerte legalább ezer beosztottja volt, mégis,
amikor Jeffrey megjelent náluk, a nő mindig vérző arccal, szakadt ruhában bizonygatta
neki az ajtóban, hogy leesett a lépcsőn. A férje, egyszálbélű kis szarházi, háztartásbeli
apának hívta magát, de valójában alkoholista volt, minden munkahelyéről kidobták, és a
felesége tartotta el. A legtöbb feleségbántalmazóhoz hasonlóan ő is nyájas és behízelgő
volt, és észre sem vette, hogy néz ki a neje, miután jól helybenhagyta. Manapság ilyesmiért a feleség vallomása nélkül is le lehet tartóztatni a férjet, de annak idején még a
törvény is a férj oldalán állt.
Jeffrey sosem tudta elfelejteni, mi történt egyik alkalommal. Télvíz idején állt kint a
nő a küszöbön, csorgott le a vér a lábán, tócsába gyűlt alatta, de váltig állította, milyen
szelíd ember az ura, és sosem emelne kezet rá. Jeffrey életében egyszer látta, hogy a
fickó hozzáért a feleséghez, de az már a temetésen volt. Benyúlt a koporsóba, megpaskolta a nő kezét, és széles, képmutató vigyort eresztett meg Jeffrey felé.
– Halálveszélyes volt az a felső lépcső – mondta.
A zsaru két évig járt a kórboncnok nyakára, hogy hátha össze tudnak hozni valamit a
rohadék ellen, de hiába. Könnyűszerrel bizonyítható, hogy valaki leesett a lépcsőn és kitörte a nyakát, azt viszont már sokkal nehezebb alátámasztani, hogy nem magától zuhant le, hanem lelökték.
Ahogy felidézte a régi emléket, Jeffrey gondolatai újra visszakanyarodtak Lenához,
és mindahhoz, amit a lány ma reggel kimondott vagy elhallgatott. Abban igaza volt
Lenának, hogy a bugyiban talált szőrszál az Andy és Lena között feltételezett kapcsolatnak csak járulékos bizonyítékaként jöhetett szóba. A könyvön talált ujjlenyomatot pedig
egy jó ügyvéd simán kimagyarázza. Lena éppen Jeffreytől tanulta meg mindazt, amit
tudott; a rendőrfőnök tisztában volt vele, hogy a lánynak kisujjában van az igazságügyi
orvos szakértőn keresztül elérhető lehetőségek minden csínja-bínja. Ha tett is valamit,
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biztos ügyelt arra, nehogy rá lehessen verni. Lena pontosan tudta, hogyan tüntesse el
vagy fedezze a nyomokat, amelyeket hagyott. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy valójában képes lenne-e ilyen gaztettre. Annyira odavan Ethan White-ért, hogy bármit megtenne, csak hogy fedezze a fiút?
Jeffreynek a tényállásból kellett kiindulnia, márpedig ez azt mutatta, hogy Lenának
vaj van a fején, nem is kevés. Ráadásul reggel a kihallgatás során is iszonyú ellenségesen viselkedett. Egyáltalán nem volt segítőkész, minden szavával csak provokálta
Jeffreyt, akinek magának kellett összeraknia a mozaikot, hogy vajon mi történhetett.
Jeffreynek saját maga ellenében is muszáj volt számításba vennie a kétgyilkosos forgatókönyvet, amelyet Sara vetett fel előző este. Eszerint egyvalaki megölte Andyt és leszúrta Tessát, valaki más pedig Ellen Schaffert gyilkolta meg. Ennek az elméletnek a
gyenge pontja a támadó volt, aki Tessára lesett az erdőben. Folyton ide jutottak vissza.
Ethan White aktája ismeretében, miután Lenát kihallgatta, Jeffreynek némileg módosítania kellett a hipotézist.
Talán Ethan White ölte meg Andy Rosent. Kétségkívül volt rá alkalma. Lena pedig
későn ért oda a tetthelyre. Mobilon felhívhatta Ethant, és elmondhatta neki, hogy Tessa
az erdőben van. Nem lehetett tudni, hol volt Lena és Ethan, amikor Ellen Schaffer „öngyilkos lett”, de Jeffrey tudta, hogy Lena nem tévesztette volna el, hogy milyen kaliberű
töltényt tegyen a puskába. Jobban értett a fegyverekhez, mint bármelyik férfi. A rendőrfőnököt – ha mindez így történt – az sem vigasztalta, ha Lena pusztán bűnsegédként vett
volna részt a gyilkosság elkövetésében. Georgia állam törvényei szerint akkor is éppolyan bűnös lenne, mint Ethan.
Jeffrey a szemét dörgölte, és arra gondolt, hogy az egész milyen groteszk. Lena annak ellenére zsaru, hogy nincs jelvénye. Csak nem fog gyilkossági ügybe keveredni,
még bűnsegédként sem, függetlenül attól, hogy Ethan White milyen bűbájjal vette le a
lábáról! Ez őrültség. Nincs oka mást gyanítani a dolog hátterében, annyi az egész, hogy
Lena iszonyú nehéz természet, gondolta Jeffrey. Sara szó szerint ezt mondta: Lenát
egyenesen az élteti, hogy milyen nehéz a természete.
Kirángatta a zsebéből a mobilját, és felhívta Kevin Blake irodáját. A Grant Technológiai Intézet dékánja igyekezett mindenkivel elhitetni, hogy mennyire elfoglalt, de
Jeffrey biztosan tudta, hogy Blake amennyi időt csak tud, a golfozással tölt. A rendőrfőnök össze akart hozni vele egy találkozót, mielőtt még a dékán elszelel az irodából a pályára. Blake titkárnője rögtön bekapcsolta Jeffreyt a dékánhoz.
– Jeffrey! – fogadta a hívást Blake.
A dékán nem vette fel a kagylót, hanem a kihangosítót kapcsolta be, amiből a zsaru
rögtön tudhatta, hogy nem egyedül van a szobájában, de ezt Jeffrey egyébként is kitalálta abból, hogy milyen feszült Blake hangja.
– Honnan hív? – kérdezte a dékán.
– Itt vagyok a kampuszon – válaszolta a rendőrfőnök.
Keller már korábban meghagyta Franknek, hogy egész nap a laborban lesz, várja
Jeffreyt, ha a rendőrfőnök négyszemközt akar beszélni vele. Mielőtt lezajlott a reggeli
incidens Lenánál, Keller volt a legkecsegtetőbb szál Jeffrey kezében. Tudta, hogy nyomozás közben könnyen mellékvágányra terelődhet, de Lenával pillanatnyilag nem tudott mit kezdeni, annál pedig több esze volt, hogy nekimenjen Ethan White-nak, amíg
nincs valami adu a kezében, amivel rögtön sarokba is tudja szorítani.
– Itt van velem Albert Gaines és Chuck – közölte Blake. – Épp most akartuk felhívni
az őrsön és megkérni, hogy fáradjon be, ha tud.
Jeffrey elnyomott magában egy káromkodást.

150

– Hello, rendőrfőnök! – szólalt meg Chuck, Jeffrey szinte látta maga előtt a fickó önelégült fejét. – Hoztunk magának fánkot és kávét.
Valami morgás hallatszott, ez bizonyára Albert Gaines lehetett.
– Jeffrey, be tudna ugrani ide az irodába? Szeretnénk beszélni önnel.
– Egy óra múlva tudok ott lenni – felelte Jeffrey. Akármi legyen, ha az első csettintésre csaholva fog odarohanni hozzájuk, gondolta magában. – Most le kell nyomoznom
valamit – fűzte hozzá.
– Ó – mondta Blake csalódottan, nyilván az járt a fejében, hogy akkor annyival később tud csak lelépni innen. – Egy fél pillanatra sem tud beugrani?
Albert Gaines újra felmordult. Érdes modorú ember volt, aki alaposan a körmére nézett a beosztottainak, de Jeffreyt mindig egyértelműen támogatta.
Most nyilván Blake-et utasította rendre.
– Akkor egy óra múlva itt várjuk, rendőrfőnök – fejezte be a beszélgetést a dékán sietve.
Jeffrey becsukta a telefonját, és tűnődve nézett a lányok után, akik közben már az
udvar túlsó végében ragasztgatták a plakátokat. Kiszállt a kocsiból, megindult a hallgatói önkormányzat felé, és menet közben rápillantott az egyik falragaszra. A lap tetején
Ellen Schaffer szemcsés, fekete-fehér képe látszott, mellette pedig egy másik, még roszszabb minőségű fotó Andy Rosenről. A fényképek alatt az állt: Gyertyafényes felvonulás, és meg volt adva a helyszín és az időpont. Ezenkívül fel volt tüntetve egy új öngyilkosság-segélyvonal telefonszáma is, amely forródrótot biztosított az egészségügyi központba.
– Mit gondol, lesz valami haszna?
Jeffrey összerezzent a váratlan hangtól. Jill Rosen tette fel a kérdést.
– Dr. Rosen…
– Jill – ajánlotta a nő. – Bocs, hogy megleptem.
– Semmi gond – válaszolta Jeffrey.
Andy Rosen anyja még rosszabbul fest, mint tegnap, gondolta magában a zsaru. Alig
résnyire tudta kinyitni a szemét, úgy be volt dagadva a sírástól, és komor képet vágott.
Fehér, hosszú ujjú, cipzáras nyakú garbó volt rajta. Beszéd közben folyamatosan a pulóver nyakát szorongatta, mintha nagyon fázna.
– Rémesen nézhetek ki – szabadkozott a doktornő.
– Éppen beszélni akartam a férjével – mondta Jeffrey.
És elpuskázta a lehetőséget, hogy négyszemközt beszéljen Kellerrel, tette hozzá magában.
– Biztos mindjárt megjön – válaszolta dr. Rosen, és egy kulcscsomót mutatott fel. –
Itt vannak a pótkulcsai – magyarázta –, és megbeszéltük, hogy itt találkozunk. Egyszerűen muszáj volt már eljönnöm otthonról.
– Meglepett, amikor hallottam, hogy bejön ma dolgozni a férje.
– Helyre fogja billenteni a munka – közölte a nő halvány mosollyal. – E mögé akkor
is el lehet bújni, amikor az egész világ összeomlik az ember körül.
Ezt Jeffrey is pontosan tudta. Miután Sara elvált tőle, ő is a munkájába vetette bele
magát, és ha nem lett volna munkahelye, ahová mindennap bemehetett, biztos nem vészeli át a dolgot ép elmével.
– Üljünk ide! – mutatott egy padra. – És ön hogy tartja magát?
A nő nagyot szuszogott, és leült.
– Nem tudom, mit mondjak erre.
– Tényleg elég hülye kérdés volt.

151

– Nem, inkább emberi – nyugtatta meg a nő. – Én is folyton ugyanezt kérdezgetem
magamtól: „Vajon hogyan tartom magam?” Ha kiderítettem, önnel is közlöm.
Jeffrey leült mellé, és kinézett az épületek közti zöld területre. Néhány diák kiült a
pázsitra ebédelni, leterítettek egy takarót, és barna papírzacskóba csomagolt szendvicseket vettek elő.
Jill Rosen is a hallgatókat figyelte. A pulóver gallérja a szájában volt. Jeffrey a kirojtosodott szegélyből látta, hogy valószínűleg ez a nő visszatérő, ideges szokása.
– Azt hiszem, el fogom hagyni a férjem – szólalt meg a doktornő.
Jeffrey felé fordult, de nem szólt semmit. Látta rajta, hogy nem volt könnyű kimondania ezt a mondatot.
– El akar költözni Grant megyéből – folytatta Jill Rosen. – Új életet akar kezdeni. Én
már nem vagyok képes erre. Egyszerűen nem megy – sütötte le a szemét.
– Érthető, hogy el akar menni innen – mondta Jeffrey, hogy tovább beszéltesse a doktornőt.
– Már majdnem húsz éve itt vagyok – intett a fejével a kampusz felé dr. Rosen. – Itt
lett olyan az életünk, amilyen. A klinikán is sikerült megteremtenem valamit.
Jeffrey egy darabig várt. Amikor a nő nem fűzött hozzá semmit a szavaihoz, megkérdezte:
– És mit mondott, miért akar elköltözni?
Jill a fejét rázta, de nem azért, mintha nem tudta volna a választ. Szinte elviselhetetlen szomorúság volt a hangjában, mintha úgy döntött volna, beismeri a vereséget.
– Mindenre így reagál. Adja a macsót, hangoskodik, dühöng, de a baj első jelére menekül, ahogy a lába bírja.
– Úgy hangzik, mintha nem először történne meg.
– Így van – hagyta rá a nő.
– Mégis mi elől menekül? – erőltette tovább a kérdést Jeffrey.
– Minden elől – felelte Jill Rosen, de nem fejtette ki bővebben. – Nekem az a munkám lényege, hogy segítsek másoknak szembenézni a múltjukkal, a saját férjemet mégsem tudom rábírni, hogy maradjon, és vessen számot a démonaival – elhallgatott, aztán
halkabban tette hozzá: – és még magamon se tudok segíteni.
– A férjének itt mik a démonai?
– Gondolom, ugyanazok, mint nekem. Ha befordulok a sarkon, mindig arra számítok, hogy szembejön Andy. Ha otthon vagyok, hallok valami zajt odakintről és kinézek
az ablakon, mert arra számítok, hogy ott mászik fel a lépcsőn a garzonba. Tudom, hogy
Briannek még nehezebb, neki ott a nyakán a kutatás. Neki sokkal nehezebb. Határidőre
meg kell lennie mindennel. Rengeteg sok pénz múlik rajta. Tudom én. Jól tudom.
Jill Rosen egyre emeltebb hangon beszélt, Jeffrey régóta érlelődő neheztelést érzett a
hangján.
– Ez a viszonyával függ össze? – kérdezte a zsaru.
– Milyen viszonnyal? – kérdezett vissza a nő őszintén meglepetten.
– Hallottam valami pletykát – magyarázta Jeffrey mentegetőzve, és legszívesebben
szájba rúgta volna Richard Cartert. – Hogy állítólag Brian viszonyba bonyolódott egy
diáklánnyal.
– Atyaisten! – sóhajtotta a nő, és a szájára húzta a garbó nyakát. – Szinte drukkolok,
hogy igaz legyen. Hát nem szörnyű? – kérdezte. – Mert ez azt bizonyítaná, hogy egyáltalán van még olyan dolog, ami érdekli az ő drágalátos laboratóriumi kutatásán kívül.
– A fia érdekelte – felelte Jeffrey, mert beugrott neki az előző napi veszekedés, amit
véletlenül kihallgatott.
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Jill Rosen akkor azzal vádolta Kellert, hogy nem is törődött a fiával, amíg még életben volt.
– Néha, egy-egy pillanatra – válaszolta a doktornő. – Kocsi, ruhák, tévé. Megvett neki mindent, amit tudott, csak így volt képes kimutatni a törődését.
Volt még valami, amit a nő el akart mondani neki, de Jeffrey nem tudta, mi lehet az.
– Hová akar költözni a férje? – kérdezte.
– Ki tudja? – válaszolta a doktornő. – Olyan, mint egy teknősbéka. Ha valami rossz
történik, akkor behúzza a fejét, és megvárja, amíg elmúlik.
Elmosolyodott, mert észrevette, hogy ő is behúzza a nyakát a fehér garbóban.
– Mint a mellékelt ábra mutatja – tette hozzá mosolyogva.
A zsaru visszamosolygott rá.
– Én nem vagyok képes erre. Nem bírom tovább ezt az életet – nézett Jeffrey szemébe. – Majd küldi a számlát az ülésért, vagy most fizessek?
Jeffrey újra elmosolyodott, és várta a folytatást.
– Gondolom, a maga munkája sok tekintetben hasonlít az enyémre. Meghallgatja az
embereket, és próbálja kitalálni, hogy mi van a mögött, amit elmondanak.
– Mi van a mögött, amit elmond?
Jill Rosen elgondolkozott.
– Hogy elfáradtam – felelte. – És élni szeretnék. Bárhogyan. Azért maradtam együtt
Briannel, mert azt gondoltam, Andynek jobb lesz így, de most, hogy Andy már nincs
többé…
Sírva fakadt, úgyhogy Jeffrey elővette a zsebkendőjét. Csak akkor vette észre rajta a
vérfoltot, amikor már átadta a nőnek.
– Megvágta magát?
– Nem én, Lena – mondta, fürkészve a nő reakcióját. – Ma reggel beszéltem vele.
Monoklija volt. Valaki bevert neki egyet.
A nő szemében aggodalom villant, de nem szólt semmit.
– Van valakije – folytatta a rendőrfőnök, és úgy tűnt, Jill Rosen alig tudja megállni,
hogy ne mondjon rá valamit. – Reggel elmentem a lakására, és ott volt vele a pasi.
Dr. Rosen szavakkal ugyan nem kérte Jeffreyt, hogy mondja tovább, de a szeme szinte könyörgött. Nyilvánvaló volt, hogy aggódik Lena épségéért.
– Be volt durranva a szeme alja, és véraláfutás volt a csuklóján is, mintha valaki a
karjánál fogva rángatta volna – Jeffrey kis szünetet tartott. – Ennek a pasasnak sok van a
rovásán, doktornő. Nagyon veszélyes, erőszakos alak.
Jill Rosen izgatottan hallgatta, némán kérlelte, várva a folytatást.
– Ethan White – közölte a zsaru. – Ismerős a név?
– Nem – válaszolta a nő. – Az kellene, hogy legyen?
– Reméltem, hogy esetleg az – felelte Jeffrey, mert ez nyilvánvaló kapcsolatot feltételezett volna Andy Rosen és Ethan White között.
– Súlyosan bántalmazta? – kérdezte dr. Rosen.
– Amennyire meg tudtam ítélni, nem – mondta Jeffrey. – De Lena folyamatosan
piszkálja a hegeket a kezén. Már vérzett, de még akkor is tovább tépkedte.
Jill Rosen összepréselte az ajkát.
– Nem tudom, hogyan vegyem rá, hogy kiadja a fickó útját – ismerte be Jeffrey. –
Nem tudom, hogyan segítsek rajta.
A doktornő a messzeségbe révedt, megint a diákokat bámulta.
– Csak ő tud segíteni magán – jelentette ki sommás hangon, amitől mélyebb értelmet
nyertek a szavai.
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– A páciense volt? – kérdezte a zsaru, magában imádkozva, hogy ez legyen a helyzet.
– Tudja, hogy efféle bizalmas információkat nem adhatok ki.
– Tudom – válaszolta a rendőrfőnök. – De csak elméleti síkon, ha feltehetnék egy
kérdést, akkor sok mindent megtudnék belőle.
– Mi lenne az? – nézett rá Jill Rosen.
– Amikor ott voltunk a folyómedernél, és Chuck az ön fia nevét mondta, Lena meglepettnek tűnt, mintha ismerné a fiút – mondta Jeffrey lassan, menet közben találva ki,
pontosan hogyan fogalmazzon. – Nos, pusztán elméleti síkon feltételezhetjük, hogy
Lenának a „Rosen” vezetéknév nem is Andy miatt volt ismerős, hanem ön miatt?
A nő elgondolkozott, hogy a szakmai elveit tiszteletben tartva hogyan válaszolhatna
a rendőrfőnök kérdésére.
– Dr. Rosen…
– Itt jön a férjem – dőlt hátra a doktornő a padon, és megint szorongatni kezdte a
garbója nyakát.
Jeffrey próbálta leplezni a csalódottságát. Keller még vagy tizenöt méterre volt tőlük,
a nő, ha igazán akar, simán válaszolhatott volna a kérdésre.
– Dr. Keller! – üdvözölte a férfit Jeffrey.
Keller zavarodottan látta, hogy a felesége és a zsaru együtt várják.
– Valami baj történt? – kérdezte.
A rendőrfőnök felállt, és a pad felé gesztikulált, jelezve Kellernek, hogy üljön le, de a
férfi rá se hederített.
– Elhoztad a kulcscsomót? – kérdezte a feleségétől.
Jill Rosen szinte rá se nézett, miközben a kezébe nyomta a kulcsokat.
– Dolgoznom kell – mondta Keller. – Menj haza, Jill!
Dr. Rosen mozdult, hogy felálljon a padról. Jeffrey mutatja, hogy még maradjon ülve.
– El kell mondanom valamit önöknek Andyvel kapcsolatban.
Keller olyan képet vágott, mint akinek kisebb gondja is nagyobb ebben a pillanatban,
mint Andy.
– Közölni akartam a hírt önökkel, mielőtt kampusz-szerte mindenki tudomást szerez
róla – folytatta a zsaru. – Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a fiuk öngyilkos lett.
– Micsoda? – kérdezte a doktornő.
– Nem zárható ki a lehetőség, hogy megölték – közölte Jeffrey.
Keller kiejtette a kezéből a kulcscsomót, de nem hajolt le érte, hogy felvegye.
– Andy boncolása során nem bukkantunk perdöntő bizonyítékra – tette hozzá a rendőrfőnök –, de Ellen Schaffer…
– A lány, aki tegnap…? – vetette közbe Jill Rosen.
– Igen, asszonyom – válaszolta Jeffrey. – Őt kétséget kizáróan meggyilkolták. Figyelembe véve, hogy öngyilkosságnak próbálták álcázni a megölését, a fiuk halálának körülményei is gyanússá váltak. Nem jelenthetem ki teljes biztonsággal, hogy mi a helyzet, amíg nincs egyértelmű bizonyítékunk arra, hogy nem lett öngyilkos, de tovább kell
nyomoznunk az ügyben. Dr. Rosen tátva maradt szájjal ült a padon.
– Minderről a dékánt is kötelességem értesíteni, de először önöknek akartam szólni –
közölte Jeffrey.
– És akkor a búcsúlevél? – kérdezte a doktornő.
– Többek közt erre sincs magyarázat egyelőre – felelte a zsaru. – És sajnálom, hogy
egyelőre csak a gyanúinkról tudok beszámolni. Mindent megteszünk, hogy kiderítsük,
pontosan mi történt, de meg kell mondanom őszintén: egyáltalán nem tiszta a kép. Még
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az is előfordulhat, hogy a két esetnek semmi köze egymáshoz. Lehet, hogy a nyomozás
végén mégis arra jutunk majd, hogy Andy tényleg öngyilkos lett.
Kellernél ekkor elszakadt a cérna. Olyan váratlanul kezdett őrjöngeni, hogy Jeffrey
hátrált egy lépést.
– Hogy a francba történhetett meg?! – üvöltötte a férfi. – Hogy a francba mondhatta
nekünk, hogy a fiunk öngyilkos lett, amikor…
– Brian… – próbálta csitítani Jill Rosen.
– Fogd be, Jill! – ripakodott a nőre Keller, és úgy hadonászott, hogy félő volt, talán
kezet is emel rá. – Ez felháborító! Ez egyszerűen… – úgy bedühödött, hogy szóhoz sem
jutott, csak hápogott. – Nem hiszem el, hogy… – Lehajolt, és felkapta a kulcscsomót. –
Ez a főiskola, ez az egész város… – megint hadonászni kezdett pár centire a neje arcától, Jill Rosen pedig sietve eltolatott.
– Megmondtam, Jill! – üvöltötte Keller torkaszakadtából. – Megmondtam, hogy ez
egy kibaszott tapló koszfészek!
– Nyugodjon meg, dr. Keller! – lépett közbe Jeffrey.
– Maga meg törődjön a maga dolgával, és keresse meg a fiam gyilkosát! – tajtékzott
a férfi eltorzult arccal. – Vidéki zsernyák! Azt hiszi, maga a kakas a szemétdombon,
mi!? Közben meg úgy működik ez a hely, mintha egy fejlődő országban lennénk! Magukat már mind megvették kilóra régen! Az egész őrs Albert Gaines zsebében van!
Jeffreynek elege lett a sértegetésből.
– Ezt majd máskor beszéljük meg, dr. Keller, majd ha sikerült feldolgoznia a híreket.
Keller most a zsaru felé hadonászva fenyegetőzött tovább.
– Ebben az egyben igaza van! Erről még beszélünk! Ezt nem hagyom szó nélkül –
üvöltötte, aztán mindkettejüknek hátat fordított, és elvágtatott.
– Elnézést, rendőrfőnök – kért bocsánatot Jill Rosen a férje viselkedéséért.
– Nem kell bocsánatot kérnie miatta – felelte Jeffrey, próbálva lehiggadni.
Szívesen Keller után ment volna a laborba, de nyilván mindkettejüknek jót tesz, ha
marad néhány percük, hogy lecsillapodjanak.
– Sajnálom, hogy nem tudok pontosabb tájékoztatással szolgálni – mondta Jeffrey a
nőnek, mert érezte, hogy mennyire kétségbe van esve.
– A korábbi feltételezése… – markolászta a doktornő a garbó nyakát.
– Igen?
– Köze lehet a kérdésnek Andyhez?
– Igen, asszonyom – próbált hangot váltani Jeffrey a kakaskodás után.
Dr. Rosen a pázsiton üldögélő diákokat szemlélte, akik békésen élvezték a napsütést.
– Elméleti síkon feltételezhetjük – mondta a nő –, hogy Lenának volt alkalma megismerni a nevemet.
– Köszönöm a választ – felelte Jeffrey aránytalanul megkönnyebbülve, hogy legalább eggyel kevesebb kérdőjel maradt a képben.
– És a másik, a pasi… – folytatta a doktornő, még mindig a diákokra függesztett tekintettel –, akivel Lena együtt volt…
– Ismeri? – kérdezte Jeffrey. – Pusztán elméleti síkon? – tette hozzá gyorsan.
– Na persze. Legalábbis a típust nagyon is jól ismerem. Jobban ismerem, mint a saját
tenyeremet.
– Nem teljesen értem, mire céloz.
A nő kicsit lejjebb húzta a garbó nyakát, megmutatva Jeffreynek egy nagy véraláfutást a kulcscsontján. A nyaka oldalán fekete ujjnyomok látszottak. Fojtogatás.
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– Ki volt az? – bámult rá Jeffrey megrökönyödve, noha a válasz teljesen egyértelmű
volt.
– Mennem kell – cipzározta vissza a pulóver nyakát Jill Rosen.
– Elvihetem valahova – ajánlotta fel Jeffrey. – Egy családsegítő központba…
– Majd átmegyek az anyámhoz – mondta a doktornő szomorú mosollyal. – Mindig
hozzá szoktam átmenni ilyenkor.
– Dr. Rosen – próbálkozott a zsaru. – Jill…
– Jólesik, hogy segíteni szeretne – szakította félbe a nő –, de tényleg mennem kell.
Ezzel otthagyta Jeffreyt, és átvágott a diákok között. Az egyikkel megállt, hogy beszéljen pár szót, és láthatólag úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna. A zsaru azon
tépelődött, hogy dr. Rosen nyomába szegődjön-e, vagy lenyomozza Brian Kellert, és
megismertesse a professzorral, milyen érzés, ha valakit ide-oda rángatnak.
Jeffreynek valami azt súgta, hogy inkább az utóbbit tegye, és sietve megindult a természettudományi kar épülete felé. Gyerekkorában sokszor avatkozott közbe, amikor a
szülei veszekedtek, innen tudta, hogy a harag mindig még több haragot szít, úgyhogy
mély lélegzetet vett, s nyugalmat erőltetett magára, mielőtt benyitott Kellerhez a laboratóriumba.
Egyedül Richard Cartert találta ott, aki az íróasztal mögött állt, és szórakozottan kapcsolgatta az állának nyomott golyóstollat. Várakozásteljesen pillantott fel, de egyből
csalódás ült ki az arcára, mikor látta, hogy Jeffrey az.
– Á, maga az – mondta.
– Hol van Keller?
– Azt én is szeretném tudni! – csattant fel Richard Carter ingerülten.
Visszafordult az íróasztalhoz, és sebtében lefirkantott egy üzenetet.
– Fél órája kellett volna találkoznunk – tette hozzá.
– Most beszéltem a feleségével Kellernek arról a bizonyos viszonyáról, amiről magától hallottam.
Carter ettől rögtön felélénkült.
– Igen? És mit szólt? – érdeklődött csúfondárosan felgörbülő szájjal.
– Hogy nem igaz. Kicsit vigyázhatna a szájára – figyelmeztette Jeffrey.
– Én mondtam, hogy csak pletyka – közölte Carter megbántottan. – Teljesen világosan előrebocsátottam, hogy…
– Maga kavar összevissza, és ez másoknak rosszulesik. Arról nem is beszélve, hogy
csak az időmet rabolja.
Richard Carter nagy sóhajjal folytatta az üzenetírást.
– Bocsánat – motyogta gyerekesen.
Jeffrey nem hagyta ennyiben a dolgot.
– Maga a hibás, hogy csak az időmet vesztegettem, amíg ezt a hülye pletykát próbáltam ellenőrizni, mikor csinálhattam volna valami olyat is, aminek haszna van.
– Carter nem szólt semmit erre sem, úgyhogy hozzátette: – Itt emberéletekről van
szó, Richard!
– Ennek nagyon is tudatában vagyok, Tolliver rendőrfőnök, de vajon mi a vihar közöm van nekem ehhez? – méltatlankodott. – Lehetek őszinte? Tudom, hogy borzasztó,
ami történt, de dolgom van – tette hozzá válaszra sem várva. – Nyakunkon a határidő,
és rettentő fontos kutatást kell lezárnunk. Kaliforniában egy másik munkacsoport
ugyanezen dolgozik, úgyhogy óriási a versenyfutás. Ők nem fogják azt mondani, hogy:
„Jaj, Brian Keller gyengélkedik, úgyhogy álljunk le mi is pár napra, amíg helyrejön, úgy
fair.” Nem, uram. Éjt nappallá téve fognak gürcölni, hogy lekörözzenek bennünket. A
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tudományos kutatásban nem a fair play díj számít. Itt dollármilliókról, sőt talán – milliárdokról van szó!
Úgy beszélt, mint egy teleshoppingügynök, aki két perc alatt akarja rásózni a
steakkéskészletet a szerencsétlen lúzerre, aki nem kapcsol el.
– Nem is tudtam, hogy együtt dolgozott Brian Kellerrel – jegyezte meg a zsaru.
– Már amikor egyáltalán nem méltóságán aluli, hogy bejöjjön dolgozni – dohogott
Carter, aztán lecsapta a tollat, fogta a táskáját, és az ajtó felé masírozott.
– Hova megy?
– Órára – Richardnak az arcára volt írva, hogy ez milyen hülye kérdés volt szerinte. –
Még mindig maradt néhány olyan tanár, aki konkrétan meg is tartja az óráit.
Drámai sóhajjal távozott. Jeffreynek nem volt kedve utána menni, inkább elolvasta
az üzenetet, amit Carter az előbb írt Kellernek. „Kedves Brian, gondolom, még mindig
leköt, ami Andyvel történt, de muszáj lenne összeállítanunk a dokumentációt. Ha jobb
neked, egyedül is megcsinálom, csak szóljál, hogy legyen.” Az aláírás mellé Richard
Carter egy smileyt rajzolt.
Jeffrey kétszer végigolvasta az üzenetet, próbálta összerakni, hogyhogy ilyen segítőkészen fogalmaz, ha közben ennyire bosszankodik Richard. Ez sehogy sem volt szinkronban, de végül is Carter nem az a kimondott racionális alkat, gondolta a rendőrfőnök.
Mikor megindult volna kifelé, eszébe jutott, hogy akár át is nézhetné Keller íróasztalát. Már épp letérdelt, hogy átkutassa az íróasztal alsó fiókját, amikor csörgött a mobilja.
– Tolliver.
– Főnök! – szólt bele Frank. Jeffrey már a helyettese a hanghordozásából tudhatta,
mi következik. – Találtunk még egy holttestet.
Jeffrey leparkolt a fiúkollégium előtt, és átfutott rajta, hogy boldog ember lenne, ha az
életben soha többé nem látná viszont a Grant Technológiai Intézet kampuszát. Nem tudta kiverni a fejéből, milyen közömbös arcot vágott Jill Rosen, és arra gondolt, ő bezzeg
mennyire meghökkent, amikor a doktornő megmutatta neki a nyakát. Magától ezer év
alatt sem jött volna rá, hogy Keller veri a feleségét, de Jeffreyt ma már annyi minden
váratlanul érte, hogy kezdett magára gyanakodni: talán ő az, aki nem ért a nagyon is
nyilvánvaló jelekből.
Elővette a telefont, és azon vívódott, felhívja-e Sarát. Nem akarta, hogy a nő odajöjjön a tetthelyre, de tudta, hogy kórboncnokként így is, úgy is látnia kell a holttestet abban a pózban, ahogy rátaláltak. A zsaru próbált kiagyalni valami jó ürügyet, amivel távol tarthatná Sarát a tetthelytől, de aztán feladta, és rátelefonált.
A doktornő öt csengés után vette fel, ás álomittasan szólt bele.
– Hello! – mondta Jeffrey.
– Hány óra?
A zsaru megmondta, mennyi az idő, és arra gondolt, most jobb Sara hangja, mint
tegnap este volt.
– Bocs, hogy felkeltettelek – tette hozzá.
– Hm… tessék? – kérdezett vissza a doktornő.
Jeffrey hallotta, hogy Sara kicsit mocorog az ágyban.
A zsaru hirtelen elképzelte, milyen lenne a nő mellett lenni, és már egy ideje nem érzett izgalom kerítette hatalmába. Semmire nem vágyott olyan nagyon, mint hogy Sara
mellé bújhasson az ágyba, és teljesen elölről kezdhesse a mai napot.
– Anya kábé húsz perce telefonált – mesélte Sara. – Tessa kicsit jobban van. Egy kis
papírmunkát még meg kell csinálnom a kórbonctanon – folytatta nagyot ásítva –, aztán
délután visszamegyek Atlantába.
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– Emiatt hívlak.
– Mi van? – borzadt el Sara.
– Valakit felakasztottak – közölte Jeffrey. – A kollégiumban.
– Jézusom! – szakadt ki a nőből.
Jeffrey ugyanígy el volt szörnyedve. Heartsdale-ben a gyilkossági statisztika alig tizede az országos átlagnak, most meg hirtelen egy egész halom holttesttel kell szembenézniük.
– Mikor történt?
– Nem tudom, még csak most telefonáltak rám – felelte Jeffrey.
Tudta, mi lesz Sara válasza, de azért csak felvetette:
– Mi lenne, ha Carlost küldenéd ki?
– Látnom kell a testet.
– Nem örülnék neki, ha bejönnél a kampuszra – mondta a rendőrfőnök. – Ha ne adj
isten, történik valami…
– A munkámat csak el kell végeznem! – vágta rá Sara ellentmondást nem tűrően,
éreztetve, hogy lezárta a vitát.
Jeffrey tudta, hogy a doktornőnek igaza van. Sarának nemcsak a munkáját kell végeznie, az életét is élnie kell. A rendőrfőnöknek beugrott, hogy festett Lena reggel, meg
az is, hogy Jill Rosennek véraláfutásos volt a nyaka. Őket is hagynia kellene, hadd éljék
az életüket?
– Jeff!
– A fiúkolesz B épületébe gyere! – adta be a derekát.
– Oké, öt perc, és ott vagyok – felelte Sara.
Jeffrey becsukta a telefonját, és kiszállt a kocsiból. A kollégium bejárata előtt egy
csapat fiú ácsorgott. A rendőrfőnök belépett mellettük az épületbe. Odabenn átható piaszag csapta meg az orrát. Jeffrey az Auburnre járt – amellett, hogy a kispadot koptatta a
focicsapatban, történelem szakos volt –, és ők is rengeteget buliztak annak idején, de
olyanra azért nem emlékezett, hogy a kollégiumban kocsmaszag lett volna.
– Hello, főnök! – üdvözölte Chuck; a lépcső tetején állt, zsebre dugott kézzel.
Olyan szűk volt rá a nadrág, hogy az már magában is obszcén hatást keltett.
Jeffreynek semmi kedve nem volt felmászni a lépcsőn, amíg Chuck ott ácsorog.
– Hello, Chuck! – köszönt vissza, és kénytelen-kelletlen mégis megindult felfelé.
– De jó, hogy végre befutottál! – folytatta Chuck. –Már mióta itt várunk rád Kevvel.
Jeffreynek egyáltalán nem tetszett, hogy Chuck ilyen bratyizósan emlegeti a dékánt.
Kevin Blake-nek esze ágában sem lett volna együtt golfoznia Chuckkal, sőt valójában
szóba sem állt volna vele, ha Chuck történetesen nem Albert Gaines fiacskája. Nem
mintha Kevinnek sok alkalma lenne majd a közeljövőben a golfpályán agyonütni az
időt. A hónap hátralevő részét minden bizonnyal azzal tölti majd, hogy fogadja az aggódó szülők telefonhívásait, akik nehezen fognak napirendre térni afölött, hogy a gyermekük több évfolyamtársát meggyilkolták.
– Ha odajutok, majd beszélek a dékánnal – felelte Jeffrey Chucknak azon töprengve,
hogy meddig tudja még elodázni ezt a találkozót.
– Elég egyértelmű sztori ez itt bent – vélte Chuck az öngyilkosságra célozva. – Letolt
gatyával találták meg.
Jeffrey elengedte a füle mellett a megjegyzést.
– Ki találta meg? – kérdezte.
– Az egyik srác. Ő is itt lakik.
– Beszélni akarok vele.
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– Lent van a földszinten – válaszolta Chuck. –Adams kezdte el kikérdezni, hogy öszsze tudjuk rakni a sztorit, de aztán át kellett vennem a kihallgatást. Kicsit földhözragadt
a csaj. Ezekben a szitukban nem árt egy kis fifika – kacsintott oda a rendőrfőnöknek sokatmondó arccal.
– Valóban? – kérdezte Jeffrey, és végignézett a folyosón.
Frank és Lena ott állt az egyik szoba előtt. A testtartásukból ítélve nem voltak éppen
jó kedvükben.
– Ő találta meg a fecskendőt – közölte Chuck.
– Hogyhogy megtalálta? – kérdezte Jeffrey.
Még tíz perce sincs, hogy kihívta a bűnügyi helyszínelőket. Tuti, hogy nem volt idejük biztosítani a szobát.
– Lena szúrta ki, amikor bement, hogy azonosítsa a tetthelyet – magyarázta Chuck,
tudálékosságában összekeverve a szezont a fazonnal. – Gondolom, biztos begurult az
ágy alá.
Jeffrey a foga között káromkodva vette tudomásul, hogy a tetthelyet már fújhatják,
az összes ott talált bizonyíték össze lett járkálva. Nem is beszélve azokról a bizonyítékokról, amelyek esetleg alátámasztották volna, hogy Lena előzőleg is ott járt a szobában.
– Pedig higgye el, nem akartam lekörözni, főnök – nevetett Chuck öntelten, és vállon
veregette Jeffreyt, mintha elverték volna a zsaru csapatát a grundon kosárlabdában.
Jeffrey szó nélkül otthagyta, és megindult Frankék felé. Chuck is jött utána, úgyhogy
hozzá fordult:
– Tenne nekem egy szívességet?
– Hogyne, parancs!
– Álljon már oda a lépcsőhöz! Sarán kívül ne engedjen senkit a folyosóra.
Chuck szalutált, és sarkon fordult.
– Idióta – morogta Jeffrey, és továbbment.
Frank épp Lenához beszélt, de amikor Jeffrey odalépett hozzájuk, elhallgatott.
– Magunkra hagyna bennünket egy pillanatra? – kérte meg a rendőrfőnök Lenát.
– Persze – válaszolta a lány, és kicsit odébb sétált a folyosón.
Jeffrey tudta, hogy onnan is hallja őket, de nem foglalkozott vele.
– Már úton vannak ide a bűnügyi helyszínelők.
– Már odabent is csináltam néhány fényképet – mondta Frank a polaroid gépre bökve.
– Hívja ide Bradet! – adta ki az utasítást, mert tudta, hogy Sara nem szereti, ha valaki
ott téblábol mellette. – Mondja meg neki, hogy hozzon fényképezőgépet. Kell még néhány fotó pár részletről.
Frank telefonált, Jeffrey pedig bekukkantott a szobába. Hosszú, fekete hajú, testes
gyerek volt az ágynak támasztva. A földön mellette sárga gumiszalag, olyan, amivel a
drogosok el szokták szorítani a karjukat, hogy kijöjjön a vénájuk. A test püffedt, szürke
volt. Már ott lehetett egy ideje a srác.
– Jézus Atyaúristen! – motyogta Jeffrey.
Ebben a szobában még durvább szag van, mint Ellen Schaffernél volt.
– Mi a franc bűzlik itt?
– Nem nagyon szerethetett takarítani – vélte Frank.
Jeffrey szemügyre vette a helyszínt. Egy villany sem égett, de a késő délelőtti napfény eléggé beszűrődött ahhoz, hogy lehessen látni. A testtel átellenben egy videomagnó
és tévé volt a matracra téve. A képernyő kék volt, jelezve, hogy a kazetta leállt. A kék
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fény különös színezetet adott a testnek, penészesnek tűnt tőle a bőre, de ez talán csak a
förtelmes szag miatt jutott az ember eszébe. Óriási rendetlenség volt, Jeffreynek úgy
tűnt, a bűz nagy része a padlón rohadó kajásdobozokból árad. Mindenütt papírok és
könyvek hevertek, a rendőrfőnök nem is értette, hogy lehet bukdácsolás nélkül keresztülmenni a szobán.
A srác feje a mellére bukott, zsíros haja takarta az arcát és nyakát. Semmi más nem
volt rajta, csak egy koszos fehér bokszeralsó. A keze a sliccen nyúlt be, a zsaru könnyűszerrel kitalálhatta, mit is keresett ott.
Az áldozat bal kezén zúzódás rajzolódott ki, de ezt Sara jobban azonosítja majd.
Jeffrey a testtartásából arra következtetett, hogy már beállt a hullamerevség, ami azt jelenti, hogy a halál legalább két, de legfeljebb tizenkét órával ezelőtt állhatott be. A pontos időpontot soha nem könnyű meghatározni, Jeffrey gyanította, hogy sokkal szűkebb
intervallumot Sara sem tud majd belőni.
– Megy itt a légkondi? – lazította meg a nyakkendőjét Jeffrey.
Műanyag propellerek voltak az ablakba szerelve, de nem forogtak.
– Nem – mondta Frank. – Mikor ideértem, nyitva volt az ajtó, úgyhogy gondoltam,
nyitva is hagyom, hátha kicsit kiszellőzik az istállószag.
A rendőrfőnök bólintott. Elég hőség lehetett itt bent az éjjel, ha csukva volt az ajtó és
ki volt kapcsolva a légkondi, gondolta. A szobaszomszédok már megszokhatták a bűzt,
úgyhogy biztos most sem tűnt fel nekik semmi szokatlan.
– Tudjuk a nevét?
– William Dickson – válaszolta Frank. – De egyelőre úgy tűnik, senki nem hívta így.
– Akkor hogy hívták?
– Scooternek – somolygott Frank.
Jeffrey felvonta a szemöldökét, de ő sem szólhatott egy szót sem. Esze ágában sem
volt eldicsekedni, neki mi volt a beceneve annak idején Sylacaugában. Sara viszont tegnap direkt a fejéhez vágta a becenevét, csak hogy felbőszítse.
– A szobatársa nincs itt ezen a héten. Hazautazott húsvétra.
– Beszélni akarok vele – közölte Jeffrey.
– Ha itt végeztünk, megszerzem a telefonszámát a dékántól.
Jeffrey beljebb ment a szobába, és meglátott a padlón egy törött műanyag fecskendőt. A tartalma már felszáradt, de a tócsanyomban tisztán látszottak egy bakancstalp récéi.
A rendőrfőnök megvizsgálta a nyomot.
– Szóljon Bradnek, hogy erről csináljon egy jó fotót. Frank bólintott. Jeffrey a test
mellé térdelt. Már épp kérni akart Franktől egy pár gumikesztyűt, amikor a helyettese a
kezébe nyomta.
– Kösz – mondta, és felrángatta. Izzadt a keze, ragadt rá a latex. Ahhoz nem volt elég
világos, hogy alaposan szétnézzen, úgyhogy Jeffrey körülnézett, vajon Dickson milyen
lámpát használhatott. Volt egy az ágy mellett álló hűtőn, de a zsinórja le volt vágva, és a
drótvégekről le volt csupaszítva a szigetelés.
– Ezt ne engedje, hogy felkapcsolják, mielőtt megnézzük – figyelmeztette Franket.
A rendőrfőnök oldalt döntötte Scooter fejét, és felemelte az állát a mellkasáról. A fiú
nyaka köré bőröv volt tekerve, ezt az előbb a folyosóról nem vette észre. Scooternek
olyan hosszú, zsíros haja volt, hogy még az is meglepte Jeffreyt, hogy ilyen közelről
észrevette az övet a nyakán.
Eltolta az útból a srác összetapadt loboncát. A nadrágszíj Scooter nyaka köré volt
hurkolva, ráadásul olyan szorosan, hogy a csat belemélyedt a bőrébe. Jeffrey nem akart
lazítani rajta, de látta, hogy felül valami hab buggyant ki a szíj mögül. A bőröv végét
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megkeresve másik övre bukkant, ez vászonból készült. A második öv csatja be volt
akasztva a falba erősített nagyméretű kampóba. Az övek teljes hosszukban megfeszültek, a test egész súlyával a kampón lógott. Nagyon úgy nézett ki, hogy a kampót már jó
ideje becsavarozták a falba.
Jeffrey most a holttesttel szemközt álló tévékészülék felé fordult; olcsó masina, a
diszkontban még száz dollárba sem kerül ez a típus. A tévé mellett egy üveg Tiger balzsam volt, a szájánál rászáradt fehér cucc, a jó ég tudja, pontosan micsoda. Jeffrey elővette a golyóstollat, és azzal nyomta meg a videolejátszón az eject gombot. A kazetta
címkéjét pucér testek díszítették, félreérthetetlen pozitúrában. A film címe a matrica szerint: The Bare Wench Project.
Jeffrey felállt, és levette a kesztyűt. Frankkel együtt kijött a folyosóra Lenához.
– Felhívott valakit? – kérdezte Jeffrey.
– Mi? – ráncolta a homlokát a lány.
Nyilván készült az újabb kihallgatásra, de Jeffrey tudta, hogy ez a kérdés váratlanul
érte.
– Amikor ideért – ismételte –, felhívott valakit a mobiljáról?
– Nincs mobilom.
– Ez tuti? – kérdezett vissza a rendőrfőnök.
Azt hitte Sara az egyetlen ember Grant megyében, akinek nincs mobilja.
– Tudja, mennyit keresek? – nevetett fel Lena hitetlenkedve. – Még kajára is alig futja.
– Hallom, maga találta meg a fecskendőt – váltott témát Jeffrey.
– Kábé félórája kaptuk a hívást – kezdte a lány, és a rendőrfőnök rögtön tudta, hogy
Lena előre elpróbálta magában ezt a szöveget. – Bementem a szobába, hogy meggyőződjek róla, életben van-e még az áldozat. Nem volt pulzusa, és nem lélegzett. A test
merev volt, és már kihűlt. Ekkor találtam meg a fecskendőt.
– Lena nagyon segítőkész volt – mondta Frank, a hangsúllyal arra utalva, hogy épp
ellenkezőleg érti. – Meglátta az ágy alatt – folytatta –, és gondolta, megkönnyíti a dolgunkat, ha maga halássza ki, és idehozta nekünk.
– Gondolom, tele van az ujjlenyomataival – meredt a lányra Jeffrey inkább állítva,
mint kérdezve a dolgot.
– Gondolom.
– Gondolom, nem emlékszik, ki más nyúlt még hozzá, amikor bent voltak?
– Gondolom, nem.
Jeffrey visszanézett a szoba felé, aztán megint Lenára pillantott.
– Elárulná, hogy került a pasija bakancsának a nyoma a padlóra?
A lánynak a szeme sem rebbent. Sőt, konkrétan elmosolyodott.
– Ja, nem hallotta? – kérdezte. – Ő találta meg a testet.
Jeffrey Frankre pillantott. A rendőrfőnök-helyettes bólintott.
– Hallom, már megpróbálta kihallgatni – mondta Frank Lenának.
A lány vállat vont.
– Frank, hozza ide a fickót! – kérte Jeffrey.
Frank elment, Lena pedig az ablakhoz sétált, és kinézett a kollégium előtti pázsitra.
Az egész tele volt szeméttel, a biciklitároló mellett gúla alakú emlékmű épült üres
sörösdobozokból.
– Úgy tűnik, itt buli volt – jegyezte meg Jeffrey.
– Gondolom – felelte a lány.
– Lehet, hogy elszaladt a ló ezzel a sráccal – bökött a zsaru Scooter felé.
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– Lehet.
– Úgy néz ki, probléma a drog maguknak itt a kampuszon.
– Ezt lehet, hogy Chuckkal kellene megbeszélnie – fordult felé Lena.
– Na, ő aztán a helyzet magaslatán áll, az egyszer biztos – gúnyolódott Jeffrey.
– Talán rákérdezhetne, merre járt a hétvégén.
– Golfversenyen volt? – kérdezte Jeffrey, mert beugrott neki a Grant Observer címoldala.
Gondolta, hogy Lena biztos Chuck apjára célozgat, és azt akarja a rendőrfőnök orra
alá dörgölni, hogy úgy kell táncolnia, ahogy Albert Gaines fütyül.
– Miért akadályozza a munkámat, Lena? Mit rejteget? – kérdezte a zsaru.
– Megjött a tanúja – felelte a lány. – Nekem meg mennem kell, hogy beszéljek a főnökömmel.
– Siet, nehogy megint kapjon egy fülest a sráctól? – provokálta Lenát Jeffrey.
A lány lebiggyesztette a száját, és nem szólt semmit.
– Maradjon itt! – dörrent rá a rendőrfőnök, hogy a lány értse: nincs választása.
Ethan White slattyogott végig a folyosón az oldalán Frankkel. Szokás szerint hosszú
ujjú fekete pólóban és farmerben volt. A haja nedves, egy törülköző volt a nyaka körül.
– Zuhanyoztál? – kérdezte Jeffrey.
– Aha – válaszolta Ethan, és a törülköző csücskével kitörölte a fülét. – Lemostam
minden bizonyítékot magamról, miután megfojtottam Scootert.
– Ejha, ez már vallomásszámba megy – felelte Jeffrey.
Ethan lesújtó pillantást vetett rá.
– A junior zsernyák már kihallgatott – mondta a srác Lenára pillantva.
Lena visszanézett rá, tovább srófolva a feszültséget.
– Azért csak mondj el mindent nekem is! – felelte Jeffrey. – A földszinten laksz,
ugye?
Ethan bólintott.
– Miért jöttél fel ide?
– Órai jegyzetet akartam kölcsönkérni Scootertől.
– Milyen órára?
– Molekuláris biológia.
– Ez mikor volt?
– Nem tudom – válaszolta a srác. – Két perccel azelőtt, amikor telefonáltam neki –
tette hozzá Lenára bökve.
Lena rögtön igyekezett kizárni a találgatásokat.
– Azért nekem, mert épp én voltam bent a biztonsági szolgálat irodájában. Nem engem keresett, csak történetesen épp én vettem fel a kagylót.
Ethan úgy markolta a törülköző két végét a kezében, mintha fojtogatná.
– Aztán amikor ideértek, leléptem. Ennyit tudok.
– Mihez értél hozzá a szobában?
– Nem emlékszem – felelte a fiú. – Eléggé ki voltam bukva, hogy holtan találom a
csoporttársamat a padlón.
– Nem először látsz holttestet életedben – emlékeztette Jeffrey.
Ethan felvonta a szemöldökét, mintha azt kérdezné: „Na és?”
– Jegyzőkönyvbe kell vennünk a tanúvallomásodat. Be kell jönnöd velünk az őrsre.
– Kizárt – ingatta a fejét Ethan.
– Letartóztassalak a nyomozás akadályozásáért? – fenyegetőzött Jeffrey.
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– Ne, uram! – felelte Ethan.
A farzsebéből előbányászott egy noteszlapot, és Jeffrey felé nyújtotta.
– Ez a tanúvallomásom. Aláírtam. Ha tanúkra van szüksége, most aláírom újra önök
előtt. Úgy tudom, nem írja elő semmilyen törvény, hogy ezt a rendőrőrsön kell megtennem.
– Azt hiszed, olyan fene okos vagy – mondta a rendőrfőnök, és nem vette el a papírt.
– Azt hiszed, ki tudod ügyeskedni magadat mindenből. Vagy ki tudod verekedni magadat – fűzte hozzá Lenára bökve.
Ethan Lenára kacsintott, mintha kettejüknek meglenne a maguk különbejáratú titka.
Lena feszülten nézett. Nem szólt semmit.
– Elkaplak – szögezte le Jeffrey. – Talán most nem, de tudom, hogy rosszban sántikálsz, és rád fogom verni a balhét. Érted?
Ethan elengedte a papírt, ami lassan leszállingózott a padlóra.
– Ezek szerint ennyi – mondta –, most már órára kell mennem.

10
Sara gépiesen hajtott vissza a kampusztól a kórbonctanig, az előző éjjel végzett boncolások részletein rágódva. Andy Rosen halála valami miatt még mindig nem hagyta nyugodni, és Jeffreyvel ellentétben a doktornőnek a két haláleset időbeli egybeesésénél komolyabb bizonyítékra lett volna szüksége, hogy gyilkosságnak tekinthesse a srác halálát. Egyelőre csak addig jutott, hogy Andy halálának körülményei gyanúsak, és még ezt
is merész álláspontnak érezte. Nem volt egyértelmű bizonyíték az idegenkezűségre. A
toxinteszt negatív lett, a boncolás során minden teljesen normálisnak látszott. Egyáltalán nem kizárt, hogy Andy Rosen valóban öngyilkos lett.
William „Scooter” Dickson viszont már egész más történet. Pornó volt a videóban,
hab az öv és Scooter bőre között, hogy ne hagyjon nyomot az öv, és a kampó a falban
nyilván régóta ott volt – mindez autoerotikus asphyxiatiót mutatott. Sara praxisában ez
csupán a második ilyen eset volt, de pár éve a Kórbonctani Szemlében több cikk is tárgyalta a témát, amikor a szexuális célú fojtogatás népszerűsége tetőfokára hágott.
– Basszus! – mondta Sara, most vette észre, hogy túlment a kórházon. Továbbhajtott
a Main Streeten a kampusz felé, aztán a rendőrség előtt, a záróvonalra rá se rántva szabálytalanul visszafordult. Odaintett Brad Stephensnek, aki épp a járőrkocsiból szállt ki.
A fiatal rendőr játékosan befogta a szemét, mint aki nem látta a kihágást, meg azt se,
hogy Sara lendületből még majdnem meg is húzta a Burgess's tisztítószalon előtt parkoló fehér Cadillacet.
Sara elhaladt a gyerekklinika előtt, amelynek már kopott és rozsdás volt a cégére,
Jeffrey ugyanis házasságuk alatt a városka egyetlen címfestőjével lépett félre. A doktornő sóhajtva vette szemügyre az ütött-kopott táblát, és eltűnődött, vajon mélyebb értelmet kellene-e tulajdonítania a jelzés katasztrofális állapotának. Talán azt vetíti előre,
ami végül Sara és Jeffrey kapcsolatával fog történni. Cathy Linton szerette mondogatni,
hogy képtelenség újrakezdeni egy kapcsolatot.
Sara hirtelen beletaposott a fékbe, mert már megint majdnem túlszaladt a kórház kocsibejáróján. Minthogy a klinikán egész napját gyerekek között töltötte, Sarának nem
volt szokása káromkodni, de most kicsúszott a száján pár válogatott rondaság, miközben
rükvercbe vágta a kocsit.
Carlos még nem jött meg a kollégiumból a holttesttel, Jeffrey pedig William Dickson
szüleinek nézett utána, úgyhogy a doktornő egy darabig maga lesz a kórbonctanon. Az
irodája felé tartott, de az ajtóban megtorpant. Az íróasztal sarkán nagy csokor fogadta.
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Jeffrey évek óta nem küldött neki virágot. Körüljárta, és érezte, hogy széles, hülye vigyor ül ki az arcára. A zsarunak kiment a fejéből, hogy Sara nem igazán van oda a szegfűért, de a többi virág, amelyeknek a nő nem is tudta a nevét, mind gyönyörű volt, és az
irodát kellemes illat lengte be.
– Jeffrey! – mondta ki hangosan, és érezte, hogy feszül az arca a vigyorgástól. Ezt
biztos még azelőtt rendelte a rendőrfőnök, mielőtt kiderült ez az újabb őrület ma reggel.
Megnézte a csokorra tűzött üdvözlőkártyát, és rájött, hogy Mason Jamestől jöttek a virágok.
Sara körülnézett, azon tűnődve, hogy hova tehetné a csokrot, ahol nem kerül Jeffrey
szeme elé, aztán feladta, mert nem szeretett titkolózni, és nem volt kedve dugdosni a virágot.
Leült az íróasztalhoz, és a váza mellé tette az üdvözlőkártyát. Csomó minden várta az
asztalán. Molly, aki a gyermekklinikán volt nővér, behozott neki ma reggel egy paksamétát – ez önmagában is elvinne talán tizenkét órát is, mire az egésszel meglenne. Feltette a szemüvegét, és aláírt vagy hatvan papírt, aztán látta, hogy közben Carlos is befutott.
Az iroda ablakán át figyelte, hogy a segédje előkészíti a boncolóeszközöket. Lassan,
módszeresen tevékenykedett, minden egyes darabot ellenőrzött, hogy hibás vagy elhasznált-e. Sara egészen belefeledkezett a látványba, legalább két percig csak nézett ki a
fejéből, aztán eszébe jutott, hogy átnézi a kis cédulákat, hogy milyen telefonüzeneteket
kapott. Az első cetlin Carlos kézírását látta. Brock kereste, tudni akarta, mikor jöhet
Andy Rosen holttestéért. Sara felvette a kagylót, és a temetkezés számát tárcsázta.
Brock édesanyja vette fel, úgyhogy a doktornő röviden beszámolt neki Tessa állapotáról. Tisztában volt vele, hogy a hírek már ebéd előtt bejárják majd a várost. Penny
Brocknak nem volt túl sok dolga a temetkezésben, szunyókálás előtt és után, egy-egy
ügyfél üdvözlése mellett azzal töltötte a napját, hogy telefonon pletykálgatott.
Brock szokás szerint joviális tónusban jelentkezett, mikor végre megkapta a kagylót.
– Helló-helló, Sara! – köszöntette. – Kiszámlázod a tárolási költségeket?
A doktornő engedelmesen kuncogott, mert tudta, hogy ez vicc lett volna.
– Azért hívlak, hogy mennyi időm van még. Ma lesz a temetés?
– Nem, holnap reggel kilenckor – válaszolta Brock. – Ma este akartam megcsinálni.
Nagyon gázosan néz ki?
– Nem vészes – felelte Sara. – Nagyjából szokásos.
– Ha háromra megvagy vele, az nekem még simán belefér.
Sara az órájára nézett. Máris fél tizenkettő volt. Különben azzal sem volt teljesen
tisztában, hogy miért tartotta magánál Andy Rosen testét. A szöveteit és szerveit átküldték biopsziára, Brock pedig több fiola vizelet- és vérmintát vett későbbi tanulmányozás
céljára.
– Tudod, mit, akár máris elviheted.
– Bizti?
– Igen – válaszolta Sara.
Jön még egy holttest, úgyhogy a hely is jól jön majd a hűtőben.
– Ha mégis eszedbe jut valami, temetés után visszakaphatod – ajánlotta Brock. –
Eredetileg úgy terveztem, hogy majd holnap déltájban viszem be a krematóriumba –
közölte, aztán halkabban tette hozzá: – Mostanában szívesebben várom meg ott helyben, hogy megcsinálják, nehogy elkapkodják a dolgot, érted, hogy mondom. Az emberek mostanság finnyásak a hamvasztásra, mióta Észak-Georgiában híre ment annak a
disznóságnak.
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– Jaja – mondta Sara, mert beugrott neki annak a családi vállalkozásban üzemeltetett
krematóriumnak az esete, ahol a hullákat autó-csomagtartókba rakták, meg fáknak támasztották a telken, ahelyett, hogy elhamvasztották volna őket. Az államnak aztán
majdnem tízmillió dollárba került, hogy eltávolítsa és azonosítsa a maradványokat.
– Pedig igazából kár – folytatta Brock. – Ez a legjobb módszer: tiszta, praktikus, s a
többi. Nem mintha nem jönne jól az extrasuska, ami a koporsós hókuszpókuszért jár, de
némelyik holttest tényleg olyan ratyi módon néz ki, hogy már a hamvasztás az egyetlen
elfogadható mód.
– Mi van Rosen szüleivel? – kérdezte Sara, mert kíváncsi volt, Keller vajon Brock
előtt is rátámadt-e a nejére.
– Tegnap este voltak itt, hogy elintézzük a részleteket, és mondhatom… – Brock nem
fejezte be a mondatot.
Nagyon diszkrét ember volt, de Sarának ennek ellenére többnyire sikerült megoldania volt osztálytársa nyelvét. Olyannyira, hogy Brock nyíltsága hallatán a doktornő néha
azon is eltűnődött, vajon nem irányulnak-e részben őrá is a temetkezési vállalkozó elhíresült viszonzatlan gyengéd érzelmei.
– Igen? – firtatta Sara a történteket.
– Hát… – habozott Brock tovább.
Nála jobban senki sem tudta, hogy az édesanyja a voltaképpeni ütőere Grant megye
pletykakeringésének.
– Az anyát kicsit aggasztotta, hogy hogyan lehetséges boncolás után hamvasztani.
Azt hitte, ennek vannak bizonyos akadályai. Nem tudom, honnan szedte ezt… Istenkém, hogy hol élnek egyesek…
Sara várta a továbbiakat.
– Az volt az érzésem, hogy egyáltalán nincs oda ettől az egésztől, mármint a hulla
anyukája, de aztán színre lépett apuci, és leszögezte, hogy márpedig a srácuk ezt akarta,
úgyhogy akkor ez is lesz.
– Bizony, illő tiszteletben tartani az érintett végakaratát – helyeselt Sara.
Állandóan halálesetekkel kellett foglalkoznia, de a doktornőnek eddig még sosem jutott eszébe, hogy magának vajon milyen temetést szeretne. Már a puszta gondolattól is
kirázta a hideg.
– Van, aki már előre bejön és tisztázza, hogyan legyen a menet annak idején – rotyogott Brock. – Apám, olyan sztorik vannak, hogy a népek mi mindent akarnak maguk
mellé temettetni!
Sara lehunyta a szemét. Erre egyáltalán nem volt kíváncsi ilyen részletesen.
Brock elértette a nő hallgatását, és továbblépett.
– Őszintén szólva, így, hogy zsidók, azt hittem, hogy mindent a lehető leggyorsabban
akarnak majd lezavarni, de nagyjából átlagosan intézték a dolgot. Gondolom, nincsenek
annyira elszállva vallási tekintetben, mint más népek…
– Ahogy mondod – vágta rá Sara. Kórboncnokként csak egy alkalommal fordult elő
vele, hogy egy ortodox zsidó család meg akarta akadályozni a boncolást. Sarának imponált, hogy ilyen meggyőződéssel követik a vallásuk előírásait, ezzel együtt úgy gondolta, megkönnyebbülés lenne nekik, ha kiderülne, hogy a családapa szívrohamot kapott,
nem szántszándékkal hajtott a tóba kocsival.
– Nos… – köszörülte a torkát Brock, talán azt hitte, hogy Sara nem ért egyet a szavaival, azért hallgat. – Két pillanat, és ott vagyok nálatok.
Sara letette a telefont, és újra feltette a szemüveget, hogy átfussa a többi üzenetet. A
kórbonctanon a gépzúgást kattintások tarkították, mert Carlos fotókat csinált a holttestről. Sara elidőzött az utolsó cédula felett: látta, hogy itt járt nála az egyik gyógyszercég

165

területi képviselője. Sara fintorogva gondolt bele, hogy most jó néhány ingyenes mintától elesett. Ha az orvoslátogató itt találta volna, és beszélgetnek kicsit, biztos ajándékozott volna neki egy adag gyógyszert.
Az üzenetek alatt egy vékonyka prospektus hevert. Arról szólt, hogy az egyik asztmagyógyszer felírását mostantól gyermekek számára is engedélyezték. Ezt a szert a
gyermekgyógyászok valójában már évek óta adták a gyerekeknek; az új engedély csak
arra volt jó a forgalmazó számára, hogy javítsa a termék pozícióját a versenytársak által
gyártott, ráadásul jóval olcsóbb generikumokkal szemben. Sarának mindig az jutott az
eszébe ezekről a brosúrákról és a tévében látható gyógyszerreklámokról, hogy ha nem
készítenék el és terjesztenék őket, akkor talán az orvosságok is olcsóbbak lennének,
hogy mindenki könnyebben hozzájuthasson, ha tényleg szükség van rájuk.
A kuka a szoba túlsó végében állt. A gombóccá gyűrt prospektus épp akkor landolt a
célpont mellett, amikor Jeffrey belépett az irodába.
– Hello! – tett a zsaru egy vajszínű dossziét Sara íróasztalára.
Aztán egy nagy papírzacskót rakott a tetejére. Sara felállt, hogy behajítsa a papírgombócot a szemetesbe, a zsaru pedig a nő karjára tette a kezét.
– Mi…
Jeffrey szájon csókolta Sarát, pedig ez mások előtt nem volt szokása. Önkéntelen, ártatlan csók volt, afféle barátságos üdvözlés, de arra gondolva, hogy hogyan viselkedett a
zsaru Mason James társaságában, leginkább arra emlékeztetett a gesztus, mint amikor a
kutya levizeli a tűzcsap oldalát.
– Hello! – köszönt vissza Sara, és álmélkodó pillantást vetett a rendőrfőnökre, miközben továbbította a galacsint a rendeltetési helyére.
Mire visszafordult az asztal felé, Jeffrey már az egyik szegfű szirmait cirógatta.
– Nem szereted a szegfűt – jegyezte meg.
Sarának jobban esett, hogy Jeffrey erre is emlékszik, mintha ténylegesen virágot vett
volna neki.
– Nem bizony – válaszolta, miközben Jeffrey kihalászta az üdvözlőkártyát a kis borítékból. – Nézd meg nyugodtan – mondta a zsarunak teljesen fölöslegesen, mert a férfi a
nélkül is szemügyre vette a kártyát. Aztán lassan tuszkolta vissza a borítékba.
– „Ha szükséged van rám, én itt vagyok” – idézte a szöveget. – Milyen kedves – tette
hozzá.
Sara karba tett kézzel hallgatta, hadd mondjon Jeffrey, amit akar.
– Hosszú délelőtt volt – csukta be az iroda ajtaját a zsaru közönyös arccal.
Sara látta rajta, hogy a virágügy le van zárva.
– Tess még mindig ugyanúgy van? – érdeklődött a rendőrfőnök.
– Képzeld, javult – ült vissza az asztalhoz Sara, és visszavette a szemüvegét. – Miről
akartál beszélni?
– Lena ma reggel megsérült – bökdöste az egyik virágot Jeffrey szórakozottan.
– Mi történt?
– Az a szemétláda Ethan White látta el a baját, akiről már meséltem – felelte a zsaru.
– Az a szarházi, akivel randizgat. Tudod, amelyik engem is taszigált.
– Ez a neve? – kérdezte Sara, mert valami miatt ez a név olyan ártatlannak tűnt neki.
– Az egyik neve – válaszolta Jeffrey. – Frankkel reggel elmentünk Lenához… – itt
elakadt.
A virágot nézte. Sara hátradőlt, és hallgatta a zsaru beszámolóját. Jeffrey ott fejezte
be, hogy Jill Rosen megmutatta a fojtogatás nyomát a nyakán.
– Veri a férje – vonta le a nyilvánvaló tanulságot Sara.
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– Aha – bólintott Jeffrey.
– Amikor Andy Rosent boncoltam, rajta nem találtam ilyen nyomokat.
– Úgy is lehet kínozni valakit, hogy ne maradjon nyoma.
– Mindenesetre elképzelhető, hogy a srác azért lett öngyilkos, hogy véget vessen a
családon belüli erőszaknak – vetette fel Sara. – Az anyjának írta a búcsúlevelet, nem az
apjának. Talán már nem bírta tovább.
– Lehet – helyeselt Jeffrey. – Ha Tessát nem szúrják le, nem is gyanakodtunk volna,
hogy Andy öngyilkossága csak megrendezett.
– És mekkora esély van rá, hogy nem függ össze a két eset?
– Basszus, Sara, lövésem sincs.
– Egy fikarcnyi bizonyítékunk sincs rá, hogy Andy Rosent meggyilkolták – emlékeztette a nő a rendőrfőnököt. – Lehet, hogy most hagynunk is kéne ezt a szálat, és csak arra összpontosítani, amit tudunk.
– Vagyis mire?
– Ellen Schaffert tényleg meggyilkolták. Nem kizárt, hogy valaki Andy öngyilkosságán felbuzdulva úgy akarta beállítani az esetet, hogy a lány Andy példáját követte. A főiskolai kampuszokban nem szokatlanok az efféle láncreakciók. A Massachusetts-i Technológiai Intézetben tavaly tizenkét öngyilkosság történt.
– És Tess? – vetette közbe a zsaru.
Mindig ide jutottak vissza. Tessa volt a kakukktojás: semmilyen szempontból nem illett a képbe, hogy leszúrták.
– Lehet, hogy a többitől teljesen független bűntény – vélte Sara. – Amíg nem bukkanunk olyan nyomra, ami összeköti az eseteket, talán legjobb, ha külön ügyként kezeljük.
– És ez? – bökött Jeffrey a boncasztalon heverő holttestre.
– Fogalmam sincs – ismerte el a doktornő. – A szülei hogyan vették a dolgot?
– Sejthető módon – felelte a zsaru, és nem ment bele a részletekbe.
– Akár el is kezdhetjük – javasolta Sara, és kivette a dossziét a nagy barna borítékból,
hogy el tudja olvasni a jelentést.
Jeffrey másolatot készített számára a saját jegyzeteiről, és a dossziéban mellékelte a
helyszínen talált tárgyak jegyzékét is. Sara átfutotta mindezt, de közben a szeme sarkából felfigyelt rá, hogy Jeffrey az egyik harang alakú bordó virágot piszkálja.
– Nyugodtan pakolj le onnan a földre! – mondta Sara, miután végzett az olvasással, a
folyóiratstószra mutatva, amely az egyetlen rendelkezésre álló széket elfoglalta.
– Kösz, de semmi kedvem leülni – válaszolta a zsaru, és fél térdre ereszkedett az íróasztal mellett. – Kialudtad magad? – kérdezte Sara combján végigsimítva.
A doktornő rátette a kezét a zsaruéra. Igazán küldhetné virágot ez a Mason mindennap, ha ettől Jeffrey ilyen figyelmesen kezd viselkedni.
– Kábé – mondta, és tovább olvasta az aktát. – Gyorsan meglettek a képek – jegyezte
meg a helyszínről készült fotókra utalva.
– Brad előhívta őket a sötétkamrában – mondta a zsaru. – Legközelebb ne pont az őrs
előtt fordulj vissza a záróvonalon.
Sara ártatlan mosollyal fogadta a kérést, aztán a papírzacskóra mutatott.
– Mi van benne?
– Vényköteles gyógyszer – öntötte ki az üvegeket az asztalra a rendőrfőnök.
A rájuk tapadt fekete porból Sara rögtön tudta, hogy már elvégezték rajtuk az ujjlenyomat-vizsgálatot. Legalább húsz üveg került elő a zacskóból.
– Mind az áldozaté?
– Az ő neve áll a címkéken.
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– Antidepresszánsok – Sara egysoros oszlopba rendezte az üvegeket az íróasztalon.
– Ice-t szúrt.
– Zseniális – felelte Sara bornírtan.
Most kisebb csoportokra osztotta az orvosságosüveg-hadsereget.
– Valium, ez antidepresszánsokkal kontraindikált – tovább nézegette a címkéket az
üvegeken: mindet ugyanaz a doki írta fel.
Az orvos neve nem volt ismerős, de az orvosságok így együtt hamar megnyomták a
vészcsengőt Saránál.
– Prozac, nagyjából kétéves. Paxil, Elavil – olvasgatta sorra a címkéket a doktornő. –
Úgy tűnik, sorra végigpróbálta az összesét, aztán végül a Zoloftnál állapodott meg –
közölte Sara, miután összehasonlította a címkéken olvasható dátumokat.
– Ejha! – lepődött meg, miután újra kézbe vette az egyik üveget.
– Mi az?
– Napi háromszázötven milligramm Zoloft. Az sok.
– Mi a szokásos adag?
– Gyerekeknek nem adunk ilyesmit – vonogatta a vállát Sara. – Józan emberi számítás szerint egy felnőtt napi adagja maximum ötven és száz milligramm között kellene
hogy legyen – nézegette tovább az üvegeket. – Ritalin, naná. Ez a generáció ezen a szaron nőtt fel. Még több Valium, lithium, amantadine, Paxil, Xanax, cyproheptadine,
busiprone, Wellbutrin, Buspar, Elavil. Még egy Zoloft. Meg még egy – külön alakulatot
formált a három Zoloftból, és figyelmes lett rá, hogy mindhárom üvegen különböző a
dátum, és mind más gyógyszertárból való.
– Mire jók?
– Depresszió, alvászavar, nyugtalanság. Végül is mind ugyanarra való, csak különbözőképpen hatnak – Sara székestül hátragurult az iratszekrényhez, és előhúzta a
gyógyszerlistát. – Némelyiknek utána kell néznem. Nem mindegyikről tudom pontosan,
hogy mi a hatóanyaga. De a busiprone-t például ismerem, mert az egyik Parkinsonkóros páciensem nyugtató gyanánt szedi. Vannak, amelyek szedhetők együtt, mások viszont nem. Együtt akár mérgezőek is lehetnek.
– Előfordulhat, hogy árulta őket? – kérdezte Jeffrey.
– Voltak fecskendői is. A szekrényben pedig találtunk egy adag füvet meg tíz LSDbélyeget.
– Az antidepresszánsoknak nem nagyon van piaca, mert szinte bárki fel tudja íratni
őket magának – válaszolta Sara. – Csak egy jó, illetve ez esetben tulajdonképpen egy
rossz orvosra van hozzá szükség. – Két üveget külön tett. – Ezek: a Ritalin és a Xanax
viszont a feketepiacon is kelendők.
– De az általános iskolánál bármelyiknek darabját tíz dolcsiért el tudnám passzolni –
jegyezte meg Jeffrey.
– Viszont legalább vitamint is szedett mellé – kapott fel egy nagy műanyag tégelyt.
– Yocon – olvasta le a nevet Sara, és átnézte a termék összetételét. – Nézzük először
ezt – lapozott bele a gyógyszer jegyzékbe, és megtalálta a címszót. A leírást átfutva öszszefoglalta a lényeget:
– A yohimbine nevű gyógynövény neve a kereskedelmi forgalomban. Elvileg libidófokozó hatású.
– Afrodiziákum? – nézte meg a tégelyt Jeffrey is.
– Elvileg nem is csak az – olvasta tovább a leírást Sara. – Állítólag a korai magömlést lehet vele elkerülni, és masszívabb merevedést idéz elő.
– Hogy lehet, hogy én sosem hallottam erről? – kérdezte Jeffrey összehúzott szemmel.

168

– Sosem volt rá szükséged – vetett rá sokatmondó pillantást Sara.
A zsaru elmosolyodott, és visszatette a Yocont az asztalra.
– Hogy a francba lehet valakinek szüksége ilyesmire huszonéves korában?
– A Zolofttól lehet, hogy nehezen tudott összehozni egy orgazmust.
– Nem tudott elmenni? – húzta össze a szemét a rendőrfőnök.
– Így is lehet mondani – bólogatott Sara. – Az erekció ugyan megtörtént, de ejakulációs nehézségei voltak.
– Jézusom, nem csoda, hogy fojtogatta magát.
Sara elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést, és a biztonság kedvéért fellapozta a
Zoloftot a gyógyszerlistában.
– Mellékhatások: anorgazmusosság, nyugtalanság, fokozott étvágy, étvágytalanság,
álmatlanság.
– Ez magyarázat lehet a Xanaxra is.
– Nincs olyan épeszű orvos, aki így együtt felírná ezt az összes gyógyszert.
– Négy különböző gyógyszertárban járt – nézegette a címkéket Jeffrey.
– Nem is hiszem, hogy egy gyógyszerész kiadta volna ezt így. Könnyelműség lett
volna.
– Alapos indokra lesz szükségünk, ha végzést akarunk, hogy belenézhessünk a
gyógyszertári nyilvántartásokba – töprengett Jeffrey. – Ismerős az orvos?
– Nem – húzta ki a nő az íróasztal alsó fiókját.
Kivette belőle a Grant megyei telefonkönyvet. Gyorsan fellapozta a megfelelő helyen: a férfi nem volt benne.
– Nem a klinikával vagy az iskolával áll szerződésben?
– Nem – felelte Jeffrey. – Viszont lehet, hogy Savannah-i. Az egyik gyógyszertár is
ottani.
– Nincs Savannah-telefonkönyvem.
– Feltaláltak egy kiváló új dolgot – csúfolódott Jeffrey. – Az a neve: internet.
– Jól van, na – morogta Sara, hogy mellőzze a leckét a technika vívmányainak nagyszerűségéről.
Sara értette, hogy mennyi előnye van az új technológiák alkalmazásának olyasvalaki
számára, mint Jeffrey, de a gyermekklinika várótermében rengeteg volt a túlsúlyos, tésztaszínű gyerek, aki egész nap a számítógép előtt guvasztja a szemét, így aztán a doktornő a maga részéről nem volt elájulva a korszerű életvitel előnyeitől.
– Lehet, hogy nem is orvos? – vetette fel Jeffrey.
Ha a gyógyszerész nem ismeri az orvost, akkor a pecsétszám alapján azonosítja,
amikor kiadja a gyógyszert a receptre. Minden orvosnak benne kell lennie az adatbázisban.
– Vagy lehet, hogy ellopta a számot valakitől, aki már nyugdíjba ment?
– Ezek nem narkotikumok vagy OxyContin. Önmagában semmi illegális nincs abban, hogy felírta őket – fintorgott Sara. – De akkor sem értem, mit akart velük. Ezek
nem ajzószerek. Egyiktől sem lehet igazából beállni. A Xanax kiválthat függőséget, de
ott van neki a metamfetamin és a fű, amik sokkal jobban megfelelnek a célnak.
Carlosnak később lesz ideje összeszámolni és osztályozni a tablettákat, de Sara ettől
függetlenül belenézett az egyik zoloftos üvegbe. Nem vette ki a pirulákat, csak összehasonlította a könyvben található illusztrációval.
– Stimmel.
Jeffrey is belekukkantott egy üvegbe, Sara pedig közben megvizsgált még egyet.
– Az enyém nem – szólt a zsaru.
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Sara is belekandikált az üvegbe.
– Tényleg nem – állapította meg, és kihúzta az íróasztal felső fiókját.
Fogott egy csipeszt, és kiemelte az üvegből az egyik áttetsző kapszulát. Finom fehér
port tartalmazott.
– Elküldhetnénk a laborba, hogy megtudjuk, mi van benne.
Jeffrey módszeresen nekilátott, hogy végignézze az összes üveg tartalmát.
– Van rá keret, hogy expressz bonyolítsuk?
– Nem hiszem, hogy van választásunk – válaszolta Sara, és egy bizonyítékzsákba
csúsztatta a kapszulát.
Segített a zsarunak átvizsgálni minden üveget, de az összes többiben gyári orvosságok voltak – vagy a termék vagy a gyártó neve olvasható volt rajtuk.
– Lehet, hogy magukat a kapszulákat használja más szerek csomagolására – tűnődött
Jeffrey.
– Először vizsgáltassuk be a jelöletlen kapszulát – javasolta Sara, mert tisztában volt
vele, hogy milyen drága a vizsgálat. Nem engedhetik meg, hogy vaktában mindent elküldjenek a laborba. Ha Atlantában lennének, akkor persze rendelkezésre állnának az
erőforrások, de a megyei költségvetés annyira szűkös, hogy voltak olyan hónapok, amikor Sarának még gumikesztyűt is a klinikáról kellett áthoznia.
– Hová valósi ez a Dickson?
– Helybeli – felelte Jeffrey.
Sara most újra feltette a korábbi kérdését, mert arra gondolt, hogy most alkalmasabbak a körülmények Jeffrey számára, hogy válaszoljon.
– A szülei hogyan fogadták a hírt?
– Jobban, mint vártam – mondta Jeffrey. – Úgy tűnt, folyton csak a gond volt a sráccal.
– Andy Rosennel dettó – jegyezte meg Sara.
Még amikor Atlantából jöttek hazafelé a kocsiban, Sara elmesélte Jeffreynek, hogy
Hare-nek mi volt a benyomása a Rosen famíliáról.
– Ha csak annyi közös bennünk, hogy mindkettő elkényeztetett huszonéves srác volt,
akkor a fél kampusz potenciális veszélyben van.
– Rosen mániás depressziós volt – emlékeztette a rendőrfőnököt Sara.
– Dickson szülei szerint az ő srácuk nem. Soha nem említette, hogy járt volna terápiára. A szülők szerint makkegészséges volt.
– De vajon tudtak volna róla?
– Nem tűnt úgy, mintha rendkívül szoros lett volna a gyerek-szülő kapcsolat, de az
apa egyértelműen éreztette, hogy ő fizeti a számlákat. Ha pszichológushoz jár, az kibukott volna.
– A kampusz egészségügyi központjában ingyenesen is járhatott terápiára.
– Lehet, hogy nem egyszerű belenézni a kartotékjaikba.
– Doktor Rosentől megkérdezhetnéd ezt is.
– Nem hiszem, hogy bent van – válaszolta Jeffrey sötét arckifejezéssel. – Az egész
kollégiumot kihallgattuk, és senki nem tud egy kukkot sem a srácról.
– A szagból ítélve alig jött ki a szobájából.
– Ha Dickson díler volt, akkor úgysem fogja bevallani senki, hogy ismerte. Amint híre ment, hogy kérdezősködünk, olyan vécéhúzkodás indult a koleszben!
– Szóval mindkét srác, ő is, meg Rosen is magának való drogos volt, akinek nincsenek barátai.
– De Rosen toxintesztje negatív lett.
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– Az nem feltétlenül jelent bármit is – felelte Sara. – A labor csak a kijelölt anyagokra vizsgálja a mintát. Ezerféle drog lehetett a vérében, amire eszünkbe se jutott elvégezni a tesztet.
– Azt hiszem, valaki eltüntette a nyomokat Dickson szobájában.
A doktornő némán várta a folytatást.
– A hűtőben volt egy vodkásüveg, félig, de nem voltak rajta ujjlenyomatok. Néhány
sörösdobozon volt ujjlenyomat az áldozattól, meg pár rejtett ujjlenyomat, feltehetőleg a
bolti eladóé. – Szünetet tartott. – A fecskendőt elküldjük a laborba, hátha kiderül, mi
volt benne. A másik, amit széttapostak, nagyon szétment. A helyszínelők felkaparták a
maradványt a parkettáról, de nem tudom, elég lesz-e mintának. – Újra elhallgatott,
mintha lenne még valami, amiről nem tudja, mondja-e vagy ne. – Lena találta meg a
fecskendőt.
– Az hogy lehet?
– Észrevette, hogy ott van az ágy alatt.
– Hozzányúlt?
– Hozzá bizony. Alaposan.
– Van alibije?
– Reggel végig együtt voltunk – felelte Jeffrey. – Egész éjjel együtt volt White-tal.
Egymás alibijét igazolják.
– Miért érzem úgy, hogy téged mégsem győztek meg teljesen?
– Jelen pillanatban egyikükben sem bízom. Gondolj csak bele: Ethan White, ezzel
múlttal! Olyan nincs, hogy az ember egy szép nap felébred, és többé már nem rasszista.
Az összes esetet, Tesst is ideszámítva, csak az kapcsolja össze, hogy mindnek lehet
rasszista vonatkozása.
Sara tudta, hogy a zsaru mire akar kilyukadni.
– Ezt már megbeszéltük. Honnan sejthette volna bárki is, hogy Tessa velem jön a
helyszínelésre? Ez annyira valószínűtlen.
– Állandóan Lenába botlik az ember minden esetnél. Ez már túl sok ahhoz, hogy ne
legyen valami köze az egészhez.
A doktornő tudta, mire céloz Jeffrey. Andy Rosen állítólagos öngyilkosságánál is
pont ugyanezért érezték, hogy valami nem stimmel. Véletlen egybeesések ennél sokkal
ritkábban fordulnak elő.
– Köcsög paraszt egy szarházi ez a White, Sara – dohogott Jeffrey. – Remélem, soha
az életben nem futsz össze vele – mondat közben behergelődve, szinte már üvöltve folytatta: – Mi a halál faszáért kell Lenának pont egy ilyen tetűvel hetyegnie?!
Sara hátradőlt, és megvárta, hogy Jeffrey kiadja a mérgét.
– Te is tudod, min ment keresztül. Nem csoda, hogy egy ilyen Ethan White-félével
adja össze magát. Veszélyes fazon. Folyton úgy beszélsz róla, mintha még gyerek lenne,
de amiket elmondtál a dolgairól, az alapján nagyon is felnőttnek tűnik. Lenát szerintem
pont az vonzza benne, hogy veszélyes. Pontosan tisztában van vele, mire képes White.
Nem vett zsákbamacskát.
A zsaru a fejét rázta; egyszerűen nem tudott kibékülni ezzel az egésszel. Sarának néha az volt a benyomása, hogy Jeffrey egyáltalán nem is ismeri Lenát. A férfi hajlamos
volt rá, hogy olyannak lássa az embereket, amilyeneknek szerette volna őket látni, nem
olyannak, amilyenek valójában. Ez a házasságuk során is folyamatosan gondot okozott,
és Sara most nem szívesen tért vissza rá.
– Ellen Schaffer kivételével az egész lehet véletlen egybeesések sorozata, amire te és
Lena csak rátettetek még egy lapáttal az óriási egótokkal – a nő, látva, hogy Jeffrey
közbevágna, a zsaru szájára tette az ujját. – Tudom, mit akarsz mondani, de ne is ta-

171

gadd, hogy személyes ellenségeskedés van kettőtök közt! Mindketten véget akartatok
vetni a gyűlölködésnek, aztán közben ti ketten is jól hajba kaptatok. Még az sem kizárt,
hogy Lena csak azért védi White-ot, hogy téged bosszantson!
– Nem kizárt – hagyta rá a zsaru Sara meglepetésére.
– Szerinted tényleg iszik? – dőlt hátra a doktornő. – Van olyan komoly piás, hogy az
már gondot jelent?
A rendőrfőnök vállat vont, amiről Sarának beugrott, mennyire utálja Jeffrey az alkoholistákat. A zsaru apja agresszív, részeges fráter volt, és hiába bizonygatta Jeffrey, hogy
már túllépett viszontagságos gyerekkorán, olykor egy piás jobban fel tudta húzni, mint
egy gyilkos.
– Attól még, hogy másnapos, nem feltétlenül alkoholbeteg. Egyszerűen túl sokat
ivott az előző este – hangsúlyozta Sara. – És ezzel mi a helyzet? – kérdezte a széttaposott fecskendőről készült fotóra bökve.
– Majdnem biztos, hogy nem ő volt – válaszolta a rendőrfőnök. – White-nak ránézésre pontosan ilyen a bakancstalpa.
– Nem is ez a lényeg, Jeffrey – felelte Sara. – Dicksonnak volt két fecskendője, benne a piacon kapható legtisztább metamfetamin. Ha öngyilkos akart lenni – vagy valaki
azt akarta, hogy öngyilkosságnak látsszon a halála –, akkor miért nem csinálta a másik
fecskendővel? Ez a metamfetamin van olyan erős, hogy a második adag szinte azonnali
halált okozott volna.
– A nyakravalózás elég cikis halálnem – jegyezte meg Jeffrey, az autoerotikus
asphyxiatióra utalva a szlengkifejezéssel. – Lehet, hogy olyasvalaki rendezte így, aki
utálta.
– Már jó ideje ott volt a kampó a falban – emlékeztette a zsarut Sara a szobában készült fotókat nézegetve. – Az övön is látszik a kopásokból, hogy nem először használták
erre a célra. Azért kent habot a nyakára, hogy ne hagyjon nyomot a bőrén a fojtogatás.
Minden apróságra odafigyelt. Bekészítette magának a pornófilmet is… – folytatta Sara
a fényképeket átlapozva. – Nyilván azt hitte, hogy nincs veszélyben, nyugodtan ügyködhet. A legtöbb hasonló delikvens az akasztós szekrény rúdjával intézi a dolgot, vagy
székkel, amit ki tud rúgni a lába alól. Ha nehézségei voltak az orgazmussal – intett a
doktornő a gyógyszerek felé –, akkor ésszerű, hogy jobban kiépítette a fojtogatóberendezést.
Jeffreynek még mindig Lena körül forogtak a gondolatai.
– De miért manipulálta Lena a tetthelyet, ha nincs rejtegetnivalója? Korábban még
soha nem vetemedett ilyesmire.
Erre Sara sem tudott mit mondani.
– Ha White az elkövető, mi volt az indíték Scooter megölésekor? – dobta vissza a
labdát a rendőrfőnöknek.
– Lövésem sincs – ingatta a fejét Jeffrey.
– Drog? – kérdezte a doktornő.
– White minden héten negatív a drogteszten, amit a próbaidő miatt muszáj csinálnia,
de Lenánál találtunk otthon Vicodint.
– Kérdezted róla?
– Azt mondta, hogy a tavalyi dolgok óta használja, fájdalomcsillapítónak.
Sarának önkéntelenül bevillant egy kép: Lenát látta maga előtt a nemi erőszak utáni
vizsgálatkor.
– Érvényes receptje volt – mondta Jeffrey.
Sara észrevette, hogy pár pillanat teljesen kiesett neki a beszélgetésből.
– Schaffer nem drogozott?
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– Nem.
– Ez a Dickson a neve alapján nem tagja semmilyen etnikai kisebbségnek.
– Tősgyökeres déli baptista.
– Volt partnere?
– Ilyen testszaggal? – emlékeztette a doktornőt Jeffrey lakonikusan.
– Jogos – bólintott Sara.
Hirtelen átfutott rajta, hogy Brock vajon hol késik már.
– Kezdhetjük? Anyának azt mondtam, hogy amint tudok, indulok vissza a kórházba.
– Hogy van Tessa?
– Testileg? Helyre fog jönni – Sarát a sírás környékezte. – Amúgy meg? Ne is kérdezd!
– Értem – válaszolta a zsaru.
A doktornő kinyitotta az iroda ajtaját, és átment a boncterembe.
– Carlos! – szólt a segédjének. – Brock nemsokára itt lesz. Amikor megjön, menjen
el ebédelni!
Jeffrey kíváncsinak tűnt, de nem tette fel a kínálkozó kérdést.
– Kösz az infót a tetoválásról – nézett Carlosra. – Úgy van, ahogy mondta.
Carlos elmosolyodott. Amikor Sara dicsérte meg, sosem mosolygott.
A doktornő megkötötte a kötényt a csípőjén, és odalépett a hátulról megvilágított
röntgenfelvételekhez, amiket William Dicksonról készített Carlos. Egyenként, alaposan
szemügyre vette az összes röntgenképet, aztán visszament a holttest mellé.
Az asztal fölé akasztott mérleg kissé lengedezett a huzatban. Carlos ugyan sosem
mulasztotta el ezt megtenni, de a biztonság kedvéért Sara is ellenőrizte, hogy nullán áll.
Brock azt mondta a telefonban, hogy mindjárt itt lesz, de egyelőre se híre, se hamva. Sara csak akkor akart belekezdeni a hivatalos boncolásba, ha a temetkezési vállalkozó már
elment.
– Csinálok egy előzetes, tájékoztató jellegű vizsgálatot, amíg Brock megjön.
A doktornő felvette a gumikesztyűt, és visszahajtotta a testet takaró leplet. Az áldozatot megvilágították a fejük fölötti, éles fények. Dickson nyakán tökéletesen kirajzolódott
a nadrágszíj lenyomata fekete csík formájában. A bal kezével még mindig a péniszét
markolta.
– Balkezes volt? – kérdezte Sara Jeffreyt.
– Számít?
– Mert nem? – kérdezett vissza a nő meglepetten.
Még sosem gondolt bele a dologba, de önkéntelenül feltételezte, hogy a férfiak az
ügyesebb kezüket használják.
Jeffrey elfordította a fejét, mikor Sara lefejtette William Dickson kezét a nemi szervéről. Az ujjak továbbra is begörbítve maradtak, de a hullamerevség lassan kezdett kimenni a felsőtestből, ahol leghamarabb beállt. Az ujjhegyek sötétlilák voltak, és a pénisz világosan mutatta, hogy hol helyezkedtek el rajta az ujjak.
– Ejnye – suttogta Carlos, ahogy megpillantotta a jól kivehető parafaszínű pörkölődéseket a herék körül.
Életében ez volt az első eset, hogy megjegyzést fűzött Sara bármelyik leletéhez.
– Azok késszúrások? – tudakolta Jeffrey.
– Inkább áramütés okozta égési sebeknek néznek ki – felelte Sara, mert ismerős volt
neki ez a szín. – Friss, valószínűleg néhány naposnál nem régebbi. Ez megmagyarázza
az ágy melletti elektromos vezetéket is.
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A doktornő fogott egy papírtampont, az égési sérüléshez nyomta, és letörölt róla egy
pöttynyi olajos kenőcsöt. Megszagolta.
– Vazelinszaga van – mondta.
Carlos odatartott egy zacskót a tamponnak.
– Ilyesmit kell az égési sebre kenni?
– Nem, de a gyógyszerkészletéből kiindulva nem olyan típusnak tűnik, aki elolvassa
a használati utasításokat – Sara továbbra is az égési sebeket tanulmányozta. – Lehet,
hogy síkosítónak használt vazelint.
Carlos és Jeffrey rosszallón nézett össze.
– Valószínűleg Tiger Balmot használt. Volt egy tégellyel a tévé mellett.
Sara az egyik fotóról emlékezett a tégelyre, de akkor nem szentelt neki különösebb
figyelmet.
– Az nem izomlázra való? – kérdezte.
Se Carlos, se Jeffrey nem válaszolt, úgyhogy a doktornő visszatért az égési sérülésekhez.
– Talán elektromos stimulálással igyekezett elősegíteni az orgazmust.
– Nekem egyhamar nem ugrana be, hogy így próbáljam nyélbe ütni a dolgot – jegyezte meg Jeffrey.
– Tömény metamfetaminnal lőtte magát. Kétlem, hogy józan ítélőképessége birtokában töltötte az ideje nagyját – válaszolt Sara, aztán Carloshoz fordult: – Segítene átfordítani?
A fiatalember gumikesztyűt húzott, aztán együttes erővel hasra fordították Dicksont.
A halott farpofáin jól kivehető hamuszínű folt volt, és egy hosszú, keresztirányú
nyom, ott, ahol az ágynak támaszkodott.
Sara tetőtől talpig szemügyre vette William Dicksont, csak úgy általában, mert nem
volt koncepciója arról, hogy mit keres. Végül aztán talált valami említésre érdemeset.
– A végbélnyílás körül kissé ki van sebesedve – mondta Sara Jeffreynek, aki a csapok
felé nézett.
– Meleg volt? – kérdezte a zsaru.
– Nem feltétlenül – hámozta le magáról a gumikesztyűt Sara.
Elment egy új pár kesztyűért.
– Nem lehet megmondani, hogy keletkeztek a sebek. Vannak olyan heteroszexuális
férfiak, akiknek bejön az ilyesmi.
Jeffrey kissé felhúzta a vállát, mintha azt mondaná vele: ennek a heteroszexuális férfinak ugyan nem.
– Ha meleg volt, akkor ez is lehet gyűlöletbűntény.
– Van rá egyéb bizonyíték, hogy meleg volt?
– Senki nem mondott róla semmit.
– Milyen pornófilmet nézett?
– Heterót – közölte Jeffrey.
– Talán érdemes lenne újra szétnézni a szobában, hogy volt-e még valamilyen szexuális segédeszköz, amit használt. Az eddig feltárult kedvtelései fényében nem lepne meg,
ha lenne mondjuk egy anális dugasza vagy…
– Az olyan, mint egy óriási vörös cumi?
A nő bólintott, mire a zsaru képe elfelhősödött. Talán beugrott neki, hogy járt a kezében.
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Sara folytatta a munkát. Fotókat készített a talált nyomokról, aztán megkérte Carlost,
hogy újra fordítsák meg a testet. Már kezdett puhulni a test, de a hullamerevség maradványai miatt még mindig csak nehézkesen lehetett mozgatni.
A doktornő ismételten átvizsgálta, külön megszemlélt minden hajlatot és testüreget.
Az állkapocs elég laza volt ahhoz, hogy erőltetve kinyissa az áldozat száját. Nem látott
semmit, ami a légutaknál akadályt képezhetett volna. A srác elszorított nyaka és a pontszerű bevérzések a szem körüli bőrfelületen egyaránt fulladásra utaltak.
– Nyomást gyakorol a nyaki artériákra, amelyek az oxigéndús vért az agyba juttatják,
s emiatt tranziens cerebrális hypoxia állt elő. Az elzáródás miatt nagyjából tíz-tizenöt
másodperc után következik be az eszméletvesztés – közölte Jeffreyvel.
– Magyarán? – vonta fel a szemöldökét Jeffrey.
– Az a célja, hogy elvágja a fejbe tartó véráramlást, s ezáltal fokozza a maszturbáció
révén keletkező kéjérzést. Vagy elszámította az időzítést, vagy teljesen belelovalta magát, vagy a vérhiánytól elájult, vagy túl durván jött le a metamfetaminról… – Sara nem
fejezte be a mondatot, mert tudta, hogy Jeffrey amúgy is sorra vette ezeket a lehetőségeket. – Meg fogom vizsgálni a hyoid és thyroid porcot, amikor felnyitom a nyakat, de
kétlem, hogy össze lennének zúzva. A nyaki ereken volt a legnagyobb nyomás. Mondom, a kampóból és az öv alá kent habrétegből ítélve úgy néz ki, hogy tudta, mit csinál.
– Úgy néz ki – ismételte Jeffrey fanyarul, de Sara nem osztotta a zsaru szkepticizmusát.
– Na jó, kezdjük el, aztán haladjunk! – mondta a nő, mert arra gondolt, hogy a belső
vizsgálatból több használható következtetést tudnak majd levonni.
– Nem akarod Brockot megvárni?
– Biztos közbejött neki valami – felelte Sara. – Kezdjük el, aztán ha megjön, majd
félbeszakítjuk a szemlét.
A doktornő rálépett a diktafon pedáljára, és megkezdte William Dickson boncolását,
felsorolta a megszokott leleteket, nagyító alatt megvizsgált minden egyes szervet és a
teljes bőrfelületet. Végül meggyőződött róla, hogy ennél több eredményre nem fog jutni. A huzamos ideig tartó drogfogyasztással járó agylágyulást és a máj elhájasodását leszámítva semmilyen különös felfedezést nem tett – a fiú esetében tehát csak a halálnem
volt egyedi.
Ugyanazzal a következtetéssel zárta a diktálást, amit korábban Jeffreynek már említett.
– A halál oka a nyaki artériák elzáródása következtében kialakult cerebrális hypoxia.
Leállította a felvételt, és lerángatta magáról a gumikesztyűt.
– Semmi – foglalta össze Jeffrey.
– Semmi – hagyta rá a doktornő, és tiszta kesztyűt húzott. Sima keresztöltéssel varrta
össze a mellkast. Még nem végzett, amikor meghallották a teherlift zúgását. Mire a felvonó ajtaja kinyílt, Carlos már ott sem volt.
– Hello, hölgyem! – gurított be egy rozsdamentes gurulós ágyat a boncterembe
Brock. – Bocs, hogy késtem. Néhány friss elhunytnak megérkeztek a családtagjai, és
fogadnom kellett őket. Elvileg megtehettem volna, hogy megkérem rá anyát, de tudjátok… – rámosolygott Jeffreyre, aztán Sarára, mert nem jött ki a száján, hogy a saját anyjában sem bízhat meg. – Na mindegy, gondoltam, nektek is elkélt az a kis pluszidő.
– Semmi gond – biztosította Sara, és a hűtőhöz ment.
– Ezért nem én fogok jönni – közölte Brock Dicksonra bökve. – Parker csinálja majd
Madisonból.
A gurulós ágy ráfutott egy törött padlókőre, és Brock megbotlott.
– Segítsek? – kérdezte Jeffrey.
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Brock felnyihogott, és visszanyerte az egyensúlyát.
– Itt a zsebben a jogosítvány és a forgalmi is, főnök – felelte, mintha közúti ellenőrzésről lenne szó.
Sara kigördítette Andy Rosent, és segített Brocknak átrakni a testet.
– Kell a hullazsák?
– Ráér, ha bedobod holnap valamikor – válaszolta Sara, aztán eszébe jutott Carlos, és
meggondolta magát.
– Vagy áttehetnénk mégis inkább a tiedbe?
– Részemről a fáklyás menet – vigyorgott Brock, és a gurulós ágy aljáról kiszedte a
sötétzöld hullazsákot, amelynek a szélére aranyszínű Brock és Fiai embléma volt nyomtatva.
Sara kihúzta az Andyt tartalmazó zsák cipzárját, amíg Brock széthajtogatta a saját,
üres zsákját.
– Csinos metszés – jegyezte meg Brock. – Elég lesz, ha összeragasztom, aztán simán
rakok rá egy kis textildarabot.
– Akkor jó – felelte Sara, mert nem tudta, mi mást mondhatna.
– Tegnap már rápislantottam a fiatalúrra, amikor itt voltam, hogy lássam, hogy forrja
ki magát a bebalzsamozás – sóhajtotta megadóan. – Gondolom, majd nyekkentek bele
egy pötty gyurmát, hogy befoltozzam a fejét. Különben olyan biztos, hogy eresztene a
szerencsétlen, mint ahogy itt állok.
– Hol eresztene? – dermedt le Sara.
– Hát ebből a likilukiból. Azt hittem, már láttad, Sara. Na bocs.
– Még nem – kapta le a nagyítót a nő a fejpántról.
Elsimította Andy Rosen haját, és szemügyre vette a kis szúrt sebet a fejbőrön. Így,
hogy már nem volt friss a hulla, a bőrnek volt ideje, hogy kissé felpöndörödjön a lyuk
körül. Nagyító nélkül is jól látszott a szúrásnyom.
– Hihetetlen, hogy elkerülte a figyelmemet – mondta Sara.
– Megvizsgáltad a fejét – felelte Jeffrey. – Láttam, hogy nézegetted.
– Annyira fáradt voltam tegnap éjjel – mondta a doktornő, miközben arra gondolt,
hogy ez milyen béna mentség. – Az istenit!
Brockot láthatólag megrázta a káromkodás. Sara tudta, hogy elnézést kellene kérnie
miatta, de dühösebb volt, semhogy megtegye. Az Andy Rosen homlokán található szúrásnyom nyilvánvalóan tűtől származott. Valaki belenyomott egy injekciót a fejbőrébe,
remélve, hogy a kis sebet a hajhagymák majd eltakarják. Ha Brock nem hívja fel rá Sara
figyelmét, a doktornő biztos átsiklik rajta.
– Hívd Carlost – mondta a nő. – Újra vért és szövetmintát kell vennünk.
– Maradt még vére? – kérdezte Jeffrey.
– Nem… – kezdte Brock.
– Persze hogy maradt – vágott közbe Sara, aztán már inkább csak hangosan gondolkodva folytatta: – Fel akarom vágni ezt a területet a homloka körül. Ki tudja, mi mást
felejtettem még ki… Az istenit – ismételte. – Hogy kerülhette el a figyelmemet?
– Én se vettem észre – mondta Jeffrey.
Sara az ajkát harapdálta. Majd felrobbant dühében.
– Még legalább egy óra hossznyit szükségem van a testre.
– Hű! Aha – vágta rá Brock, láthatólag már mehetnékje volt. – Majd csörögj rám, ha
végeztél!
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Sara a konyhapulttal szemben ült, és a mikrosütőt bámulta, tűnődve, hogy épp most
kap-e rákot, amiért ilyen közel ül a berendezéshez. Nem izgatta a dolog, mert teljesen
kimerült, és egyébként is baromi mérges volt magára, hogy figyelmen kívül hagyta a
tűnyomot Andy Rosen fején, ezért aztán szinte megérdemelt büntetésként fogta fel a
mikrohullámokat. Még három órán keresztül tanulmányozta a fiú holttestét, életében
testet még ilyen részletekbe menő alapossággal nem vizsgált át, de nem talált semmi
egyebet. Aztán ugyanezt a tüzetes vizsgálatot folytatta le William Dickson holttestén is,
Carlosszal és Jeffreyvel is ellenőriztetve minden egyes lépést, háromszorosan bebiztosítva, hogy nem marad ki semmi.
Aztán egy órát ült kiguvadt szemmel a mikroszkópnál, szemügyre véve Ellen Schaffer fejbőrének a helyszínelés során összegyűjtött darabjait. Jeffrey csak ekkorra tudta
meggyőzni a doktornőt, hogy hagyja abba a kutatást, mert a bizonyíték már vizsgálhatatlan állapotban van, másrészt Sara sem lát ki a fejéből a fáradtságtól. Haza kellett
mennie, hogy aludjon valamennyit. A zsaru megígérte, hogy ha a nő felkelt, beviszi a
kórbonctanra, hogy még egyszer átnézzen mindent. Abban a pillanatban jó ötletnek tűnt,
hogy megy és lefekszik, de Sara még mindig tele volt bűntudattal és válaszra váró kérdésekkel, s ezek miatt érezte, mégsem fogja tudni lehunyni a szemét. Az eset szempontjából perdöntő jelentőségű nyom fölött siklott át, és ha nincs Brock, Andy Rosent el is
hamvasztották volna, és sosem derül fény az egyetlen apróságra, amely minden kétséget
kizáróan tanúskodott róla, hogy a fiút meggyilkolták.
A mikró időzítője sípolva járt le, és Sara kivette a csirkés tészta feliratú készételt.
Még le sem tépte a tetejéről a zárófóliát, máris tudta, hogy nem fogja tudni megenni.
Még a kutyák is finnyásán tekergették az orrukat a romlott kaja szagára, úgyhogy Sara
először arra jutott, hogy a kinti szemetesbe kell kidobni a dobozt, de aztán győzött a lustaság, és leküldte az egészet a lefolyóba szerelt hulladékdarálón.
A hűtőben enyhén szólva nem sok minden volt: csak egy árva mandarin, amely már
teljesen összeaszalódott és hozzáragadt az üvegpolchoz, meg két ismeretlen eredetű, de
frissnek látszó paradicsom. Sara üres tekintettel bambult befelé a frizsiderbe, tanakodva,
hogy mi legyen. Korgott a gyomra. Végül elhatározta magát, és a másik pulthoz átülve
rágcsálta a paradicsomos szendvicset, mert onnan kilátott a tóra. Kint dörögve tombolt a
vihar. A felhőszakadás, ami végig a nyomukban volt, mostanra ért ide Atlantából.
Sara meglátta a szárítón sorakozó tányérokat és poharakat, melyeket Jeffrey mosogatott el, és ostoba, érzelgős könnyek szöktek a szemébe. Nincs az a bók- és virágmennyiség, ami felért volna ezzel: a zsaru férfi létére megcsinálta nála a házimunkát.
– Jaj nekem! – röhögött Sara a saját hülyeségén a szemét törölgetve.
Totál kialvatlan, és ipari adag stressznek van kitéve, futott át rajta, nem csoda, hogy
úgy viselkedik, mint egy idegroncs.
Már épp készült rá, hogy beáll a zuhany alá, és jó alaposan lemossa magáról a nap
koszát, amikor éles kopogást hallott a bejárati ajtó felől. Nyögve feltápászkodott, gondolta, biztos egy jó szándékú szomszéd az, hogy megkérdezze a legfrissebb híreket
Tessáról. Egy töredék másodpercre az is megfordult a fejében, hogy úgy tesz, mintha
nem lenne otthon, de minthogy szomszédok esetében nem kizárt, hogy hoznak valami
finom rakott ételt vagy valami süteményt, végül mégiscsak jobbnak látta, ha ajtót nyit.
– Devon! – üdvözölte meglepetten Tessa pasiját, mert ő állt a ház előtt.
– Hello – köszönt a fiú zsebre dugott kézzel. Utazótáska hevert a lábánál.
– Mit keres itt a zsaru? – kérdezte a doktornőtől.
Sara odaintett Bradnek, aki az utca túloldalán parkolt, amióta a nő hazaért.
– Hosszú – felelte Sara, mert nem akart belemenni Jeffrey félelmeinek ismertetésébe.
– Sara, én… – bökdöste a táskát Devon a cipője orrával.
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– Mi van?! – szakadt ki hirtelen Sarából, mert be-léhasított, hogy biztosan Tessával
történt valami. – Tess?
– Nem – biztosította Devon, és a doktornő felé is kapott, hogy ha Sara elájulna, el
tudja kapni. – Jaj, bocs! Mondanom kellett volna. Jól van. Csak azért jöttem vissza,
hogy…
– Úristen, halálra rémítettél – tette a szívére a kezét Sara.
Hívogató mozdulattal invitálta be a házba.
– Kérsz valamit enni? Mondjuk, csak… – félbehagyta a mondatot, amikor látta, hogy
Devon nem indul utána.
– Áthoztam Tessa cuccait, Sara – pillantott le a táskára Devon. – Bepakoltam, amiket
kért.
Sara a nyitott bejárati ajtónak dőlt. Csiklandás birizgálta a tarkóján a pihéket. Már értette, miért jött Devon, miért hozta át a táskát. Elhagyja Tessát.
– Ezt nem teheted meg vele, Devon! Most nem!
– Ő rakott ki – felelte a fiú.
Sara nem kételkedett benne, hogy Tessa intézte így, de abban sem, hogy valójában
pontosan az ellenkezőjét akarja a húga.
– Összesen ezt az egy dolgot mondta két nap alatt – csorgott végig egy könnycsepp a
srác arcán. – „Menj el!” Csak ennyit: „Menj el!”
– Devon…
– Nem maradhatok ott a kórházban, Sara! Nem nézhetem, hogy ilyen állapotban van!
– Legalább várj pár hetet! – fogta könyörgőre a doktornő.
Függetlenül attól, hogy mit mondott Tessa, irtózatos csapás lenne számára, ha Devon
most elhagyná.
– Mennem kell – mondta a fiú.
Felvette a táskát, és betolta az előszobába.
– Várj! – próbálta jobb belátásra bírni Sara. – Csak azért küldött el, hogy meggyőződjön róla, hogy mellette akarsz maradni.
– Én ebbe belefáradtam – nézett el Devon Sara válla fölött a ház belsejébe. – Már
meg is született volna a gyermekem. Fotókat kellene csinálnom róla, és szivarokat osztogatnom.
– Mindenki fáradt – győzködte a fiút Sara, miközben arra gondolt, neki ehhez nincs
ereje. – Ne dönts egyből, Devon!
– Tudod, a ti családotokban olyan szorosak a kötelékek. Ott vagytok mellette, összegyűltök, hogy istápoljátok, és ez klassz is, de… – a fiú a fejét rázta. – Én nem tartozom
közétek. Mintha falat alkotnátok körülötte. Vastag, áthatolhatatlan falat, ami megvédi őt,
és erőt ad neki. – Újra elhallgatott, és Sara szemébe nézett. – Én ennek nem vagyok a
része. Soha nem is lehetek.
– Dehogynem – erősködött Sara.
– Tényleg úgy gondolod?
– Persze hogy az vagy – ismételte a doktornő. – Devon, két éve ott ülsz minden vasárnapi ebédnél. Tessa imád. Anya és apa saját fiaként bánik veled.
– Tessa elmondta neked, hogy el akarta vetetni a babát? – kérdezte Devon.
Sara nem tudta, mit feleljen. Amikor kiderült, hogy terhes, a húga gondolkozott az
abortuszon, de aztán úgy döntött, hogy megtartja a babát, és családot alapít Devonnal.
– Aha – mondta a fiú Sara arcát látva –, gondoltam.
– Össze volt zavarodva.
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– Te még csak akkor költöztél vissza Atlantából – folytatta Devon. – Tessa pedig már
szakított a sráccal.
Sarának fogalma sem volt, miről beszél a fiú.
– Isten büntetése – vélte Devon. – Ha nem követjük a parancsait, Isten büntetést mér
ránk.
– Ne mondd ezt, Devon! – felelte Sara, de közben csak úgy pörgött az agya.
Tessa korábban soha egy szót sem szólt neki arról, hogy lett volna már abortusza.
– Gyere be! – fogta kézen a srácot Sara. – Ennek semmi értelme.
– Csak mert kimaradt volna a főiskoláról – állt meg a fiú a küszöbön. – Ki a francot
érdekel a főiskola! Ahhoz nem kell diploma, hogy vízvezeték-szerelő legyen az ember.
Hazaköltözhetett volna, és felnevelhette volna a gyereket egyedül is. Biztos nem tagadták volna ki a szülői házból.
– Devon… kérlek!
– Ne keress mentségeket Tessa helyett! – mondta Devon. – Mindenkinek együtt kell
élnie a tettei következményeivel. – Bánatos pillantást vetett Sarára. – Sőt, néha másoknak is együtt kell élniük vele.
Devon sarkon fordult, és megindult a kocsija felé. Jeffrey épp ekkor ért ide, és beállt
a kocsibejáróra. Sara látta, hogy Devon furgonja kint az utcán parkol, mintha arra számított volna, hogy gyorsan kell majd távoznia.
– Na viszlát! – intett oda neki a srác futólag, szenvtelenül.
– Devon! – kiáltott utána Sara, és megindult a fiú nyomában.
Kiment az udvarra, de mikor a fiú kocogva sietett tovább a furgonhoz, Sara megállt.
Elvégre csak nem veheti üldözőbe. Ennyivel tartozik Tessának.
Közben Jeffrey odaért Sara mellé.
– Mi a gond? – nézett a távozó Devon után.
– Nem tudom – felelte a doktornő, pedig nagyon is tudta.
Miért nem beszélt neki soha Tessa arról az abortuszról? Vajon mindvégig bűntudata
volt miatta, vagy őt foglalták le túlzottan a saját dolgai, semhogy észrevegye, min megy
keresztül a húga?
Visszamentek a házhoz Jeffreyvel.
– Vacsoráztál már? – kérdezte a férfi.
Sara bólintott, és hozzásimult, azt kívánva, bárcsak meg nem történtté tehetné az elmúlt három napot. Totál el volt csigázva, és fájt a szíve Tessa miatt, mert rádöbbent,
hogy amikor az az abortusz lezajlott, akkor sem volt a húga mellett.
– Annyira… – kezdett bele Sara, de el is akadt. Hiába kereste a szót, egy sem jutott
az eszébe, amely leírta volna, hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó csepp élet is elszivárgott volna belőle.
Felmenet a bejárati ajtóhoz vezető pár lépcsőn Jeffrey támogatta.
– Aludnod kell – mondta a zsaru.
– Nem – ellenkezett. – Be kell mennem a kórbonctanra.
– Ma este már ne! – taszigálta odébb az utazótáskát a lábával Jeffrey.
– De még meg kell…
– Előbb aludd ki magad! – ismételte a rendőrfőnök. – Már ki sem látsz a fejedből.
A nő tudta, hogy Jeffreynek igaza van, úgyhogy beadta a derekát.
– De előbb megfürdöm – mondta, és végigfutott rajta, mi mindent csinált ma a kórbonctanon. – Úgy érzem magam, annyira…
– Jól van, na – csókolta meg a feje búbját Jeffrey.
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A férfi bekísérte a fürdőszobába, és Sara mozdulatlanul állt, amíg a zsaru levetkőztette, aztán maga is levetkőzött. A nő szó nélkül figyelte, amint Jeffrey megereszti a vizet,
megnézi, pont jó hőmérsékletű-e, aztán besegíti a zuhany alá. Amikor a férfi hozzányúlt, Sara ismerős reakciót érzett a testében, de úgy tűnt, a zsarunak a szex volt az
utolsó dolog, ami a fejében járt, miközben a meleg vízsugár alá tartotta a mosdókesztyűt.
A nő mozdulatlanul állt a zuhany alatt, hagyta, hogy mindent Jeffrey csináljon, és kiélvezte, hogy végre nincs semmi dolga. Félig-meddig úgy érezte, mintha borzalmas
rémálomból ébredne, és a zsaru érintése annyira jó érzéssel töltötte el, hogy Sara majdnem sírva fakadt.
Jeffrey is érzékelte, hogy a nő hangulata megváltozott.
– Jól vagy? – kérdezte.
Sara úgy érezte, olyan erővel önti el a hiányérzet, hogy képtelen választ adni. Inkább
hátranyomta magát, és Jeffreyhez simult, így éreztetve, mennyire nagy szüksége van rá.
A férfi habozott, úgyhogy Sara csúsztatta fel a saját testén a zsaru kezét a melléig.
Jeffrey karjában megfeszültek az izmok, ahogy cirógatva izgatni kezdte Sarát. Egyik
keze a nő mellén, a másik lent a lába között talált helyet magának. A doktornő elakadt
lélegzettel érezte meg Jeffrey ujjait a teste belsejében. Mohó vágy töltötte el, de a zsaru
lassan, érzékien elodázott, módszeres mozdulatokkal térképezte fel Sara minden porcikáját. Amikor aztán nagy sokára a zuhanyzófülke hűvös csempéjéhez nyomta a nőt, Sara újra érezte, hogy életre kel, mintha napokig bukdácsolt volna a sivatagban, mire végül rábukkant az oázisra.

11
– Megy? – kérdezte Chuck már századjára.
– Igen, megy – csattant fel Lena, a jobb kezében a zsebkést tekergetve, miközben bal
kézzel a szellőzőrácsot tartotta a helyén. Az ablakon bevillant egy villám fénye, és a
lány összerezzent a kis késéssel rákövetkező mennydörgéstől. A laborban egy pillanatra
akkora fény támadt, mintha valaki vakuzna.
– Hozhatok egy csavarhúzót – mondta Chuck, pont amikorra sikerült meglazítani a
rácsot.
Lena elővette a nadrágzsebéből Mag-Lite zseblámpáját, és a szellőzőcsatornába irányította a fénysugarat.
Valami seggfej heccből nyitva hagyta az egyik ketrecet a laborban. Négy egér szökött
el, amelyek egyenként is többet érnek az iskolának, mint Lena egész éves fizetése, így
aztán akit csak lehetett, mozgósítottak, hogy vegyen részt a keresésben. Dél körül derült
ki, hogy nincsenek meg a kis gombszemű szarházik, most meg már hat óra is elmúlt, de
eddig még csak kettőt sikerült befogni.
Lena a rendőrőrs után átöltözött, de az egész napos keresésben azóta újra megizzadt.
Az inge a hátára tapadt, és még mindig reszketeg volt a múlt éjszaka miatt. Durván hasogatott a feje, és életében még nem volt ennyire kiszáradva a szája. Ha legalább bedobhatna egy piát, azzal kicsit lenyugtathatta volna magát, de még a
kihallgatóhelyiségben magában megfogadta: többet az életben nem iszik egy csepp alkoholt sem.
Most már értette, mikor mit rontott el, és a legtöbb eset a piával függött össze. Ami
pedig nem, az Ethannel volt kapcsolatos, ezért aztán tett még egy fogadalmat: a srác
többé nem része az életének. Ezt két teljes órán keresztül sikerült is betartania. Ekkor
történt, hogy Chuck rászólt Lenára, vegye fel a telefont, ami a biztonságiak irodájában
csörömpölt. Ethan telefonált teljes pánikban, úgy sivított, mint egy lány. Beszámolt,
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hogy rátalált Scooter holttestére. Annyira hülye volt, hogy még gondosan le is törölgetett minden felületet, mintha nem lett volna rá teljesen elfogadható magyarázat, hogy
miért vannak ott az ujjlenyomatai. Mintha azt hitte volna: Lenának annyi esze sincs,
hogy tisztázza magát a gyanú alól.
Scooter kollégiumi szobája előtt Lena már megmondta Ethannek, hogy húzzon a picsába, de a srác csak nem hagyta békén. Még jelentkezett önkéntesnek is, hogy részt
vegyen az egérkeresésben, és az elmúlt hat óra hossza során mindent megtett, hogy felhívja magára a lány figyelmét. Ami Lenát illeti, ő reggel már elmondott mindent neki,
ami mondandója az egész életben lesz Ethan Green vagy White számára, vagy hogy a
faszba hívják egyáltalán. Kész, leszámolt vele. Ha Jeffrey valaha is visszaveszi Lenát a
rendőrséghez, onnantól kezdve az lesz az első számú célja, hogy nyomban bekasztlizza
a kis seggfejt. Ha pedig rázárták a cellaajtót, Lena személyesen fog gondoskodni róla,
hogy elveszítsék a kulcsot.
– Dugd be a fejed, hogy jobban szét tudj nézni! – mondta Chuck.
Úgy topogott a lány mellett, mint valami aggodalmaskodó anya.
Chuck a legrohadtabb melókat mindig rátolta Lenára, aztán pedig folyton tele volt
tanáccsal, hogy hogyan csinálja meg őket, de a kisujj át se mozdította volna, hogy besegítsen.
Lena zsebre tette a bicskáját, és Chuck utasítását követve bedugta a fejét a poros
fémdobozba. Későn esett le neki, hogy biztos közszemlére van téve a segge, és Chuck
feltehetőleg kiválóan érzi magát, hogy háborítatlanul stírölheti.
Már épp valami csípős megjegyzést akart tenni ezzel kapcsolatban, amikor mérges
üvöltést hallott:
– Mi a francot vacakolnak már itt?! Nem érek rá erre, hagyjanak nyugodtan dolgozni!
Lena útban kifelé beverte a fejét a kürtőbe. Brian Keller öt centire állt Chucktól, dühében elvörösödött fejjel.
– Megteszünk minden tőlünk telhetőt, dr. Keller – mondta Chuck.
Keller láthatólag meghökkent, amikor Lena felegyenesedett. A tanárok közül sokan
viselkedtek így, akik Sibyl korábbi munkatársai voltak, Lena már hozzá volt szokva.
Lena barátságos viselkedést erőltetett magára, és futólag odaintett a fickónak. Szerencsétlenségére Keller éppen a szomszédos laborban dolgozott. Nagyjából egy óra körül ment az agyára a zajongás, és néhány Chucknak címzett trágárság kíséretében lemondta a többi óráját aznapra. Keller olyan fickó volt, akivel lassanként meg tudna barátkozni Lena. Szemben Richard Carterrel, aki pont ezt a pillanatot választotta, hogy
bedugja a fejét a tanterembe.
– Mizújs? – mondta.
– Lányok kifelé! – ripakodott rá Chuck, mert Richard buzisan pislogott és kokettálva
nézett befelé.
Chuck már folytatta volna, de Richard oda sem figyelt rá, Brian Kellerre összpontosította minden figyelmét.
– Hello, Brian! – mondta, és vigyorgott, mint egy jóllakott napközis. – Ha dolgod
van, megtartom az óráidat. Úgyis végeztem mára. Tényleg semmibe nem kerül.
– Már két órája vége az utolsó órának, te agyalágyult – mordult rá Keller.
Richard kipukkadt, mint egy léggömb.
– Én csak… – hebegte leforrázva.
Keller sarkon fordult, és faképnél hagyta Richardot.
– Magával pedig beszédem van – ripakodott rá Chuckra az ujjával hadonászva. –
Mégpedig most. Mit képzel magáról, hogy feltart a munkámban!?
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Chuck mereven biccentett, nagy nehezen leszakadt Lena seggének gusztálásáról, és
elvonult Keller nyomában.
– Adams, csak akkor mehet, ha centiről centire átvizsgálta a kürtőt! – szólt hátra a
válla fölött.
– Faszkalap – motyogta Lena, miközben Keller és Chuck kisétált a helyiségből.
A lány azt hitte, Richard majd helyeselni kezd, de a fickó oda sem figyelt. Láthatólag
teljesen a szívére vette az előbbi incidenst.
– Mi van? – szólt rá Lena, de Richard a nélkül is kinyitotta a dumaládát, és véget
nem érő lamentálásba kezdett.
– A munkatársa vagyok ezen a tanszéken – sziszegte összeszorított foggal. – Nincs
joga így beszélni velem mások előtt – böködött az üres ajtókeret felé. – Nem ezt érdemlem, úgy érzem, kiérdemeltem egy bizonyos fokú tiszteletet attól az embertől.
– Jól van, na – mondta Lena, és eltűnődött, miért kattanhatott be Richard ennyire.
A lánynak úgy tűnt, hogy Keller mindenkit ugyanebben a stílusban oszt ki.
– Ma este órája lesz, és én felajánlottam neki, hogy megtartom helyette – méltatlankodott Richard.
– Öö… – felelte Lena. – Asszem, lemondta az óráit.
Richard úgy meredt az ajtókeretre, mint a betolakodót szimatoló pitbull. A szeme kidülledt, és összeszorított, elfehéredő ajkait leszámítva vörös volt az egész képe. A lány
nem is tudta, nevessen, vagy vonuljon fedezékbe.
– Ugyan már, szarjál már bele! – mondta, és azon töprengett, valójában mi lehet a
gond Richardnál.
A fickó felindulása nem sok jót sugallt a szexuális partnerek terén érvényesülő ízlésével kapcsolatban, mégis, talán ez a magyarázat jelenlegi viselkedésére.
– Nem fogom tűrni, hogy így bánjon velem! – tette csípőre a kezét, és tovább túráztatta magát, mint egy pulyka. – Tőle végképp nem nyelem le! Ezen a tanszéken minden
kolléga egyenrangú, úgyhogy ez a fajta bánásmód egyszerűen tűrhetetlen, és én…
– Hagyd már rá, most halt meg a fia! – próbálta békítgetni Lena.
Richards arrogáns legyintéssel söpörte félre a megjegyzést.
– Én csak annyit várok el, hogy felnőtt emberként bánjanak velem. Emberi lényként.
Lenának nem volt ideje erre, de tudta, hogy ha nem tanúsít együttérzést, Richard soha nem húz el innen.
– Igazad van. Tényleg köcsög.
Richard végre rápillantott, és meglepetten vette szemügyre a lány kidekorált képét.
– Neked meg ki húzott be? – kérdezte rögtön.
Lena számíthatott volna rá, mégis meglepte a kérdés.
– Mi van? – kérdezte a lány, pedig értette, hogy Richard a monoklijára céloz. – Ja
nem, csak kitanyáztam. Az ajtóba ütöttem be. Ügyetlen voltam – eluralkodott rajta a
késztetés, hogy újabb és újabb kifogásokat hozzon elő, de aztán leállította magát.
Zsarukarrierje során már megtanulta, hogy a hazudozóknak nehezükre esik befogni a
szájukat. Azért csak nem állta meg, hogy hozzátegye:
– Semmiség.
A fickó hamiskásan rákacsintott, hogy jelezze: nem vette be a szöveget. Az előbbi
háborgás után egy csapásra teljesen átváltozott a viselkedése.
– Tudod, Lena – mondta –, én mindig is úgy éreztem, hogy mi ketten közel állunk
egymáshoz. Sibyl állandóan rólad beszélt. Annyi minden jót látott benned.
Lena megköszörülte a torkát, de nem szólt semmit.

182

– Világéletében segíteni akart rajtad. Boldoggá akart tenni. Ez volt számára a legfontosabb dolog a világon.
Lenának kényelmetlenül viszketni kezdett a talpa.
– Aha – mondta, remélve, hogy Richard nem erőlteti tovább a témát.
– Mi történt a szemeddel? – szívózott az adjunktus, de gyengéd tónusban. – Látszik,
hogy valaki bevert egyet.
– Senki nem vert be – erősködött, és tudatában volt, hogy a kelleténél hangosabban
beszél.
A hazugság másik jele, ami miatt pofonegyszerű leleplezni. Lena magában szidni
kezdte magát a baklövései miatt. Régebben olyan ügyesen tudott hazudni.
– Ha bármi segítségre van szükséged… – Richard nem fejezte be, talán rádöbbent,
milyen hülyén hangzik olyasvalakinek segítséget ajánlani, mint Lena. Gyorsan taktikát
váltott. – Ha bármit meg akarsz beszélni velem. Akár hiszed, akár nem, tudom, mit érzel.
– Aha – nyögte a lány.
A pápa előbb fog rántottát sütni a pokolban, mint hogy ő bizalmába fogadja Richard
Cartert.
Az adjunktus fél fenékkel felült az egyik laborasztal szélére, és lógázni kezdte a lábát. Olyan aggodalmas képet vágott, hogy a lány már azt hitte, Richard mindjárt tovább
ragozza az előbbi ajánlatát, de aztán nem lett igaza.
– Sikerült kideríteni, ki engedte el az egérkéket?
– Nem – felelte a lány. – Miért?
– Hallottam, hogy két másodéves későig bent maradt, hogy dolgozzon valami laborfeladaton, és aztán biztos szórakoztak is egy kicsit.
– Nem lennék meglepődve rajta – röhögött Lena viszolyogva.
– Hú, tényleg, ma úgy volt, hogy Nannel vacsorázom – mondta Richard. – Nem jössz
el te is? Tök jó lenne!
– A, még nagyon sok a munka – felelte Lena.
Aztán célzás gyanánt ki is nyitotta a zsebkését.
– Te jószagú! – csusszant le az asztalról Richard, és a lány mellé lépve jobban megnézte a kést. – Ezt meg mire használod?
Lenának már a nyelvén volt, hogy ezzel szabadul meg azoktól az idegesítő majmoktól, akik mindenbe beleütik az orrukat, de Richardnak megcsörrent a mobilja. A fickó
végigtapogatta a laborköpenye zsebeit, és meg is lett a telefon. Előkapta, és széles vigyor terült el a képén, ahogy a kijelzőre pillantott.
– Később megkereslek, és akkor beszélünk bővebben – simította meg az adjunktus
Lena arcát a monokli mellett.
A lány meg akarta neki mondani, hogy hagyja a francba, de végül csak annyit bökött
oda.
– Viszlát!
Ezt is feleslegesen, mert Richard már rég kimasírozott a szobából, mire Lena elköszönt.
A lány visszafordult a kürtőhöz, és nekiállt, hogy újra felcsavarozza a rácsot.
Chucknak igaza volt, csavarhúzóval sokkal gyorsabban ment volna, csak Lena nem
akart kérni, inkább a késsel szenvedett. Egyedül maradt a szobában, és átfutott rajta,
hogy a nap folyamán most először lehet magában. Igazából egy dolgon kell elgondolkoznia: hogyan férkőzhetne újra Jeffrey kegyeibe.
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Lena igyekezett ezüsttálcán kínálni a rendőrfőnöknek Chuckot, de Jeffrey teljesen
félreértette, mire céloz a lány. Tehát Chuck a múlt hétvégét egy golftornán töltötte. Ettől
még nem kizárt, hogy benne van a keze a kampuszon belüli drogforgalmazásban.
Scooter szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a biztonsági őrök irodája érintett a dologban. Márpedig ennyire Chuckot sem ejtették a feje tetejére. Képtelenség, hogy ne
vette volna észre, ha ilyesmi folyik pont az orra előtt. Viszont Lena, ahogy Chuckot ismerte, biztos volt benne, hogy nem ő maga végzi a drog terjesztését. Sokkal inkább az a
stílusa, hogy csak ül a kövér seggén, és részesedést követel a más üzletéből.
Megint óriási égzengés hallatszott, Lena összerezzent, megcsúszott a kezében a kés,
és megvágta a bal mutatóujját oldalt. Sziszegve káromkodott, és kirángatta a nadrágból
az ingét, hogy az aljába bugyolálhassa a vágást. Chuck minden hónapban megígérte,
hogy rendel Lenára való, XS méretű egyenruhát, de aztán sosem állta a szavát. A túl
nagy, buggyos ruhák még egy okkal többet adtak Lenának, hogy ne érezze magáénak
ezt a munkakört.
– Lena!
A lány nem nézett fel. Ugyan még egy hete sem ismerték egymást, de azért rögtön
megismerte Ethan hangját.
Az ujja köré csavarta az ing szélét, hogy elállítsa a vérzést. Mély seb volt, gyorsan
átütött a vér a textilen. Jó a rosszban, hogy legalább ugyanazt a kezét vágta meg, amelyiken a csuklója is be volt dagadva. Talán egyet fizet, kettőt kap ellátásban részesítenék, ha kórházba menne.
Ethan újra megszólította, mintha a lány az előbb nem hallotta volna.
– Lena!
– Megmondtam, hogy nem akarok beszélni veled.
– Aggódom miattad.
– Nem is ismersz eléggé ahhoz, hogy aggódhass értem – felelte Lena.
Nem fogadta el a segítő kezet, amit Ethan nyújtott neki. Feltápászkodott.
– Azt mondtad, nem kell feleségül mennem hozzád. Emlékszel?
– Nem lett volna szabad ilyet mondanom – mondta Ethan bűnbánó képpel.
Lena leengedte a kezét az oldala mellé, és érezte, hogy tódulni kezd a vér az ujjába, a
seb felé.
– Hetvenhét méter magasról szarok rá, hogy miket dumálsz.
– A tegnap este miatt nem kell zavarban lenned.
– Kettőnk közül nem én hörgök, mint a vaddisznó, mikor elmegyek – elkapta a fiú
karját, és mielőtt Ethan bármit reagálhatott volna, felrángatta a pólója ujját.
A srác elrántotta a kezét és visszahúzta a pólót a csuklójára, de Lena látta, hogy egy
szögesdrótot ábrázoló tetkó fut körbe Ethan alkarján, meg még valami, ami talán egy
puskával felfegyverzett katonának tűnt.
– Mi az? – kérdezte a lány.
– Csak egy tetkó.
– Egy katona – pontosított a lány. – Tisztában vagyok a dolgaiddal, Ethan. Tudom,
miben utazol.
A srác teljesen ledermedt, mint a szarvas, ha rávetül a reflektorfény.
– Már nem vagyok ugyanaz az ember többé.
– Nem? – kérdezett vissza Lena a monoklijára bökve. – És ezt melyik ember csinálta?
– Csak visszaadtam, reflexből visszaadtam – felelte Ethan. – Ki nem állhatom, ha valaki megüt.
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– Mert ki szereti?
– Hidd el, nincs igazad, Lena. Tényleg vigyázok magamra, és jó útra tértem.
– Hogy telik a próbaidő?
Ez váratlanul érte Ethant.
– Beszéltél Diane-nel?
Lena nem szólt semmit, de mosoly bujkált a szája szögletében. Jól ismerte Diane
Sanderst. Gyerekjáték lesz az utolsó szóig mindent megtudnia Ethan előéletéről.
– Mit kerestél ma reggel Scooter szobájában?
– Tudni akartam, hogy minden oké vele.
– Na persze, úgyis olyan jó fej.
– Sok metamfetaminja van – mondta Ethan. – És nem tud megálljt parancsolni magának.
– Nincs olyan önfegyelme, mint neked.
A srác nem harapott rá a csalira.
– Hinned kell nekem, Lena! Semmi közöm az egészhez.
– Akkor jobban teszed, Ethan, ha meggyőző alibit találsz, mert Andy Rosen és Ellen
Schaffer zsidó volt, Tessa Linton pedig feka csávóval kamatyolt…
– Nem tudtam…
– Az nem számít, kishaver – torkollta le a lány. – Céltábla van a melleden, mert belekötöttél Jeffreybe. Én már akkor megmondtam, hogy maradj ki az egészből.
– Nekem már tényleg semmi közöm ehhez – bizonygatta a fiú. – Pont azért költöztem ide, hogy mindenből kimaradhassak.
– Azért költöztél ide, mert üldöztek a haverjaid, akiket a rács mögé küldtél, hogy
rendezzék veled a számlát.
– Velük kvittek vagyunk – mondta Ethan keserűn. –Most mondtam, hogy kiszálltam
az egészből, Lena. Gondolod, nem kellett megfizetnem az árát?
– Gondolom, a barátnőd volt az ára – vágta rá Lena. – Most meg engem kerülgetsz,
mert félmexikói vagyok. Olajos képű, ugye?! A haverjaid így hívnának? Vagy dakotának?! – a lány hatásszünetet tartott. – Vagy inkább arról akarsz csevegni, hogy az ikertesóm buzeráns volt? Vagy a szeretőjéről, a bozótleső leszbi könyvtárosról? –kuncogott
Lena a fiú reakcióján. – Szörnyű belegondolni, mit szólna ehhez az egészhez a családod, Ethan White.
– Green a vezetéknevem – mondta a fiú. – Zeek White a mostohaapám. Az édesapám
lelépett otthonról – folytatta határozott, szilárd hangon. – Ethan Green-nek hívnak,
Lena. Ethan Greennek.
– Akárhogy is hívnak, akkor sem férek el tőled – válaszolta a lány. – Hess!
– Lena! – ismételte a srác olyan kétségbeeséssel a hangjában, hogy a lánynak muszáj
volt ránéznie.
Lenának az elrablása és megerőszakolása óta szokása lett, hogy kerüli mindenkinek a
pillantását. Most döbbent rá, hogy igazából még soha nem nézett Ethan szemébe, még
tegnap este sem, amikor kielégítette. Ijesztően hideg kék szeme volt. A lánynak az volt
az érzése, hogy ha elég közelről nézne bele, látná benne az óceánt.
– Már nem vagyok ugyanaz az ember többé – győzködte a fiú. – Hinned kell nekem!
A lány rábámult. Tudni szerette volna, miért olyan fontos ez Ethannek.
– Lena, van köztünk valami.
– Dehogy van – vágta rá a lány, de kevesebb meggyőződés volt a hangjában, mint
szerette volna.
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Ethan Lena füle mögé igazította a lány haját, aztán finoman megcirógatta a monokli
környékét.
– Nem akartalak bántani.
– Mégis megtetted – köszörülte meg a torkát a lány.
– Ígérem, ezennel megígérem neked, hogy soha többé nem fordul elő.
Lena szíve szerint rávágta volna, hogy nem is lenne rá esélye, de nem tudta elfordítani a fejét. Összekapcsolódott a tekintetük, és a lány képtelen volt rá, hogy megtörje a
pillanat varázsát.
A srác elmosolyodott, nyilván mert látta, milyen hatással vannak a szavai Lenára.
– Tudod, még soha nem is csókolóztunk – simított végig Ethan az ujjával a lány ajkán.
Lenában olyan húrok pendültek meg a fiú érintése nyomán, melyekről azt hitte, már
rég elszakadtak. Érezte, hogy a szeme is könnybe lábad. Ennek véget kell vetnie, mielőtt kiszalad a keze közül a dolog, gondolta. Tennie kell valamit, amivel végleg eltávolíthatja Ethant az életéből.
– Kérlek – mondta a fiú az ajkán bujkáló mosollyal. – Kezdjük újra elölről!
Lena kimondta az egyetlen dolgot, amiről biztosan tudta, hogy a srác lefagy tőle.
– Megint zsaru akarok lenni.
Ethan úgy rántotta el a kezét, mintha a lány leköpte volna.
– Ez vagyok én – mondta Lena.
– Dehogy vagy ez – erősködött a fiú. – Tudom, milyen vagy, Lena. Te nem zsaru
vagy.
Visszajött Chuck, az övét rángatta, úgyhogy csörgött a kulcscsomója. A lány úgy
megkönnyebbült a főnöke láttán, hogy rámosolygott.
– Mi az? – nézett rá Chuck gyanakvón.
– Később beszélünk – mondta Ethan Lenának.
– Oké – vetette oda a lány félvállról, és elfordult tőle.
A srác nem mozdult.
– Tényleg beszéljünk később – ismételte nyomatékosan.
– Jól van – bólogatott Lena. Bármit hajlandó lenne mondani, csak hogy Ethan végre
kimenjen. – Persze, beszélünk. Ígérem. Most menj!
Ethan végre eltűnt, és a lány leszegte a fejét, a padlót bámulva próbálta összeszedni
magát. A padlón vér-cseppekre lett figyelmes. Úgy csöpögött a vér a megvágott ujjából,
mint egy rosszul szigetelt vízvezetékből.
– Mi volt ez az egész? – fonta keresztbe a mellén Chuck tömzsi karjait.
– Semmi köze hozzá – felelte a lány, és a cipője orrával szétkente a padlón a vércseppeket.
– Ketyeg a műszakja, Adams. Ne lopja az időmet!
– Most túlórapénzt kapok? – kérdezte Lena, de csak kötekedésből.
A főiskolán mindenki be volt osztva túlórára, de Chuck erről mindig elfeledkezett,
ami kényelmes volt. Lena megmutatta neki az ujját.
– Vissza kell mennem az irodába, hogy beragasszam.
– Hadd nézzem! – hajolt oda Chuck, mintha Lena szimulálna.
– Majdnem a csontig beszaladt a kés – mondta a lány, és kibújt az ingéből.
Szúró fájdalmat érzett a sebben. Egyszerre volt melege és fázott.
– Talán össze is kell varrni.
– Nem kell összevarrni – mondta Chuck, mintha Lena gyerekesen kényeskedne. –
Eredjen vissza az irodába! Mindjárt jövök én is.
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Lena kijött a laborból még mielőtt Chuck meggondolja magát, vagy észreveszi, hogy
a falra szerelt fehér elsősegélydobozban is biztos van sebtapasz.
Az eső, melynek már egész héten lógott a lába, most kezdett el szakadni, amikor a
lány félúton volt az iroda felé. Amint kiért az épületek fedezékéből, olyan erős szél kerekedett, hogy egészen oldalra verte az esőt, és éles üvegszilánkokként vágta Lena arcába. A lány résnyire összehúzott szemmel, maga elé tartott kézzel igyekezett vissza a biztonsági őrség irodájába.
Már vagy öt perce keresgélte a kulcsát, és próbálta bedugni a zárba, mire végre sikerült kinyitnia az ajtót. A szél rögtön bele is kapott, és teljesen kitárta. Lena belekapaszkodott a kilincsbe, és nagy nehezen behúzta az ajtót maga után.
Többször is megpróbálta felkattintani a villanykapcsolót, de nem volt áram.
Káromkodva vakarta elő a zseblámpáját, és megkereste az elsősegélydobozt. Amikor
végre meglett, nem sikerült kinyitni. A vádliján hordott kés fokával kellett felpattintania
a műanyag fedelet. Annyira csúszott a keze, hogy kisiklott a kezéből a kés, és a doboz
tartalma a földre szóródott.
A zseblámpa fényénél kiválasztotta, mire van szüksége, a többi cuccot a padlón
hagyta. Ha Chuckot annyira izgatja, majd összeszedi. A francba, még az is lehet, hogy
annyit keres, hogy futja neki hetente kitakaríttatni valakivel az irodát.
– Húbassz…! – sziszegte, amikor ráöntötte az alkoholt a nyílt sebre. Vérrel keveredve csorgott az ujjáról az íróasztalra. Az ingujjával próbálta feltörölni, de csak még jobban szétkente. – Baszki! – morogta.
Az öltözőszekrényében volt egy bebújós esőkabát, de még sosem vette fel. Csak a
gallér egyik oldalára varrtak patentot, és Lena hiába mutatta Chucknak, hogy gyári hibás a felszerelése, a főnök nem foglalkozott vele. Chuckéval persze nem volt gond,
úgyhogy a lány úgy döntött, inkább a főnök esőköpenyében sétál haza. Csak párszor
kellett rásózni a zárra, simán kinyílt Chuck öltözőszekrénye. Lena egyből meglátta a
dzsekit, ott volt a felső polcon, még a gyári nejlonban, de ha már kapóra jött az alkalom,
a lány úgy határozott, ettől függetlenül át is kutatja a szekrényt.
Talált benne egy búvármagazint, amely leginkább azzal foglalkozott, hogyan festenek a félmeztelen modellek a combjukat is szabadon hagyó, legfrissebb divat szerinti
békaöltözékekben, meg egy doboz felbontatlan Powerbar szeletet, de ezeken kívül
semmi egyéb érdekes nem volt a szekrényben. Fogta az esőkabátot, és már épp be akarta csukni a szekrényt, amikor kivágódott az ajtó, és Chuck belépett.
– Mi a faszt csinál maga?! – rivallt rá a lányra, és egyből ott termett mellette.
Lena nem is tudta, hogy Chuck ilyen gyors is tud lenni, ha akar. A férfi olyan erővel
vágta be az öltözőszekrény ajtaját, hogy az a lendülettől visszanyílt.
– Kölcsön akartam venni az esőkabátját.
– Magának is van – kapta ki a kezéből a csomagot Chuck, és az íróasztalra hajította.
– Mondtam már, hogy az enyémmel van valami gond – felelte Lena.
– Szerintem magával van gond, Adams, nem az esőkabátjával.
Lenát zavarta, hogy Chuck ennyire közel hajol hozzá. Hátrált egy lépést, és ekkor
visszajött az áram. A neon pislogva felgyulladt, sejtelmes fényt vetve rájuk. Ebben a világításban is látszott, hogy Chuck harciasan áll, mint aki kész verekedni is.
– Jó, akkor majd a sajátomban megyek.
– Fletcher telefonált, hogy beteg. Magát osztom be helyette éjszakai műszakra – ült
fel Chuck az íróasztalra fél fenékkel.
– Kizárt – tiltakozott Lena. – Két órával ezelőtt kellett volna végeznem.
– Így járt, Adams – mondta. – Nagyon ciki.
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Lena kinyitotta az öltözőszekrényét, és csak bámult befelé, mert nem ismert rá a cuccaira.
– Mit művel?! – dörrent rá Chuck, és bevágta a szekrény ajtaját.
A lánynak el kellett kapnia a kezét, nehogy a főnök rácsapja a fémajtót. Most jött rá,
hogy véletlenül Fletcher szekrényét nyitotta ki a sajátja helyett. Két zacskó volt a polcon, és Lena könnyen kitalálhatta, mi volt bennük. Chuck és Fletcher annyira biztosak
voltak benne, hogy nem buknak le, hogy az öltözőszekrényben tartották a szajrét.
– Adams! – ismételte Chuck. – Kérdeztem valamit!
– Semmit – válaszolta a lány.
Fletcher nem véletlenül nem jelentett soha semmit, amikor ő volt éjszakás, gondolta
Lena. Így is épp elég dolga volt azzal, hogy drogot áruljon a főiskolásoknak.
– Na jó – mondta Chuck, mert nyilván azt hitte, hogy Lena belenyugodott az éjszakai
műszakba. – Akkor viszlát reggel. Hívjon, ha van valami komoly!
– Szó sincs róla – ellenkezett Lena. – Megmondtam, hogy nem maradok itt, Chuck.
Most a változatosság kedvéért magának kell beállnia.
– Ez meg mi a francot jelentsen?!
Lena kihajtogatta az esőköpenyt, és belebújt. Szinte elveszett az óriási, XL-es köpenyben, de nem bánta. Odakint még mindig tombolt a vihar. Amint hazaér, biztos rögtön eláll, gondolta a lány saját szerencséjét ismerve. Valahogy be kell zárnia a szálláson
az ajtót éjszakára, tűnődött. Jeffrey reggel feltörte a zárat, amikor bejöttek hozzá. Isten
tudja, vajon nyitva van-e még a vasbolt ilyenkor.
– Adams! Hova megy?
– Nem maradok éjszakai műszakra – felelte a lány. – Haza kell mennem.
– Várja az üveg, mi? – kérdezte Chuck visszataszító vigyorral az ajkán.
Lena tudatára ébredt, hogy a fickó elállja az ajtót.
– Tűnjön az utamból!
– Egy darabig itt maradhatok magával, ha akarja – mondta Chuck, és valami megcsillant a szemében, amitől Lena érezte: jobb, ha résen van.
– Az íróasztalfiókomban van egy üveg pia – folytatta a fickó. – Talán összeülhetnénk, hogy egy kissé jobban megismerjük egymást.
– Hát ezt nem mondja komolyan.
– Tudja – kezdte Chuck –, ha kifestené magát, és csinálna valamit a hajával, egész
csinoska lenne.
A fickó Lena felé nyúlt, ő meg elhúzta a fejét.
– Húzzon innen a faszba! – förmedt rá a lány.
– Úgy látom, nincs is olyan súlyosan rászorulva erre a melóra, mint amennyire
mondja – közölte Chuck az előbbi visszataszító arckifejezéssel.
Lena az ajkába harapott a fenyegetés hallatán.
– Olvastam, mit csinált magával az az ürge – mondta a fickó. – Olvastam az újságban.
– Ahogy mindenki más is – felelte Lena dörömbölő szívvel.
– Aha, de én később is jó párszor újraolvastam.
– Amekkora analfabéta, egész belefáradhatott a szája a szótagolásba.
– Engem inkább az izgat, hogy a maga szája mibe fáradna bele – közölte Chuck, és
mielőtt Lena észbe kaphatott volna, elkapta a lány tarkóját, és az ágyéka felé húzta a fejét.
Lena ökölbe szorította a kezét, és teljes erőből a fickó lába közé bokszolt. Chuck felnyögött, és elterült a padlón.
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Lena ajtaja kinyílt, mikor a lány a folyosóra ért.
– Hol voltál?
A lánynak vacogott a foga. Annyira megázott, hogy lebernyegként tapadt rá a ruha,
ahogy lépkedett. Nem törődött vele, hogy Ethan hogyan jutott be hozzá, és mit keres ott.
Egyenesen a konyhába ment, és töltött magának egy italt.
– Mi történt? – kérdezte Ethan. – Lena! Mi történt?
A lány keze annyira remegett, hogy ki sem tudta tölteni magának az italt, úgyhogy
Ethan töltött neki, egészen a peremig teleöntve a felespoharat. A lány szájához is emelte
az italt, ugyanúgy, ahogy előző este Lena emelte az ő szájához. Lena egy hajtásra kiitta
az egészet.
– Jól vagy? – kérdezte a srác csendesen.
A lány a fejét rázta, és próbált még egyet tölteni magának, pedig már az első italtól is
összerándult a gyomra. Chuck megfogdosta. Taperolta az undorító mancsával.
– Lena! – szólongatta Ethan, és elvette tőle a poharat.
Újra töltött neki, most már kicsit kevesebbet, és a kezébe nyomta az italt.
Lena ledöntötte, a torka megremegett. Megkapaszkodott a mosogató szélében, és
próbált úrrá lenni feltoluló érzelmein.
– Mondj valamit, bébi! – kérte Ethan. Elsimította a lány haját az arcából, és Lena
ugyanúgy viszolygott az érintésétől, mint az előbb Chuckétól.
– Ne már! – hessegette el a fiút maga mellől.
Attól, hogy megszólalt, köhögnie kellett, teljesen összeszorult a légcsöve, mintha fojtogatnák.
– Jól van – simogatta a lány hátát Ethan.
– Hányszor kell még mondanom – erőltette a torkát Lena –, hogy ne érj hozzám?
Mikor végre kinyögte, el is rántotta magát a fiú közeléből.
– Most meg mi ütött beléd? – értetlenkedett Ethan.
– Egyáltalán mit keresel itt? – rivallt rá Lena, és úgy érezte, megint erőszak áldozatává vált. – Mi a faszt képzelsz magadról, milyen jogon jössz ide?
– Beszélni akartam veled.
– Ugyan miről? – provokálta a lány. – Arról a lányról, akit halálra vertél?
Ethan meg sem mukkant, de Lena látta, hogy a srác minden izma megfeszül. Lena
azt akarta, hogy a srác is úgy érezze magát, mint az előbb ő Chuck karmai között: mint
aki csapdába esett. Mint akinek nincs hova mennie.
– Már elmondtam, mit…
– Persze, végig ki sem szálltál a kocsiból, mi? – kérdezte a lány, és körözni kezdett
Ethan körül.
A srác rezzenéstelenül állt a szoba közepén, mint egy szobor.
– Onnan is jól láttál mindent? – faggatózott Lena. – Jól láttad, hogy megerőszakolják, aztán meg a szart is kiverik belőle?
– Ne csináld ezt! – figyelmeztette a srác fagyosan.
– Különben mi lesz? – kérdezett vissza Lena, és sikerült elnevetnie magát. – Különben velem is ugyanazt fogod csinálni?
– Nem csináltam semmit – Ethannek még mindig feszült az összes izma, és összeszorította a fogát, mint akinek százszázalékosan próbára teszi az önuralmát, hogy megőrizze a nyugalmát.
– Te nem is erőszakoltad meg? – kérdezgette Lena. – Csak üldögéltél a kocsiban, ártatlanul, mint a ma született bárány, amíg a haverjaid kikaparták a gesztenyét?
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A lány kissé vállba taszította Ethant, de mintha egy kősziklát próbált volna odébb
tolni; a fiú meg sem moccant.
– És felállt, miközben nézted őket? – kérdezte. – Na, mondd már el, Ethan! Beindultál rá, ahogy szenved, ahogy lassan megérti, mit sem tehet, úgyis megbasszák?
– Nem.
– Milyen volt ott ülni ölbe tett kézzel, és tudni előre, hogy meg fog halni? Bejött neked az az érzés, Ethan? – újra taszigálni kezdte a fiút. – Csak kiszálltál te is, hogy ott legyél köztük, nem? Lefogtad a lány kezét, amíg a többiek basztak, igaz? Te is megbasztad, ugye? Akkor repedt be a segglyuka, mikor te basztad, ugye? Beindultál a vértől,
igaz?
– Ne csináld ezt, Lena! – figyelmeztette a fiú megint.
– És nézzük, itt mit rejtegetsz! – rángatta a srác pólóját Lena.
Ethan maga tépte le a pólót a felsőtestéről. Lenának leesett az álla, ahogy meglátta a
fiú mellkasát beborító hatalmas tetoválásokat.
– Ezt akartad? – üvöltötte a srác kidagadó erekkel. – Ezt akartad, hülye kurva?!
Lena lekevert neki egy pofont, és amikor Ethan nem reagált, újra és újra arcon csapta. Addig pofozta a fiút, amíg Ethan a falnak nem lökte. Mindketten a földre kerültek.
Birkózni kezdtek, és a fiú erősebb volt nála, Lena fölé kerekedett, lerántotta a lányról
a nadrágot, és a hasába vájta a körmeit. Lena felsikoltott, de a srác a szájára nyomta a
száját, és olyan mélyre ledugta a nyelvét, hogy a lány öklendezni kezdett. Lena próbálta
térddel ágyékon rúgni Ethant, de a fiú volt a fürgébb, szétfeszítette Lena combját a térdével. Egy kézzel összefogta a lány két kezét Lena feje fölött, és a padlóhoz szorította,
hogy ne kapálózhasson.
– Ezt akarod?! – üvöltötte a fiú, a nyála fröcskölt. Ethan a másik kezével lenyúlt, és
lehúzta a sliccét.
Lena szédült, émelygett, vérbe borult a tekintete. Levegőért kapkodva feszült meg,
mikor Ethan belehatolt, és nekifeszült a srác testének.
Ethan mozdulat közben hirtelen megtorpant, és továbbra is a lányban maradt, de tátva maradt a szája a meglepetéstől.
Lena az arcában érezte a fiú leheletét, és nyilallva fájt a csuklója, ahol Ethan a padlóra szorította. De az egész már nem jelentett neki semmit. Mindent érzett, mégis mintha
semmit sem érzett volna.
A lány Ethan szemébe nézett, mélyen a pillantásába fúrta a tekintetét, és meglátta az
óceánt. Lassan mozgatta a csípőjét, hadd érezze a srác, mennyire nedves volt már,
mennyire kívánta… egész testéből kívánta.
Ethan rázkódott az erőfeszítéstől, hogy mozdulatlan maradjon.
– Lena…
– Csss – intette csendre a lány.
– Lena…
Ethan nagyot nyelt, liftezett az ádámcsutkája, és a lány odanyomta hozzá az ajkát,
megcsókolta, szívni kezdte. Aztán feljebb csúsztatta az ajkát, egészen a fiú szájáig, és
szenvedélyesen megcsókolta.
A srác el akarta engedni Lena csuklóját, de a lány megragadta Ethan kezét, és nem
engedte, hogy elvegye onnan. Továbbra is a padlóra szorítva akart maradni.
Ethan könyörgőre fogta, hátha ezzel megint célt ér.
– Légy szíves… – mondta. – Ne így…
Lena lehunyta a szemét, még erősebben nekifeszítette a testét Ethanének, és még mélyebbre húzta magába a fiút.
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Szerda

12
Kevin Blake fel-alá járkált az irodájában, és kétpercenként az órájára pillantott.
– Szörnyű! – ismételgette. – Ez egy borzadály! Jeffrey fészkelődött a székben. Próbált úgy tenni, mint aki figyel. Fél órája mondta meg Blake dékánnak, hogy Andy
Rosent és Ellen Schaffert meggyilkolták, és Blake-nek azóta be nem állt a szája. Egyetlen kérdése sem volt a diákokkal vagy a nyomozással kapcsolatban. Egyedül azzal foglalkozott, mit jelent ez az intézmény számára, következésképp személyesen az ő számára.
– Mondanom sem kell önnek, Jeffrey, hogy egy efféle botrány teljesen betehet a főiskolának – lamentált melodramatikusan égnek emelt kézzel.
Nem a Grant Technológiai Intézet végét, hanem inkább Blake rektorságának végét
jelentheti ez a cirkusz, futott át a rendőrfőnök agyán. Blake-nek nagyon is ügyesen ment
a tarhálás és a kéz kezet mos alapon levezényelt akciók, de túlzottan atyámfiaurambátyámos logikára járt az agya, semhogy igazán sikeresen vezessen egy ekkora intézményt, mint ez a főiskola. A golfhétvégék és az évente megrendezett jótékonysági estek jó szolgálatot tettek az iskolának, de Blake nem volt elég agilis a kutatások támogatásához szükséges új források előteremtésében. Jeffrey jókora összegben hajlandó lett
volna fogadni, hogy a dékánt egy éven belül kipenderítik a székéből, és az utódja egy
energikus, érett gondolkodású nő lesz, aki végre átlendíti az intézményt a huszonegyedik századba.
– Hol az az idióta? – háborgott Blake.
Persze Chuck Gainsről beszélt, akinek már több mint tíz perce be kellett volna futnia
a hét órára összehívott megbeszélésre.
– Más dolgom is van, mint hogy rá várjak – dohogott.
Jeffrey válaszul nem jegyezte meg, hogy ő is szívesebben maradt volna még ágyban
Sarával fél órával tovább, mint hogy Blake irodájában malmozik, várva, hogy végre elkezdődjön a megbeszélés, amiről eleve tudni lehetett, hogy nyögvenyelős és terméketlen lesz. A zsarunak is sok dolga lesz majd ma, legelőször is újra beszélnie kell Brian
Kellerrel.
– Ha gondolja, megkeresem – ajánlotta fel Jeffrey.
– Nem kell – markolt fel egy golflabdát az asztaláról Blake.
Feldobta, aztán elkapta. Jeffrey elismerőn csettintett, pedig sosem értett a golfhoz, és
sosem volt türelme megtanulni.
– Hétvégén voltunk egy tornán – mondta Blake.
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– Igen – felelte Jeffrey. – Láttam az újságban. Biztos ez volt a helyes válasz, mert
Blake arca felderült.
– Kettővel a par alatt csináltam meg a pályát. Kiporoltam Albert nadrágját.
– Kiváló – hagyta rá a zsaru.
Nem valami bölcs dolog a bankelnököt megverni bármiben is, nemhogy golfban,
gondolta magában. Persze bizonyos tekintetben Blake is a markában tartotta Albert
Gainest. Bármikor kirúghatta Chuckot, és akkor Gainesnek új munkahelyet kellett volna
keresnie a drágalátos fiacskája számára.
– Jill Rosen biztos örülni fog, ha híre megy, hogy gyilkosság volt.
– Miért? – kérdezte Jeffrey.
Az volt az érzése, hogy Kevin Blake ellenségesen ejtette ki a száján a doktornő nevét.
– Nem látta azt az újságcikket? „A kampusz dilidokija még a saját fiának sem tudott
mentőövet dobni.” Az ég szerelmére, micsoda vacak duma, de azért mégis…
– Mégis mi?
– Végül is semmi – előhúzott egy ütőt a szoba sarkából. – Brian Keller a minap már
olyan húrokat pengetett, hogy fontolóra vette: beadja a felmondását.
– Ne mondja! – válaszolta Jeffrey.
Blake lemondó sóhajjal pörgette az ütőt a kezében.
– Húsz évig szívta magába az anyatejet az intézmény kebléből, és most, hogy végre
kikísérletezett valamit, amiből a főiskola is profitálhatna anyagilag, rögtön fel akar
mondani.
– A kutatási eredmények nem az iskolát illetik?
Blake felhorkant Jeffrey tájékozatlanságán.
– Bármikor lehazudhatja a dolgot, rengeteg a kibúvó! Ehhez meg csak egy jó ügyvéd
kell, és ezt a világ bármelyik gyógyszercége örömmel megszerzi neki.
– Mit kísérletezett ki?
– Egy antidepresszánst.
Jeffreynek beugrott William Dickson gyógyszeres szekrénye.
– Abból már így is eszméletlen sok van a piacon.
– De, köztünk szólva – halkította le a hangját a dékán annak ellenére, hogy négyszemközt voltak az irodában –, Brian nagyon is a sajátjaként kezelte ezt a kutatást. –
Felnevetett. – Gondolom, azért, hogy nagyobb részesedést alkudhasson ki magának,
amilyen kapzsi disznó.
Jeffrey várta, hogy Blake az ő megjegyzésére is reagáljon.
– Keller antidepresszánsának az a különlegessége, hogy növényi alapú keverék. És
marketingszempontból ez telitalálat: az emberek azt fogják hinni, hogy jót tesz nekik.
Ráadásul Brian azt állítja, hogy nincs mellékhatása, ami persze baromság. Még az aszpirinnek is van mellékhatása.
– Keller fia nem ezt szedte?
– Csak nem találtak tapaszt a testén? – kérdezte Blake riadtan. – Tudja, mint a nikotintapasz. Keller találmánya is pont úgy néz ki.
– Nem volt rajta ilyesmi – ismerte el Jeffrey.
– Phű – törölgette a homlokát Blake eltúlzott megkönnyebbüléssel. – Emberen még
nem lehet kipróbálni, Brian épp pár napja járt Washingtonban, hogy megmutassa az
eredményeket a nagyfiúknak. Ott helyben készek voltak rá, hogy perkáljanak az anyagért. Őszintén szólva – tette hozzá lehalkított hangon –, pár éve én is szedtem Prozacot,
és meg sem éreztem. Semmi hatása nem volt.
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– Elképesztő – bólogatott Jeffrey udvariasan.
Blake az ütő fölé görnyedt, mintha nem az iroda közepén állna, hanem a golfpályán
lenne.
– Arról viszont egy szót sem szólt, hogy Jill is megy-e vele. Talán nincsenek rendben
köztük a dolgok.
– Miből gondolja?
Blake mintaszerű ütést hajtott végre, aztán kibámult az ablakon, mintha a labda útját
követné.
– Kevin! – szólongatta a rendőrfőnök.
– Hát, nem is tudom, mindenesetre rengeteget van szabadságon a doktornő – fordult
vissza a dékán Jeffrey felé. – Nem hiszem, hogy volt olyan év, amióta itt dolgozik, hogy
ne merítette volna ki teljesen a betegszabadság keretét. Persze a normál szabadságot is
kiveszi az utolsó napig. Egyszer még fizetéslevonást is kellett foganatosítanunk nála,
mert túl sok napot vett ki.
Jeffrey könnyen kitalálhatta, miért kell otthon maradnia olyan sokat doktor
Rosennek, de ezt nem akarta a dékán orrára kötni.
Blake az ablak felé fordult, újabb képzeletbeli ütést méricskélve.
– Vagy hipochonder, vagy akut munkaundora van.
A zsaru vállat vont, várta a folytatást.
– Tíz vagy tizenöt éve szerzett diplomát – mesélte Blake. – Ő is afféle későn érő típus. Manapság nem ritka dolog az ilyesmi. A gyerekek kicsit megnőnek, anyuci meg elunja magát, úgyhogy járni kezd valami kurzusra a helyi fősulin. Aztán, mire észbe
kapsz, már ugyanott tanít, mint ahol az előbb még csak tanult – kacsintott Jeffreyre. –
Már évek óta a felnőttképzés tartja életben az esti tagozatos oktatást.
– Nem is tudtam, hogy itt van esti tagozat.
– Jill a mesterképzést a Merceren végezte családterápia szakon – folytatta Blake. –
Aztán angol irodalomból doktorált.
– Akkor miért nem tanít?
– Angoltanárunk van bőven elég. Tucatszámra potyognak a fáról, és persze mindnek
státus kéne. Inkább matekosokra meg természettudományi végzettségűekre van szükség. Az angoltanárokkal tele van a padlás.
– És Jill Rosent hogy vették fel a klinikára?
– Őszintén szólva, az volt a helyzet, hogy szaporítani kellett a női munkaerő arányát
a tanári karban, úgyhogy amikor megüresedett egy tanácsadói pozíció, kiváltattuk vele a
terapeutai képesítést. Végül is jól sült el a dolog – vélte, aztán elfintorodott, és hozzátette: – Már amikor egyáltalán bejön dolgozni.
– És Keller?
– Őt tárt karokkal fogadtuk – mondta Blake, és karjait szélesre tárva szemléltette is
ezt. – Tudja, előtte a versenyszférában dolgozott.
– Nem – mondta Jeffrey. – Ezt nem tudtam.
Rendszerint éppen a professzorok szokták otthagyni a katedrát, hogy magáncégekhez
szegődjenek el, ahol sokkal több pénz és magas beosztás vár rájuk. Még nem hallott
olyan esetről, hogy valaki épp ennek a fordítottját csinálja, és ezt meg is mondta Kevin
Blake-nek.
– A nyolcvanas évek elején a tanári állomány a felére csökkent. Mindenki elhúzott a
nagy cégekhez – Blake ütött egyet, aztán felnyögött, mintha széles lett volna az ütés.
Újra rátámaszkodott a golfütőre, és Jeffreyre nézett.
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– A többségük persze csúszva-mászva igyekezett visszatérni pár évvel később, amikor elbocsátották.
– És Keller melyik cégtől jött?
– A nevére már nem is emlékszem – válaszolta Blake újra megmarkolva az ütőt. – De
azt tudom, hogy nem sokkal később meg is szűnt az a cég. Felvásárolta az Agri-Brite.
– Az a mezőgazdasági vállalat?
– Úgy bizony – felelte Blake, és újra meglendítette az ütőt. – Brian egy vagyont kereshetett volna, ha ott marad. Ó, jut eszembe – lépett az íróasztalához, és felvette arany
Waterman tollát –, fel is kellene hívnom őket, hogy nem akarják-e meglátogatni az intézményünket.
A dékán megnyomott egy gombot a telefonkészüléken.
– Candy – szólt ki a belső vonalon a titkárnőjének. – Megkaphatom az Agri-Brite
számát? Elnézést, rendőrfőnök – mosolygott Jeffreyre. – Hol is tartottunk?
Jeffrey arra gondolt, hogy már így is rengeteg időt elvesztegetett, és felállt.
– Megyek, megkeresem Chuckot.
– Jó ötlet – mondta Blake, úgyhogy Jeffrey gyorsan elszelelt az irodából, mielőtt a
dékán meggondolja magát.
Blake irodájának előterében Candy Wayne nyomogatta a számítógépet.
– Máris megy, rendőrfőnök? – szólt oda neki, amikor Jeffrey elhaladt mellette. – Ez
volt a dékán életének legrövidebb megbeszélése.
– Új parfümje van? – mosolygott rá a zsaru. – Olyan illatos, mint egy rózsakert!
Candy felnevetett, és megrázta a haját. A mozdulat biztos dögös lett volna, ha a nő
már nem nyolcvan felé jár, így viszont Jeffrey inkább azon aggódott, nehogy megránduljon Candy válla.
– Maga vén zsivány! – rendeződött a titkárnő arcán minden egyes barázda kacér mosolyba. Blake-nek nyilván tele volt a hócipője vele, hogy nem vehetett fel egy húsz év
körüli lotyót, hogy neki diktálhasson, de Candy Wayne már minimum emberemlékezet
óta a főiskolán dolgozott. Az öregdiákok grémiuma előbb ment volna bele, hogy Blakenek kiadják az útját, mint abba, hogy Candynek. A rendőrőrs is hasonló cipőben járt
Maria Simmsszel, azzal a különbséggel, hogy Jeffrey kifejezetten örült neki, hogy az
idős hölgy még mindig náluk titkárnősködik.
– Mit tehetek önért, drágaság? – tudakolta Candy.
Jeffrey az asztal fölé hajolt, ügyelve, nehogy felborítsa a harmincvalahány dédunokáról készült bekeretezett fotókat.
– Ugyan, Candy, miért gondolja, hogy akarok bármit is?
– Mindig akar valamit, amikor kedveskedik! – vágott játékosan durcás képet a titkárnő. – És mindig valami huncutságot akar…
Jeffrey újra rámosolygott az idős hölgyre: tisztában volt vele, hogy ezzel úgyis mindig eléri a célját.
– Megkaphatnám az Agri-Brite számát?
A titkárnő fontoskodva fordult a számítógéphez.
– Melyik alosztályéra van szüksége?
– Ki tudna ott nekem segíteni egy régi alkalmazottal kapcsolatban, aki húsz éve dolgozott az egyik cégüknek?
– Hogy hívták a céget?
– Azt nem tudom – ismerte el Jeffrey. – Arról a cégről van szó, amelyiknél Brian
Keller dolgozott.
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– Miért nem ezzel kezdte, kedvesem? – mosolygott rá Candy hamiskásan. – Pillanat,
máris adom.
Felállt az asztaltól. Szűk velúr miniszoknyát és sztreccsfelsőt viselt, és korát meghazudtolóan virgonc volt. Áttipegett a szobán a tűsarkú cipőjében, amiben más nő kitörte
volna a lábát, hátravetette platinaszőke hajkoronáját, és kihúzta az iratszekrény egyik fiókját. Egy deka túlsúly sem volt rajta, de a karjáról már petyhüdten lógott a bőr, ahogy
átszálazta a személyzeti mappákat.
– Itt is van – rángatta elő Keller dossziéját.
– Ez nem számítógépen van? – kérdezte Jeffrey, és odalépett Candy mellé.
– Amire maga kíváncsi, az nem – felelte a titkárnő, és a kezébe nyomta a papírokat.
A zsaru elolvasta Keller állásjelentkezését, amelyet Candy gondos lapszéli jegyzetei
tarkítottak. Az Agri-Brite által bekebelezett cég neve Jericho Pharmaceuticals volt, és
Candy a feljegyzések tanúsága szerint annak idején Monica Patrick akkori személyzeti
osztályvezetővel beszélt, aki igazolta Keller munkaviszonyát, és biztosította az egyetemet, hogy a férfi nem szégyenteljes körülmények között távozott a cégtől.
– Szóval gyógyszercégnél dolgozott? – kérdezte Jeffrey.
– A kutatási igazgatóhelyettes asszisztenseként – válaszolta Candy. – Fizetés tekintetében sem előre-, sem visszalépést nem jelentett neki a munkahely-változtatás.
– De ha ott marad, idővel biztos megemelik a bérét.
– Ki tudja? – ingatta a fejét a titkárnő. – Az a nagy felvásárlási hullám a nyolcvanas
években rengeteg leépítéssel járt – vonogatta a vállát Candy. – Előfordulhat, hogy éppen
azzal járt jól, hogy időben eljött a vállalattól. A középszerű emberek sehol sem érvényesülnek jobban, mint oktatási intézményekben.
– Maga szerint Keller középszerű figura?
– Hát nem mondhatnám, hogy megváltotta a világot.
– „Célom, hogy visszatérjek a tudományos kutatás alapjaihoz. Megelégeltem a fúrástól és hátba szúrásoktól hemzsegő vállalati szférát.” – Idézett Jeffrey fennhangon Keller
motivációs leveléből.
– Ezért aztán itt akart dolgozni a főiskolán – a titkárnő harsányan felnevetett. –
Fiatalság, bolondság!
– És hogyan érhetném el ezt a Monica Patrickot? Candy az ajkára tett ujjal töprengett.
– Nem hinném, hogy még most is ott dolgozik. Amikor utoljára beszéltem vele, már
olyan vén volt, mint az országút – Jeffrey látta Candy arcán, hogy most csendben kell
maradnia. – Fogadjunk, hogy két-három telefonhívással lazán kiderítem a számát.
– Nem engedhetem, hogy ilyen vesződségbe verje magát miattam! – tiltakozott
Jeffrey, remélve, hogy Candy tovább erősködik.
– Ugyan már, ez semmiség! – vágta rá a titkárnő. – Maga nem is értene szót ezekkel
a céges fityfirittyekkel. Kábé annyira jutna velük, mint ökör a tambura szakon! Mindenről lemaradna, mint az egylábú ember a seggbe-rúgóversenyen! – cukkolta tovább
Jeffreyt Candy kedélyesen.
– Hát, ebben alighanem van valami – hagyta rá a zsaru boldogan. – És nagyon hálás
is lennék, ha megtenné, de nem ciki…? – böködött a vállával az ajtó felé Jeffrey.
Candy az ajtó felé pislantott, és látta, hogy még mindig csukva van.
– Köztünk szólva, sosem állhattam azt a széltolót.
– Merthogy?
– Nem tudnám megmondani, de van benne valami… brrr – felelte Candy. – Már régóta tisztában vagyok vele, hogy sosem árt, ha az ember hallgat az első benyomására,
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márpedig amikor Brian Kellert megláttam, az első benyomásom az volt, hogy kiver tőle
a víz… Még a kutyámat sem bíznám rá.
– És a felesége? – kérdezte Jeffrey, és arra gondolt, hogy Candyvel már hamarabb
beszélnie kellett volna.
– Hát – habozott szépen manikűrözött ujjával az ajkát birizgálva a titkárnő –, nem is
tudom. Végül is csak mellette maradt már jó ideje. Talán mégis van valami jó abban az
emberben, csak én nem veszem észre.
– Hát lehet – válaszolta Jeffrey. – De én azért bízom az ösztöneiben. Mindketten tudjuk, ki itt a legimpulzívabb lény.
– Maga pedig gonosz, mint a patás ördög – dorgálta Candy a zsarut, nyilvánvalóvá
téve, mennyire hízeleg neki az észrevétel. – Lennék csak negyven évvel fiatalabb…
– Akkor biztos nem lenne egy nyugodt pillanatom se éjjel, se nappal – csipkelődött
Jeffrey, és puszit nyomott Candy arcára. – Ha megvan a szám, kérem, szóljon.
A titkárnő dorombolásgyanús hangot adott ki, vagy talán csak a torkát köszörülte.
– Úgy lesz, rendőrfőnök! Úgy lesz!
Jeffrey elhúzott, még mielőtt Candy mond valamit, amitől mindketten zavarba jönnek, és inkább a lépcsőn inalt le, nem várt a liftre. A dékán irodája közel volt a biztonságiakéhoz. Jeffrey most oda kocogott át. Már legalább egy hete nem volt futni, úgy
érezte, totál kijött a formából, be voltak állva az izmai, nyújtania kellett volna. Az éjjeli
vihar csinált némi kárt, a pázsiton itt-ott leszakított ágak és némi szemét hevert. A karbantartók már nekikezdtek a takarításnak, felszedték a szemetet, slauggal mosták a járdákat. Annyi hipót raktak a vízbe, hogy Jeffreynek csípte az orrát. Volt annyi eszük,
hogy a főépület körül végeztek először, mert azok, akik panaszkodhattak a munkájukra,
szinte kivétel nélkül itt dolgoznak.
Jeffrey előkapta a noteszét, és átnyálazta a feljegyzéseit. Azon tanakodott, hogy tudná a leghasznosabban beosztani a napját. A helyzet jelenlegi állása szerint nem tehet
mást, mint hogy további szülőket hallgat ki, és újra átfésüli a kollégiumokat. Beszélni
akart Monica Patrickkal, ha ugyan még életben van, mielőtt újra felkeresi Brian Kellert.
Senki nem nagyon szokta csak úgy otthagyni a jól fizető céges állását, hogy bagóért főiskolán tanítson. Keller talán meghamisította az adatokat, vagy túl sok kiskaput használt. Jill Rosentől is érdemes volna megkérdezni, miért hagyta ott a vállalatot a férje,
gondolta Jeffrey. A doktornő említette, hogy nem akarja nulláról újrakezdeni az életét.
Talán korábban már megtette, és tudja, milyen nehéz. Jeffrey mindenképp találkozni
akart a doktornővel ma is, még akkor is, ha az esetleg nem tud semmi újat mondani.
Azért is látni akarta, hogy megtudja, vajon tehet-e valamit érte, könnyíthet-e valahogy a
helyzetén.
A rendőrfőnök eltette a noteszét, és benyitott a biztonsági őrök irodájába. Az ajtó
hangosan megnyikordult, de a zsaru alig hallotta a zajt.
– Francba! – suttogta, és gyorsan hátranézett, hogy van-e valaki mögötte, aki beláthat
az irodába.
Chuck Gaines a földön feküdt, talppal az ajtó felé. A nyakán széles rés tátongott, afféle második száj, a nyelőcsöve maradványai úgy lógtak, mintha a nyelve lógott volna.
Minden tiszta vér volt: a fal, a padló, az íróasztal. Jeffrey felnézett: egyedül a plafon
nem volt véres. Chuck biztos épp lehajolt, amikor elvágták a torkát, vagy talán az íróasztalnál ült. A széket feldöntötték, az oldalán feküdt.
Jeffrey letérdelt, hogy be tudjon nézni az íróasztal alá anélkül, hogy tönkretegye a
nyomokat a tetthelyen. A szék alatt hosszú, csillogó vadászkést pillantott meg.
– Francba! – ismételte jóval felindultabban.
Ismerte ezt a kést. Lenáé volt.
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Frank alig látott a pipától, és Jeffrey nagyon is megértette a helyettesét.
– Nem vall rá – mondta Frank.
Jeffrey az ujjával dobolt a volánon. A dolgozói szállás épülete előtt ültek a kocsiban,
ahol Lena lakott, és járatták az agyukat, hogy mi lenne a legjobb megoldás.
– Maga is látta a kést, Frank.
– Na és? – vont vállat Frank.
– Chuck torkát elvágták.
– Lena nem gyilkos – fújt nagyot a rendőrfőnök-helyettes.
– Tessa Linton leszúrásával is összefügghet az eset.
– Lena akkor is velünk volt. Ő üldözte azt a rohadékot az erdőben.
– De aztán a nyomát vesztette.
– Matt azt mondta, Lena úgy rohant a tettes után, ahogy csak bírt.
– Amíg ki nem ficamította a bokáját.
Frank a fejét csóválta.
– A White gyerek… belőle már inkább ki tudom nézni…
– Nem kizárt, hogy Lena üldözés közben rájött, hogy Ethan az, mert hátulról felismerte, és erre direkt esett el, hogy a srác egérutat nyerjen.
– Én ezt képtelen vagyok elhinni – csóválta a fejét Frank.
Jeffrey biztosítani akarta a helyettesét, hogy ő sincs oda örömében ettől a lehetőségtől, de aztán meggondolta magát.
– Maga is látta a kést, amit a lány a vádliján hordott. Azt akarja mondani, hogy nem
azonos az íróasztal alatt talált késsel?
– Lehet, hogy csak ugyanolyan.
– Rajta vannak Lena ujjlenyomatai, Frank – emlékeztette a kollégáját a helyszínelés
során talált bizonyítékra.
Emiatt voltak most itt.
– Véres ujjlenyomatok – folytatta Jeffrey. – Két lehetőség van: vagy ott volt, amikor
Chuckot megölték, és hozzányúlt a késhez, vagy ő tette. Nincs harmadik.
Frank mereven nézte a lakóépületet. A rendőrfőnök látta rajta, hogy még mindig azon
kombinál, hogyan képzelhető el mégis, hogy nem Lena volt az. Nem egészen fél órával
ezelőtt, amikor a számítógép azonosította Lena három ujjlenyomatát, Jeffreynek ugyanez volt a reakciója. Először is rögtön hívta a technikust, és vele is összehasonlíttatta a
késen talált ujjlenyomatokat a mintával.
A zsaru felnézett, mert egy tanár lépett ki az épület bejáratán.
– Még ki sem dugta az orrát ma reggel? – kérdezte Franktól.
A helyettese a fejét rázta.
– Magyarázza meg, hogyan kerültek az ujjlenyomatok a kés markolatára, és most
rögtön elhajtok innen.
Frank mérgesen nézett. Nem szólt semmit. Már egy jó órája ült ott az épület előtt, és
próbált kiagyalni valamit, amivel tisztázhatná Lenát.
– Ez így nincs rendben – mondta végül Frank, aztán minden további nélkül kiszállt a
kocsiból.
A dolgozói lakóépület elég kihalt volt, a legtöbb tanár már elment órára. A főiskolák
többségéhez hasonlóan hét vége felé itt is kissé szelídült a hajtás, és a közelgő húsvéti
szünetre való tekintettel a diákok egy része már haza is utazott. Jeffrey és Frank egy lélekkel sem találkozott szembe Lena szobája felé haladva. Megálltak a lány garzonjának
ajtaja előtt, a rendőrfőnök látta, hogy a tönkretett kilincset még mindig nem cserélték ki
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azóta, hogy előző reggel berúgták az ajtót. Ha már akkor sikerült volna rávernie valamit
Lenára, ha a szimata már akkor azt súgja neki, hogy a lány tényleg bűnös lehet, Chuck
Gaines talán még mindig élne.
Frank közvetlenül az ajtófélfához simult, és a fegyverére tette a kezét, de nem húzta
elő a pisztolyt.
Jeffrey kettőt kopogott
– Lena! – szólt be.
Eltelt pár másodperc. A rendőrfőnök a fülét hegyezte, hátha valami zaj szűrődik ki a
lakásból.
– Lena! – kiabált be még egyszer, mielőtt benyitott volna a garzonba.
– A francba! – mondta Frank, és előhúzta a pisztolyát.
Jeffrey is követte Frank példáját, mert baljós előérzete támadt, de aztán látta, hogy
Lena nem fegyverért nyúl, csak a nadrágját szerette volna felhúzni.
– Mi a franc történt magával? – kérdezte a lánytól Jeffrey, és tudta, Frank fejében is
ugyanez a kérdés jár.
Lena megköszörülte a torkát. A nyakán körbe fojtogatásnyom látszott.
– Elestem – mondta reszelős hangon.
Csak melltartó és bugyi volt rajta, kreol bőre mellett világított a fehér pamut. Szégyenlősen takarta el a kezével meztelenségét. A felkarján ujjnyomforma zúzódások látszottak, mintha valaki brutálisan karon ragadta volna. A vállán harapásnyomnak tűnő
folt díszelgett.
– Főnök! – mondta Frank.
Már megbilincselte Ethan White-ot, és a karjánál fogva vezette elő a fiút. A srácon
nem volt zokni, se cipő, egyébként fel volt öltözve. Az arcát kékesfekete véraláfutások
borították, a szája középen felrepedt.
Jeffrey felkapott egy inget a padlóról, Lenának akarta odanyújtani, hogy a lány eltakarhassa magát vele. Aztán megtorpant, mert rájött, hogy bizonyíték került a kezébe. Az
ing alsó szegélyén vér sötétlett.
– Jézusom – suttogta a lány pillantását keresve. – Lena! Mit művelt?

13
Sara befordult a heartsdale-i egészségügyi központ parkolójába, és beállt Jeffrey kocsija
mellé. A zsaru nem közölt vele semmi egyebet, csak megkérte, hogy nyomban jöjjön a
kórházba, hogy tárgyi bizonyítékokat szolgáltató vizsgálatokat végezzen el két gyanúsítotton. A rendőrfőnök nem mondta be a gyanúsítottak nevét a telefonba, de Sara már
olyan régóta ismerte a férfi észjárását, hogy így is biztos volt benne: Jeffrey Ethan White-ról és Lenáról beszél.
Az intenzív osztály egyetlen szobája szokás szerint üres volt. Sara körülnézett, az
ügyeletben levő ápolónőt keresve a szemével, de a nővér biztos épp kiugrott egy percre
valamiért. Odébb a folyosón Jeffrey beszélgetett egy idősebb, középtermetű, testes férfival. Még távolabb Brad Stephens állt őrt egy vizsgáló csukott ajtaja előtt, a keze a revolvere agyán.
Közelebb érve a doktornőnek már a Jeffrey és a férfi közötti beszélgetés is megütötte
a fülét. A férfi hallhatóan teljesen kiborulva, követelőzött és elégedetlenkedett.
– A feleségem így is épp elég borzasztó időszakon megy keresztül!
– Tudom, min megy keresztül – felelte Jeffrey. – Milyen szép magától, hogy így a
szívén viseli a felesége sorsát!
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– Még jó, hogy a szívemen viselem! – csattant fel a férfi. – Ezzel meg mit akar mondani?!
Jeffrey meglátta Sarát, és odahívta magukhoz.
– Ő Sara Linton. Ő végzi el a vizsgálatot – közölte a férfival.
– Dr. Brian Keller – mondta a férfi foghegyről, alig pillantva Sarára.
Női retikül volt a kezében, nyilván a feleségéé, gondolta Sara.
– Dr. Keller Jill Rosen férje – magyarázta Jeffrey. – Lena kérte, hogy hívjam be a
doktornőt.
Sara igyekezett leplezni a meglepetését.
– Ha megbocsát nekünk egy pillanatra – fordult Jeffrey Kellerhez, aztán egy kis
vizsgálóba vezette Sarát, amely kicsit odább nyílott a folyosóról.
– Mi folyik itt? – kérdezte a doktornő. – Anyának azt mondtam, hogy délutánra már
Atlantába érek.
– Elvágták Chuck torkát – közölte Jeffrey, miután becsukta az ajtót maguk mögött.
– Chuck Gainesét? – kérdezett vissza Sara, mintha más Chuckot is ismert volna.
– Megtaláltuk Lena ujjlenyomatait a gyilkos fegyveren.
Sara szótlanul állt, csak az agya járt, próbálta összerakni, mi történhetett.
– Neked beugrott a nemi erőszak utáni teszt?
A nő egy pillanatig nem tudta, mire gondol Jeffrey.
– Emlékszel, a múltkor beszéltünk a bugyin talált DNS-ről. Na és neked már akkor
beugrott a nemi erőszak utáni teszt?
Sara próbálta meggondolni, hogy vághatná ki magát ebből, de Jeffrey annyira feketefehéren tette fel a kérdést, hogy nem mondhatott mást, csak azt, hogy: „Igen.”
Jeffrey arca elsötétült a haragtól.
– De miért nem szóltál, Sara?
– Mert nem lett volna helyes felhasználni Lena ellen – válaszolta a doktornő.
– Ezt Albert Gainesnek mondd! – felelte Jeffrey. – Vagy Chuck anyjának.
Sara erre nem szólt semmit, bár nem tudta elhinni, hogy a lánynak bármi köze legyen
a bűntényekhez.
– Először White-ot vizsgáld meg! – utasította Jeffrey éles hangon. – Vér, nyál, szőrzet. Fésüld át az egész testét! Pont, mint a halottszemlén.
– Mit keresünk?
– Bármit, ami a tetthelyhez kötheti – felelte a rendőrfőnök. – Lena cipőtalpa már
megvan a vérnyomokban. Minden csupa vér volt – rázta a fejét szörnyülködve.
A zsaru kinyitotta az ajtót, és kinézett a folyosóra. Nem ment ki, úgyhogy Sara tudta,
hogy még van valami közlendője.
– Mi az? – kérdezte Sara.
– Elég randán ki van dekorálva.
– Mennyire?
Jeffrey újra kinézett a folyosóra, aztán Sara felé fordult.
– Nem tudom, hogy küzdöttek-e, vagy mi volt. Lehet, hogy Chuck rátámadt, Lena
pedig védte magát. De az is lehet, hogy White-nak durrant el az agya.
– Lena ezt mondja?
– Nem szól egy szót se. És White se – a rendőrfőnök szünetet tartott. – Illetve White
annyit mondott, hogy együtt voltak Lenánál egész éjjel, de az iskolában azt mondták a
szemtanúk, hogy White később jött el a laborból, mint Lena. Konkrétan Brian Keller
volt az egyik utolsó, aki tegnap látta Lenát – bökött a folyosó irányába.
– És Lena Keller feleségével akart beszélni?
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– Aha – bólogatott Jeffrey. – Frank a szomszéd szobából figyeli őket, hátha mond valamit a lány.
– Jeffrey…
– Ki ne oktass az orvosi titoktartásról, Sara! Már így is túl sok halottunk van.
Sara tudta, hogy csak az időt vesztegetné, ha most tovább vitatkozna ezen.
– Lena jól van?
– Ő várhat – felelte Jeffrey, nyilván, hogy elejét vegye a további kérdéseknek.
– Megvan a végzés, ami elrendeli a vizsgálatokat?
– Most ügyvéd lett belőled, vagy mi van?! – kelt ki magából Jeffrey, aztán egyből
hozzátette: – Bennett bíró adta ki ma reggel – mikor a nő nem szólt semmit, megint felkapta a vizet. – Most mi van? Látni akarod?! – hitetlenkedett. – Már azt is kinéznéd belőlem, hogy hazudok?!
– Nem kértem, hogy mutasd meg…
– Mindegy, itt van – elővette a végzést, és lecsapta a pultra. – Látod, Sara?! Nem hazudok. Segítelek, hogy jól végezhesd a munkád, hogy ne essen bántódása még több embernek.
A doktornő a papírlapra meredt, és megpillantotta Billie Bennett bolhabetűs aláírását
a vonalon.
– Essünk túl rajta.
Jeffrey előreengedte. Sarán már jó ideje nem vett erőt így a borzalom, mint most,
amikor kilépett a folyosóra.
Brian Keller még mindig ugyanott állt, a felesége retiküljét szorongatta. Üres tekintettel nézett Sarára, ahogy a nő elhaladt mellette, és olyan ártalmatlannak nézett ki, hogy
a doktornőnek szántszándékkal emlékeztetnie kellett magát, hogy ez a férfi veri a feleségét. Brad köszönés gyanánt megbökte a sapkáját.
– Asszonyom! – mondta, és kinyitotta előtte az ajtót.
Ethan White ácsorgott a helyiség közepén. Világoszöld kórházi köntös volt rajta, izmos karját a mellén összefonta. Látszott, hogy nemrég orrba vágták, vékony vércsík indult az orrlyukától az ajka felé. A szeme alatti nagy vörös folt már kezdett belilulni.
Mindkét karját, már amennyi látszott belőlük, tetovált csatajelenetek borították. Meztelen lábszára két oldalán geometriai idomok és lángok kúsztak felfelé.
Átlagos, rövidre nyírt hajú kölyöknek tűnt, aki túl sok időt töltött a konditeremben. A
vállizmai ugráltak, feszült rajta a köntös. Nem volt magas, Saránál jó tizenöt centivel
alacsonyabb lehetett, mégis erőteljesnek tűnt a fellépése. Láthatólag dühös volt, mintha
bármelyik pillanatban képes volna a doktornő torkának ugrani. Sara örült, hogy Jeffrey
nem hagyta kettesben vele.
– Ethan White! – szólította meg a srácot a rendőrfőnök. – A hölgy dr. Linton. Ő fogja
elvégezni a bíróság által elrendelt vizsgálatokat.
– Látni akarom a végzést – mondta White dühösen összeszorított foggal, alig lehetett
érteni, hogy mit beszél.
Sara gumikesztyűt húzott, amíg White elolvasta a végzést. A pulton tárgylemezek,
DNS-teszt-készlet, vérvételhez szükséges eszközök és egy fekete műanyag fésű hevert.
Jeffrey nyilván előre előkészíttetett mindent egy nővérrel. Sara nem értette, miért nem
kérte meg a férfi az ápolónőt, hogy maradjon itt segíteni. Eltűnődött, mi lehet az, amiről
nem akarja, hogy bárki más is lássa.
Sara felvette a szemüvegét, és arra gondolt, megkéri Jeffreyt, küldjön be egy ápolónőt.
– Vedd le a köpenyt! – parancsolt rá Jeffrey Ethan White-ra, mielőtt a doktornő bármit is mondhatott volna.
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– Ez nem szüks… – akadt benne a szó Sarában. White ledobta a köpenyt. A hasán
nagy horogkereszt volt. A jobb mellén egy megkopott arc, aki határozottan Hitlerre emlékeztetett, túloldalt pedig, a fiú bal mellén egy szakasz náci katona sorakozott, akik
szalutáltak felé. Sara nem tudott mit lépni, csak bámult.
– Tetszik, amit lát? – förmedt rá Ethan.
Jeffrey bemázolt egyet a srácnak, és azzal a lendülettel a falhoz nyomta. A doktornő
egészen a helyiség végében álló pultig hőkölt hátra. Látta, hogy Ethan orra nekilapul a
falnak, és újra csorogni kezd belőle a vér.
– A doktornő a feleségem – közölte Jeffrey halkan, fenyegetően. Sara csak azt remélte, soha többé nem hallja így beszélni. – Értesz engem, te anyaszomorító geci?
White feje teljesen beszorult Jeffrey keze és a fal közé. Bólintott ugyan, de a szemében nem csillant félelem. Olyan volt, mint a ketrecbe zárt vad, amelyik tudja, hogy
előbb-utóbb úgyis megszökik.
– Nagyon remélem – engedte el Jeffrey.
– Tanú volt erre, igaz, doktornő? Rendőri erőszak.
– Nem látott semmit – felelte helyette Jeffrey.
Sara magában átkozódott, hogy a zsaru belerángatta ebbe a helyzetbe.
– Tényleg nem? – kérdezett vissza White.
– Ne adj okot rá, hogy tényleg ellássam a bajodat! – lépett egyet felé Jeffrey.
– Igen, uram – felelte Ethan mogorván.
A keze fejével letörölte a vért az orra alól, és továbbra is Sarára szegezte a tekintetét.
Próbálta megfélemlíteni a doktornőt, ő pedig reménykedett benne, hogy nem látszik rajta, hogy Ethan White nem hiába próbálkozik.
Sara kinyitotta az orális DNS-teszt-készletet. Odasétált a sráchoz a kaparókéssel a
kezében.
– Legyen szíves, nyissa ki a száját.
A fiú engedelmeskedett, és nagyra tátotta a száját, hogy a doktornő lekaparhasson valami laza hámszövetet. Több mintát is vett, de remegett a keze, amikor elkészítette a keneteket. A doktornő mély lélegzetet vett, és próbálta megacélozni magát a rá váró feladat előtt. Végül is Ethan White is ugyanolyan páciens, mint bármelyik másik. Ő pedig
orvos, aki a munkáját végzi, se több, se kevesebb.
Sara érezte, hogy a srác szeme a tarkójába fúródik, miközben felcímkézte a mintákat.
A helyiségben könnygázként terjengett a gyűlölet.
– Szükségem lenne a születési idejére – mondta Sara.
A fiú egy pillanatot kivárt, mintha szabad akaratából közölné:
– 1980. november 21.
A doktornő ezt is felírta a címkére a fiú neve, a hely és az aznapi dátum (óra, perc)
mellé. Minden egyes bizonyítékot ilyen módon katalogizálni kell, hogy aztán bizonyítékzsákba vagy tárgylemezre kerülhessen.
Sara csipesszel felvett egy steril papírtörlőt, és a srác szája elé tartotta.
– Ezt nedvesítse meg a nyálával.
– Nem vagyok én nyáladzó őrült!
A doktornő addig tartotta a fiú szája elé a csipeszt, míg végül White kinyújtotta a
nyelvét, hogy Sara a szájába tehesse a papírtörlőt. Elegendő idő elteltével a nő kivette,
és elhelyezte a bizonyítékok között.
– Kér vizet? – kérdezte meg Sara a szokásos eljárást követve.
– Nem.
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A nő folytatta az előkészületeket, érezve, hogy White pillantása minden mozdulatát
követi. Még a fiúnak háttal is érezte a rászegeződő tekintetet, mintha egy ugrásra kész
tigris méricskélné a távolságot.
Sara torka összeszorult: most már nem húzhatja tovább, hozzá kell nyúlnia a fiúhoz.
A kesztyűn át is érződött, milyen meleg a bőre, minden izma kőkeményen feszült. A nő
már évek óta nem vett vért élő pácienstől. Többször egymás után elvétette a vénát.
– Bocsánat – mondta a második próbálkozás után.
– Nem nagy ügy – mondta White, udvarias stílusa éles kontrasztban volt a tekintetéből áradó gyűlölettel.
A doktornő harminc milliméteres kamerával dokumentálta a bal alkaron található,
védekezés közben ejtett, úgynevezett defenzív sebeket. Négy felszíni karcolás volt a fiú
nyakán és fején, a bal fül mögött pedig egy sarlóforma bemélyedés, valószínűleg karmolás. A genitáliák környékét zúzódások borították, a makk vörös és irritált volt. Rövid
horzsolás húzódott a bal farpofán, hosszabb a nyakszirten. Sara megkérte Jeffreyt, hogy
tartson mérőszalagot a sebesülések mellé, míg mindegyiket külön-külön lefotózta
makrolencsével.
– Feküdjön fel az asztalra.
Ethan Sarát bámulva engedelmeskedett.
A doktornő elfordult a sráctól, és a pulthoz lépett. Széthajtogatott egy kis fehér papírt, aztán újra Ethan-hez fordult.
– Emelkedjen fel, hogy ezt maga alá teríthessem! –kérte.
A fiú megtette, amit Sara kért tőle, és egy pillanatra sem vette le a szemét a nő arcáról.
A doktornő a fanszőrzetet átfésülve több idegen szőrszálra is bukkant. A szőrszálakon látszott, hogy tüszővel együtt, erővel tépték ki őket a testből. Sara éles ollóval vágta
le a szőrzetet a fiú bozontos belső combjáról, aztán borítékba tette, és megfelelően felcímkézte a szőrszálakat.
Nedves papírtamponnal vett mintát a péniszre és a herezacskóra száradt nedvekről,
közben úgy összeszorította a fogát, hogy már sajgott az állkapcsa. Sara lekaparta a fiú
kéz- és lábkörmeit, és lefényképezte a jobb mutatóujját, amelyről a köröm letört. Mire
elkészült a vizsgálattal, a pult megtelt bizonyítékkal. Az összes minta hidegszárítóba
vagy bizonyítékos papírborítékba került, utóbbiakat Sara biztos kézzel zárta le és címkézte fel.
– Kész – mondta, lerángatta és a pultra dobta a gumikesztyűt.
Szinte futólépésben hagyta el a helyiséget. Brad és Keller még mindig kint állt a folyosón, de mindkettejük mellett szó nélkül söpört el.
Visszament az üres vizsgálóba, és szinte rángott a dühvel vegyes félelemtől. A mosdókagylóhoz hajolt, teljesen kinyitotta a csapot, és hideg vizet fröcskölt az arcába. Keserűség gyűlt a torkába, és mohón nyelte a vizet, mert majdnem elhányta magát. Még
most is úgy érezte, mintha Ethan rajta tartaná a szemét, billogként égett a bőrébe a srác
perzselő pillantása. Sara az orrában érezte, milyen szappant használ a fiú, és amint becsukta a szemét, a lelki szemei előtt lebegett az enyhe erekció, amelyet kiváltott
Ethanből, ahogy tamponnal végigtörölte a péniszét és átfésülte a fanszőrzetét.
Még mindig ömlött a víz a csapból. Sara végül elzárta, és éppen papírtörülközővel
szárítgatta a kezét, amikor ráeszmélt, hogy tavaly ebben a vizsgálóban vizsgálta meg
Lenát a nemi erőszak után. Annak idején ezen a vizsgálóasztalon feküdt a lány. Ugyanez
a pult telt meg a Lena testéről származó bizonyítékokkal, nagyjából úgy, ahogy az imént
Ethan White-tól is begyűjtötte a bizonyítékokat.
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Sara összefonta a karját a csípőjén, és végignézett a szobán. Hirtelen megrohanták az
emlékek, hiába is küzdött ellenük.
Jó pár perc múlva Jeffrey kopogott, aztán belépett. Levette a zakóját, kilátszott a válla alatti tokban dudorodó pisztoly.
– Figyelmeztethettél volna! – mondta Sara elcsukló hangon. – Szólhattál volna előre!
– Tudom.
– Így akartad megtorolni? – kérdezte a nő.
Érezte, hogy vagy elsírja magát, vagy üvöltözni fog.
– Nem megtorlás volt – felelte Jeffrey.
Sara nem tudta, higgyen-e neki vagy ne. A szája elé kapta a kezét, nehogy felzokogjon.
– Jézus úristen, Jeff!
– Tudom.
– Mit tudsz?! Ugyan már! – fakadt ki váratlanul szenvedélyesen. – Atyaúristen, láttad
azokat a tetoválásokat? – válaszra sem várva folytatta. – Horogkereszt van rajta… – itt
elakadt. – Miért nem szóltál előre?
Jeffrey nem felelt egyből.
– Azt akartam, hogy a saját szemeddel lásd – mondta végül. – Azt akartam, hogy
tudd, mivel állunk szemben!
– De nem tudtál volna figyelmeztetni?! – kiabálta Sara, és újra a mosdókagyló felé
fordult.
A tenyeréből ivott, hogy kimossa a rossz szájízét.
– És miért csak most jöttél ki tőle? – folytatta a kirohanást a nő, mert beugrott neki,
milyen durván préselte a falhoz a srácot Jeffrey. – Megint megütötted?
– Egyszer sem ütöttem meg.
– Nem vágtál az arcába? – vonta felelősségre a nő. – Eleredt az orra vére, Jeffrey.
Még akkor is vérzett, amikor vizsgáltam.
– Mondtam már, hogy nem ütöttem meg.
A nő elkapta a zsaru kezét, és végignézte a bütykeit, hogy vannak-e rajta zúzódások,
horzsolások. Egyet sem talált.
– Hol van az osztálygyűrűd? – faggatta tovább ettől függetlenül.
– Levettem.
– Mindig rajtad szokott lenni.
– Vasárnap vettem le – felelte a rendőrfőnök. – Mielőtt a szüleiddel beszéltem.
– Miért?
– Nem mindegy, Sara? Mert véres volt – tette hozzá végül dühösen. – Tessa vére volt
rajta.
Sara elengedte a férfi kezét. Most kiszaladt a száján a kérdés, amit ki kellett zárni a
gondolataiból, amíg egy szobában volt White-tal.
– Szerinted lehet, hogy ő szúrta le Tessát?
– Nincs alibije vasárnapra. Vagy legalábbis nem biztos az alibije.
– Hol volt?
– Azt mondja, a könyvtárban – válaszolta Jeffrey. – De senki nem emlékszik rá. Enynyi erővel az erdőben is ott lehetett. Megölhette Andyt, aztán várhatott a fák között,
hogy lássa, mi a helyzet.
Sara bólogatva várta a folytatást.
– Ami azt jelenti, hogy nem konkrétan Tessára várt. A húgod csak épp arra járt, Sara,
ő pedig kihasználta a helyzetet.
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Sara megkapaszkodott a pultban, lehunyta a szemét, és próbálta elképzelni, hogy a
szomszéd szobában levő srác szúrta meg Tessát. Sara már korábban is látott gyilkost, és
abban a férfiban az volt neki a furcsa, hogy annyira átlagosnak, teljesen normálisnak
tűnt. Amíg le nem vetkőzött, addig Ethan White-tal is ugyanez volt a helyzet. Olyan
volt, mint bármelyik másik diák a kampuszon. Lehetett volna akár Sara páciense is.
Ethan szülővárosában volt egy gyermekorvos, aki figyelemmel kísérte, hogy Ethan férfivá serdül, ugyanúgy, ahogy Sara tette volna, ha a fiú szülei itt élnének.
Sara, mikor újra szóhoz jutott, azt kérdezte:
– És Lena hogyan illik a képbe?
– Együtt járnak – felelte Jeffrey. – Ez a srác a pasija.
– Ezt nem hiszem el…
– Ha majd meglátod – kezdte Jeffrey –, ha majd bemégy hozzá, egy pillanatra se felejtsd el: ezzel a sráccal jár, őt védi – böködött felindultan a szomszéd vizsgáló felé. –
Azt a vadállatot, akit az előbb odabent láttál.
– Ugyan mitől védené? – kérdezte Sara. – A késen Lena ujjlenyomatai vannak. És ő
volt Chuck kollégája, nem White.
– Majd megérted, ha bemégy hozzá.
– Megint valami meglepetést tartogatsz? – kérdezte a doktornő, érezve, hogy mégegy ilyet nem bírna el, főleg nem Lenával kapcsolatban. – Rajta is van egy horogkereszt?
– Őszintén szólva – magyarázta a zsaru –, nem tudom, hányadán állok vele. Elég
rosszul fest. Úgy néz ki, mint akit alaposan helybenhagytak.
– Igen? És tényleg ez történt?
– Nem tudom – felelte Jeffrey. – Biztos nekiment valaki.
– De ki?
– Frank szerint Chuck lehetett.
– Mégis mit művelt? – kérdezte a doktornő, már előre rettegve a választól.
– Rátámadt – vélte a rendőrfőnök. – Vagy talán csak felidegesítette a lányt. Erre Lena
elmondta White-nak, a srácnak meg biztos eldurrant az agya.
– De szerinted mi történt? – kérdezte Sara.
– Most őszintén: ki a halál igazodik el ezeken? – válaszolta a zsaru. – Ráadásul a
lány egy szót sem hajlandó kinyögni.
– Őt is úgy kérdezted, ahogy White-tal beszéltél? – érdeklődött Sara. – Hogy közben
a falba döngölted a fejét?
A zsaru olyan megbántott képpel nézett rá, hogy Sara már szíve szerint visszavonta
volna a szavait, de tudta, hogy ezzel önmagában semmit nem oldana meg. Meg aztán
tényleg választ szeretett volna kapni a kérdésére.
– Mit gondolsz, miféle ember vagyok?
– Azt, hogy… – Sara nem tudta, hogy folytassa. – Jeffrey, hagyjuk ezt! Most mindkettőnknek haladnunk kell! Ezt most nem tudjuk megbeszélni.
– Pedig meg kellene – felelte Jeffrey. – Szükségem van rá, hogy mellettem állj ebben
az ügyben. Nem kerülhetek szembe veled is épp most, amikor ennyi mindenkivel kell
dacolnom.
– Ennek a vitának nem most van itt az ideje – zárta le a kérdést a doktornő. – Hol van
Lena?
Jeffrey kilépett a folyosóra, és intett Sarának, hogy jöjjön vele, megmutatja.
A nő a nadrágjába törölte vizes kezét, és Brad mellett elhaladva a következő vizsgáló
felé vette az irányt. Már épp lenyomta volna a kilincset, amikor Frank lépett ki az ajtón.
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– Hello! – nézett el mellette a rendőrfőnök-helyettes. – Csak vizet kért.
Sara bement a helyiségbe. A pultra odakészített nemi erőszak utáni tesztet hamarabb
látta meg, mint Lenát. Teljesen megdermedt a látványtól, Jeffreynek kellett gyengéden
beljebb lökdösnie a vizsgálóba. A doktornő szíve szerint nekirontott volna a zsarunak,
ököllel püfölte volna a férfi mellkasát, hogy miért kényszeríti ilyesmire, de már ehhez
sem volt lelkiereje. Teljesen üresnek érezte magát: csak keserűség maradt benne.
– Sara Linton, Jill Rosen – mutatta be őket egymásnak Jeffrey.
Doktor Rosen törékeny, fekete ruhás nő volt, a falnak támaszkodott. Mondott valamit, de Sara nem értette. Csak valami fémes csattogást hallott. Lena az ágyon ült, és oldalra lelógatta a lábát. Zöld kórházi hálóing volt rajta, amit a nyakánál meg lehetett kötni. Idegesen hintáztatta előre-hátra a kezét, a bilincs csörgött az ágy lába felőli vízszintes rúdon.
Sara olyan erővel harapott az ajkába, hogy kiserkedt a vére.
– Azonnal vedd le róla a bilincset!
Jeffrey habozva ugyan, de teljesítette az utasítást. Amint levette a bilincset Lenáról, a
doktornő ellentmondást nem tűrő hangon szólt rá:
– Kifelé!
Jeffrey újra tétovázott. Sara a szemébe nézett, és emelt hangon ismételte meg a felszólítást:
– Menj ki!
A zsaru kilépett a folyosóra, és bevágta az ajtót a háta mögött. Sara csípőre tett kézzel állt másfél méterre Lenától. A lány a bilincs nélkül is ugyanúgy hintáztatta tovább a
kezét, mintha katatóniás lenne. A doktornő azt hitte, Jeffrey távozásával kicsit tágasabbnak tűnik majd a szoba, de a szűk helyiség falai így is szinte összepréselték. Tapintható
volt a rettegés, és hirtelen Sarát is kirázta a hideg.
– Ki tette? – kérdezte Lenától.
Lena megköszörülte a torkát, és a padlót bámulta. Amikor végre szóra nyitotta a száját, csak elhaló suttogásra tellett neki.
– Elestem.
Sara a szívére tette a kezét.
– Lena, magát megerőszakolták – mondta.
– Elestem – ismételte a lány még mindig remegő kézzel.
Jill Rosen átvágott a szobán a csaphoz, és benedvesített egy papírtörülközőt. Lenához
ment, és megtörölgette vele a lány arcát és nyakát.
– Ethan volt az? – kérdezte Sara.
Lena megrázta a fejét, miközben Jill Rosen próbálta letörölni róla a vér egy részét.
– Ethan nem csinált semmit.
Jill Rosen Lena tarkójára terítette a papírtörülközőt. Lehet, hogy ezzel bizonyítékot
tüntetett el, de Sara nem foglalkozott vele.
– Most már minden rendben, Lena – mondta Sara. – Többé nem bánthatja.
Lena becsukta a szemét, de engedte, hogy Jill Rosen az álla alatt is megtörölgesse.
– Nem bántott.
– Nem a maga hibája, ami történt – mondta Sara. – Nem kell védenie Ethant.
A lány továbbra is csukva tartotta a szemét.
– Akkor Chuck tette? – kérdezte Sara.
Jill Rosen riadtan kapta fel a fejét.
– Chuck volt? – ismételte meg a kérdést Sara.
– Chuckkal nem is találkoztam – suttogta Lena.
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Sara leült az ágy szélére. Szerette volna megérteni, mi történhetett.
– Lena, nagyon kérem.
A lány elfordította a fejét. Szétnyílt a nyakán a hálóing, és láthatóvá vált egy mély
harapásnyom közvetlenül Lena jobb melle fölött.
– Chuck bántotta? – szólalt meg Jill Rosen.
– Már bánom, hogy idehívtam magát – mondta neki Lena.
Jill Rosennek könnyek gyűltek a szemébe, és a füle mögé igazította Lena haját. Valószínűleg a húsz évvel ezelőtti önmagát látta a lányban.
– Kérem, menjen el! – mondta neki Lena.
Dr. Rosen bizalmatlan pillantást vetett Sarára.
– Joga van hozzá, hogy itt legyen még valaki – közölte Lenával Jill Rosen.
Minthogy a kampuszon dolgozott dr. Rosen, biztos korábban is hívták már hasonló
helyzetekhez. Tudta, hogy működik a nővédelmi rendszer, még ha ő maga soha nem is
vette igénybe.
– Kérem, menjen el! – ismételte Lena továbbra is csukott szemmel, mintha csak
akarnia kellene, és máris eltávolíthatná Jill Rosent.
Dr. Rosen szóra nyitotta a száját, de aztán mégsem mondott semmit. Úgy inalt el a
helyiségből, mint egy szökésben levő rab.
Lena lehunyt szemmel feküdt tovább. A torkát köszörülte, aztán köhögött.
– A hangokból ítélve zúzódások vannak a légcsöveden – mondta Sara. – Ha a gégefő
is megsérült… – Sara félbehagyta a mondatot, nem tudta, hogy Lena egyáltalán hallja-e,
amit mond. Szorosan összepréselte a szemhéját, mintha az egész világot ki akarná zárni.
– Lena! – szólította meg a lányt Sara, és gondolatban már újra az erdőben járt, Tessa
mellett. – Rendesen kapsz levegőt?
Lena szinte észrevehetetlenül apró nemet intett a fejével.
– Nem bánod, ha kitapintom? – kérdezte Sara, és válaszra sem várva belekezdett a
vizsgálatba. Amilyen finoman csak tudta, megnyomkodta Lena bőrét a gégefő környékén, hogy lássa, talál-e légzárványokat.
– Csak zúzódások – mondta Sara. – Nem tört el sehol, de egy darabig még fájni fog.
Lena újra köhögött, Sara hozott neki egy pohár vizet.
– Lassan! – mondta a lánynak Sara, miközben megitatta.
A lány megint köhécselt, aztán körülnézett a szobában, mintha nem emlékezne, hogy
került ide.
– Behoztak a kórházba – mondta Sara. – Chuck bántott, aztán amikor Ethan megtudta, bosszút állt érted? Így történt, Lena?
A lány nyelt egyet, eltorzult az arca a fájdalomtól.
– Elestem.
– Lena! – sóhajtott fel Sara, és hirtelen olyan feneketlen szomorúság lett úrrá rajta,
hogy alig tudta folytatni a mondatot. – Az ég szerelmére, mondd már el, mi történt!
Lena lehajtott fejjel motyogott valamit.
– Micsoda? – kérdezte Sara.
A lány megköszörülte a torkát, és végre kinyitotta a szemét. A szeme fehérje bevérzett a szemgolyójában elpattant hajszálerektől.
– Le akarok zuhanyozni – mondta.
Sara újra a pulton heverő nemi erőszak utáni tesztre nézett. Úgy érezte, képtelen újra
megtenni. Túl sok ez az embernek, hogy elviselje. Vérzett a szíve, mert látta, milyen kiszolgáltatottan ül ott Lena. Csak várja, hogy Sara tegye meg, amit meg kell tennie.
Lena bizonyára megérezte, hogy mi megy végbe a doktornőben.
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– Kérem, essünk túl rajta! – suttogta. – Olyan koszosnak érzem magam. Le kell zuhanyoznom.
Sara erőt vett magán, felállt az ágyról, és a pulthoz ment. Fásultan ellenőrizte, van-e
film a fényképezőgépben.
– Élt nemi életet az elmúlt huszonnégy órában? – kérdezte Sara a szokásos eljárást
követve.
– Igen – bólintott Lena.
– Szabad akaratából tette? – ismételte meg Sara.
– Igen.
– Zuhanyozott vagy tusolt a támadás óta?
– Nem támadtak rám.
Sara odasétált Lenához, és megállt előtte.
– Van itt egy tabletta, amit a múltkor is kapott tőlem – mondta lepillantva a lányra.
Lena keze még mindig remegett. A lepedőt dörgölte.
– Speciális fogamzásgátló.
Lenának mozgott az ajka, de nem hallatszott, mit mond.
– Úgynevezett esemény utáni tabletta. Emlékszik rá, hogy működik?
Lena bólintott, de Sara ettől függetlenül elmondta.
– Az egyiket most kell bevennie, a másikat tizenkét óra múlva. Adok valamit hányinger ellen is. Múltkor nagyon émelygett?
Nem lehetett eldönteni, hogy bólintott Lena vagy nem.
– Okozhat még izomgörcsöt, szédülést, foltlátást.
– Jól van – szakította félbe Lena.
– Jól van? – kérdezett vissza Sara.
– Igen, jól van – ismételte a lány. – Kérem a tablettákat.
Sara a kórbonctanon ült az íróasztalnál, kezébe temetett arccal, és a vállgödrében tartva
a kagylót hallgatta, hogy kicsöng az apja mobiltelefonja.
– Sara – szólt bele Cathy aggódva –, hol vagy?
– Nem kaptátok meg az üzenetet?
– Nem tudjuk, hogy kell lehallgatni – felelte az anyja, mintha ez evidens lenne. –
Már kezdtünk aggódni.
– Sajnálom, anya – mondta Sara, és a faliórára pillantva látta, hogy már egy órája fel
kellett volna hívnia a szüleit. – Chuck Gainest megölték.
Cathy már eleve úgy ki volt borulva, hogy ez sem hozta ki a sodrából.
– Azt a fiút, aki harmadikban megette a házifeladat-makarónidat?
– Igen – mondta Sara.
Az édesanyja mindig így emlékezett Sara gyerekkori ismerőseire: azoknak a marhaságoknak a révén, amiket még iskolás korukban csináltak.
– Szörnyű! – mondta Cathy.
Nyilvánvalóan nem jutott eszébe, hogy a gyilkosság összefügghet a Tessa elleni támadással.
– Meg kell csinálnom a boncolást, meg még egypár dolgot – Sara nem akarta elmesélni az édesanyjának, mi van Lena Adamsszel, vagy hogy mi történt a kórházban.
Még ha belevágott volna, akkor sem tudná megfogalmazni az érzéseit. Mezítelennek
és védtelennek érezte magát, és semmire sem vágyott jobban, mint hogy azon nyomban
a családjával lehessen.
– Csak délelőtt tudsz jönni? – kérdezte Cathy furcsa hangon.
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– Nem, még ma este jövök, amint tudok – felelte Sara. Még sosem akart ennyire elindulni a városból, mint most. – Tess jól van?
– Itt van mellettem – mondta Cathy. – Devonnal beszél.
– Nahát – mondta Sara. – És az most jó vagy rossz?
– Valószínűleg egyes – válaszolta Cathy diszkréten.
– Mi van apával?
Cathy elhallgatott.
– Megvan – mondta végül, de messze nem volt meggyőző a válasz.
Sara a könnyeivel küzdött. Úgy érezte, mindjárt összecsapnak a hullámok a feje fölött. Tovább súlyosbította terheit az aggodalom: talán az apja nem bocsátott meg neki, s
ettől kezdte tényleg elviselhetetlenül érezni magát.
– Kislányom! – szólongatta Cathy.
Árnyék vetült az íróasztalra. Sara tudta: Jeffrey az. Felnézett, de nem nézett rá. Az
üvegen keresztül látta, hogy Frank és Carlos a holttest mellett beszélget.
– Anya, megjött Jeff. El kell kezdenem.
– Rendben – mondta Cathy, annak ellenére, hogy továbbra is gondterhelt volt a hangja.
– Amint tudok, jövök – ígérte Sara, és letette a kagylót.
– Valami gond van Tessával? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Nem, csak mellette kellene lennem – válaszolta Sara. – A családommal kellene
lennem.
Jeffrey úgy érezte, hogy ebbe ő Sara szerint most nem tartozik bele.
– Ezt most beszéljük meg? – kérdezte a rendőrfőnök.
– Megbilincselted – sziszegte Sara sértődötten, felháborodva. – Nem hiszem el, hogy
képes voltál megbilincselni!
– Lena gyanúsított, Sara – felelte a zsaru a válla fölött hátrapillantva.
Frank a noteszét nézegette, de a doktornő tudta, hogy a rendőrfőnök-helyettes minden szavukat hallja. Ettől függetlenül még jobban megemelte a hangját, csak hogy biztos kihallatsszon, amit mond.
– Megerőszakolták, Jeffrey! Nem tudom, ki tette, de az biztos, hogy megtörtént, és
nem lett volna szabad bilincset tenned rá.
– Gyilkossági ügyben vettük őrizetbe.
– Úgysem ment volna sehova abból a szobából.
– Nem ez számít.
– Akkor meg mi?! – förmedt rá Sara, hiába próbálta fékezni magát. – Hogy megkínozd?! Hogy megpróbáld megtörni?!
– Nekem ez a foglalkozásom, Sara. Vallomást szedek ki az emberekből.
– Biztos egy csomó mindent hajlandók mondani, amikor agyba-főbe vered őket, meg
fenyegetőzöl.
– Elárulom, Sara, hogy az ilyen Ethan White-félék csak egy dologból értenek.
– Hűha, akkor épp csak arról maradtam le, hogy elmondott mindent, amit tudni akartál?
Jeffrey a doktornőre bámult, és próbált magába szállni, nehogy ráordítson.
– Nem lehetne megint minden ugyanolyan köztünk, mint ma reggel volt?
– Ma reggel nem bilincseltél egy megerőszakolt nőt a kórházi vaságyhoz.
– Kettőnk közül nem én voltam, aki bizonyítékot tartott vissza.
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– Ez nem bizonyíték visszatartása, te agyalágyult, hanem orvosi titoktartás. Ahhoz
mit szólnál, ha az én megerőszakolásom után készült teszteket használná fel valaki arra,
hogy engem rács mögé próbáljon juttatni?
– Rács mögé juttatni? – visszhangozta Jeffrey gúnyosan. – Az ujjlenyomatai ott vannak a gyilkos fegyveren. Úgy néz ki, mintha valaki a szart is kiverte volna belőle. A pasijának hosszabb az előélete, mint a farkam. Ezek után mégis mi a halált gondoljak? –
megállt egy kicsit, láthatólag próbált lehiggadni. – Nem tudom ahhoz szabni a melómat,
hogy neked mi tetszik és mi nem.
– Nem, mi? – állt fel Sara. – Se ahhoz, hogy mi humánus és mi nem, ugye?
– Nem tudtam, hogy…
– Ne legyél már idióta! – sziszegte a nő, és bevágta az ajtót.
Most már nem akarta, hogy Frank is hallja mindezt.
– Láttad, milyen szörnyen nézett ki Lena! Láttad, hogy mit művelt vele az a fickó!
Már biztos megkaptad a fotókat. Láttad a véraláfutásokat a lábán?! Láttad a harapásokat
a mellén?!
– Igen – felelte a zsaru. – Láttam a képeket – ingatta a fejét, és azt kívánta, bár ne látta volna őket.
– Szerinted tényleg Lena ölte meg Chuckot?
– White-ot semmi nem köti a helyszínhez – közölte a rendőrfőnök. – Mondj csak
egyvalamit, ami odaköti. Mi van még azon kívül, hogy Lena ujjlenyomatait találtuk
meg a gyilkos fegyveren?
Sara még mindig ugyanott volt leragadva.
– Nem kellett volna megbilincselned!
– Most félre kellene tennem a lehetőséget, hogy megölt valakit, csak mert sajnálom?
– Tényleg sajnálod?
– Persze hogy sajnálom – válaszolta a zsaru. – Szerinted nekem öröm így látni?! Jézusom!
– Talán önvédelem volt.
– Ezt már az ügyvédjének kell majd eldönteni – háborgott Jeffrey. – Nem hagyhatom, hogy az érzéseim megakadályozzanak abban, hogy tegyem a dolgomat. És ez rád
is vonatkozik.
A nyers modor ellenére Sara tudta, hogy a férfinak igaza van.
– Azt hiszem, csak nem vagyok annyira profi, mint te.
– Én nem ezt mondtam.
– A megerőszakolt nők nyolcvan százaléka későbbi élete során áldozatává válik valamilyen támadásnak – nézett Jeffreyre a nő. – Tudtad?
A férfi hallgatott, úgyhogy Sara rögtön tudta, hogy ezt most hallja először Jeffrey.
– Ahelyett, hogy gyilkossággal vádolod, kereshetnél valakit, akit nemi erőszakkal
vádolsz.
– Nem hallottad, mit mondott? – tárta szét a karját Jeffrey olyan magától értetődően,
hogy Sara legszívesebben lekevert volna neki egyet. – Nem erőszakolták meg. Elesett.
Sara kilökte az ajtót, mert érezte, hogy ebben a pillanatban lett teljesen elege ebből a
beszélgetésből. Kisétált a boncterembe. A hátán érezte Jeffrey tekintetét, de nem törődött vele. A boncolási eredményektől függetlenül sosem fogja tudni megbocsátani neki,
hogy az ágyhoz bilincselte Lenát. Ebben a pillanatban úgy érezte, azt sem bánná, ha
most beszélt volna vele az életben utoljára.
Odalépett a röntgenfelvételekhez, de összefolyt a kép a szeme előtt. Igyekezett megnyugodni, és az előtte álló feladatra koncentrálni. Becsukta a szemét, elhessegette a
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Tessa és Lena körül kavargó gondolatokat, és száműzte a lelki szemei elől, hogy nézett
ki Ethan White. Amikor úgy érezte, hogy kissé magához tért, kinyitotta a szemét, és
visszament a boncasztalhoz.
Chuck Gaines nagydarab, bozontos mellkasú, széles vállú alak volt. A karján, amenynyire Sara meg tudta ítélni, nem látszottak a védekezés közben szerzett sebek, úgyhogy
biztosan meglepte a támadója. Széltében vágták el a nyakát, a tátongó seb élénkpiros
volt, szőlőkacsszerűen indáztak ki belőle az inak és az artériák. Kilátszottak a nyakcsigolyák, az egyik el is mozdult.
– Nyáklevilágítóval már végignéztem: tiszta – közölte Sara.
Ez az eszköz kimutat minden testnedvfoltot, és ezáltal kiemeli a nemrég lezajlott
szexuális aktus nyomait.
– Húzhatott óvszert – vetette ellen Jeffrey.
– Találtatok óvszert a helyszínen?
– Lenának biztos volt annyi esze, hogy ne hagyja ott.
Sara látható ingerültséggel rángatta lejjebb a fejük fölötti lámpát. Úgy állította be a
fényt, hogy jobban szemügyre vehessék a seb körüli területet.
– Látszik, hogy itt elbizonytalanodott – mutatott egy pontra a vágáson, ahol nem hatolt be a penge teljesen.
Akárki is szúrta le Chuckot, elsőre nem sikerült a bőrt felszakítania.
– Akkor nem lehetett valami erős ember – vonta le a következtetést Jeffrey.
– A porc és a csont átvágásához nagyon nagy fizikai erőre van szükség – vetette ellen
Sara, és azt kívánta, Jeffrey bárcsak ne vonna le azonnali következtetéseket, de Frank
előtt nem akarta szóvá tenni a dolgot.
A rendőrfőnök talán éppen ezért hozta magával Franket is.
– Megvan a fegyver? – kérdezte a doktornő. Jeffrey felmutatta a műanyag bizonyítékzsákot, amelybe a tizenöt centis pengéjű, véres vadászkést betették.
– A tokját Lena hálószobájában találtuk meg, üresen. A kés tökéletesen illik bele.
– Mást nem is kerestetek?
Jeffrey szemrebbenés nélkül reagált az éles kérdésre.
– Szétkaptuk Lena és Ethan White szobáját. Ez volt az egyetlen fegyver, amit találtunk.
Sara szemügyre vette a kést. A penge az egyik oldalon recés, a másik oldalon éles
volt. A markolatot fekete ujjlenyomatpor fedte, halványan a ragasztószalaggal eltávolított véres ujjnyom kontúrja is látszott. Ettől eltekintve nem sok vér volt a késen. Vagy
letisztította a gyilkos, vagy nem is ezzel a késsel vágták el Chuck torkát. Sara viszonylag pontosan meg tudta volna tippelni, hogy melyik eset forog fenn a kettő közül, de
nem akart elhamarkodott kijelentést tenni.
A doktornő dupla gumikesztyűt húzott. A holttesten az előbbi seben kívül csak egy
nyomot talált, a bal mellen látható mély szúrást. A nyílás mérete nagyjából egybeesett a
Jeffrey által mutatott pengéével, de a seb széle nem recés késre vallott. Chuck támadója
először valószínűleg a férfi nyakát vágta el, és aztán szúrta mellbe. Utóbbi seb ferdén
vezetett a testbe, azt jelezve, hogy az elkövető az áldozat fölé magasodva, felülről szúrt.
– Nem ugyanezen a ponton szúrták meg Tesst is? – kérdezte Jeffrey.
Sara elengedte a kérdést a füle mellett.
– Segítenél az oldalára fordítani?
Jeffrey a fali kesztyűtartóhoz lépett, és kihúzott egy pár steril kesztyűt.
– Én is segítsek? – kérdezte Frank.
– Kösz, nem kell – válaszolta Sara.
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Frank láthatólag megkönnyebbült. Sara észrevette, hogy a férfi bütykein zúzódások
és vágások láthatók. A rendőrfőnök-helyettes figyelmes lett a nő pillantására, és bocsánatkérő mosollyal süllyesztette zsebre a kezét.
– Kész? – kérdezte Jeffrey.
Sara bólintott, és megvárta, hogy a férfi beálljon a helyére.
Chuck feje már alig kapcsolódott a nyakához, ezért nehezen lehetett mozgatni. A
gondot csak tetézte, hogy még a hullamerevség sem múlt el. A két láb az asztal széle felé csúszott, Sarának gyorsan oda kellett kapnia, nehogy a földre essen a tetem.
– Bocs – mondta Jeffrey.
– Semmi gond – felelte a doktornő, és érezte, hogy kezd elpárologni a mérge. – Ideadnád a szikét? – mutatott a tálcára.
Jeffrey tudta, hogy nem ez a szokásos eljárás.
– Mit keresel? – kérdezte.
Sara kikalkulálta a szúrás irányát és mélységét, aztán kis vágást ejtett Chuck hátán a
ball válla alatt.
– A késen kívül nem találtatok más fegyvert? – kérdezte a nő Jeffreytől, és egy másik
eszközre mutatott a tálcán.
– Nem – válaszolta a rendőrfőnök, és átnyújtotta a kért rozsdamentes csipeszt.
Sara benyúlt vele a sebbe, és addig kotorászott, amíg meg nem találta, amit keresett.
– Mit csinálsz? – kérdezte Jeffrey.
A nő kivette a sebből a kis fémdarabot, és válaszul megmutatta a zsarunak.
– Mi az? – kérdezte Frank.
– A kés hegye – nyögte ki Jeffrey olyan képpel, mint akinek mindjárt felfordul a
gyomra.
– A vállcsontnak ütközött, és letört – tette hozzá a doktornő.
Frank ettől láthatóan összezavarodott.
– Lena késének nem volt letörve a hegye – vette elő a műanyag zacskót. – Még csak
el sem görbült.
Jeffrey arcából minden vér kiszaladt, és olyan erejű önvád ült ki rá, hogy Sara már
sajnálta, hogy az imént úgy nekitámadt.
– Mi a franc történt itt akkor? – kérdezte Frank.
– Nem a lány kése volt – jelentette ki Jeffrey érzelmektől elfúló hangon. – Nem Lena
a tettes.

14
Lena ijedten ébredt, és rögtön ülő helyzetbe nyomta fel magát. Minden lélegzetvételnél
megsajdultak a bordái, a csuklója fájdalmasan nyilallt, pedig végre üvegszálas gipszbe
tették. Körülnézett a szűk cellában, és próbálta felidézni, hogy kerülhetett ide.
– Minden rendben – mondta Jeffrey.
A lánnyal szemközt ült, a másik priccsen, a könyökét a térdére támasztotta, a két kezét összekulcsolta. Magánzárkában volt, nem ott, ahova a többi előzetesben levő rabot
szokták csukni az őrs mögött. A cellában sötét volt, csak a folyosóról, az őr fülkéje felől
szűrődött be egy kevés fény. Az ajtó nyitva volt, Lena nem értette, miért.
– Ideje bevennie a második tablettát – közölte a rendőrfőnök.
A zsaru mellett fémtálcán egy műanyag pohár állt, mellette két tabletta. Jeffrey felvette és úgy nyújtotta a lány felé, mint egy pincér.
– A kicsi émelygés ellen van.
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Lena bekapta a két tablettát, és nagy korty hideg vízzel nyelte le őket. Megpróbálta
visszatenni a poharat a tálca mélyedésébe, de nem tudta irányítani a mozdulatait. Jeffrey
segítette vissza. Egy kis víz ömlött a nadrágjára, de a zsaru mintha észre sem vette volna.
– Mennyi az idő? – kérdezte Lena jó néhány torokköszörülés után.
– Negyedóra múlva éjfél – válaszolta Jeffrey.
Tizenöt óra, gondolta Lena. Már majdnem tizenöt órája van letartóztatásban.
– Hozhatok valamit? – kérdezte Jeffrey.
Amikor letette a tálcát, fény vetült az arcára, és Lena látta, hogy a zsaru összeszorítja
a fogát.
– Jól van?
Vállat akart vonni, de a teste nem engedelmeskedett. Minden porcikája el volt macskásodva. Meg a szemhéja is sajgott, amikor pislogott.
– Fáj az ujja, ahol elvágta?
Lena lepillantott a gipszből kilógó mutatóujjára. Kíváncsi lett volna, mennyi idő telt
el azóta, hogy megpróbálta visszacsavarozni a légkondi rácsát. Egy egész örökkévalóság. Úgy érezte, már nem is ugyanaz az ember, mint aki akkor volt.
– A kés akkor lett véres, amikor megvágta magát? – hajolt előre Jeffrey, a fény
megint az arcára vetült.
Lena újra megköszörülte a torkát, de ettől csak jobban fájt.
– Kaphatok még vizet? – kérdezte reszelős hangon suttogva.
– Vagy valami erősebbet kér? – kérdezte Jeffrey.
A lány szemügyre vette a zsarut, próbálta eldönteni, mit akarhat. Jeffrey most a jó
zsarut játszotta, és Lenának olyan nagy szüksége volt egy kis törődésre és kedvességre,
hogy valószínűleg be is fog dőlni Jeffreynek. Annyira vágyott rá, hogy elmondhassa valakinek, mi történt, mégsem tudta rávenni magát, hogy belefogjon. Meg sem tudott
nyikkanni.
– Legyen először víz, oké? – nyújtotta felé a műanyag poharat Jeffrey.
Lena beleivott. Jólesett a hideg víz. A rendőrfőnök biztos az előcsarnokból hozta,
nem az itteni csapból engedte.
Visszaadta a férfinak a poharat, aztán a falnak dőlt. Fájt a háta, de a betonfal megnyugtatóan masszív volt. Lepillantott begipszelt kezére. A gipsz az ujja fölött kezdődött,
és félúton a könyöke felé ért véget. Megmozgatta az ujjait, és zsibongani kezdett a karja.
– Valószínűleg kezd kimenni a fájdalomcsillapító hatása – mondta Jeffrey. – Kér
még? Sarával felírathatok valamit.
Lena a fejét rázta, pedig semmire sem vágyott jobban, mint némi önkívületre.
– Chuck vércsoportja B negatív – mondta a zsaru. –A magáé pedig A.
Lena bólintott. A DNS-tesztek csak egy hét alatt készülnek el, de a vércsoportokat itt
helyben ellenőrizni tudják a kórházban.
– A késen és az íróasztalon és az inge alján is A-s vér volt – közölte Jeffrey.
Lena várta a folytatást.
– B negatívot viszont sehol nem találtunk az irodán kívül – fejezte be a rendőrfőnök.
A lány visszafojtotta a lélegzetét. Eltűnődött, vajon meddig képes megállni, hogy ki
ne fújja.
– Lena… – kezdte a zsaru.
A lány meglepetten hallotta, hogy Jeffrey hangja elcsuklik felindultságában, és látta,
hogy a férfi lesüti a szemét.
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– Nem lett volna szabad megbilincselnem magát.
Lena eltöprengett, vajon mire céloz a zsaru. Nem sok mindenre emlékezett abból,
ami azt követően történt, hogy előző éjjel egymásnak estek Ethannel.
– Teljesen másképp álltam volna hozzá az ügyhöz, ha… – a lányra nézett, a szeme
megcsillant a folyosóról beszűrődő fényben. – Nem tudtam.
Lena fojtottan köhögött, szeretett volna még több vizet.
– Lena, mondja el, mi történt – kérte a zsaru. – Mondja meg, ki tette ezt magával, és
én megbüntetem.
Lena szótlanul meredt rá. Az egészet ő csinálta magának, gondolta. Őt kellene megbüntetni, de hogyan büntethetné őt meg Jeffrey még ennél is jobban?
– Nem lett volna szabad megbilincselnem magát – ismételte a rendőrfőnök. – Annyira sajnálom.
Lena lassan kiengedte a levegőt. Nyilallott a bordája.
– Hol van Ethan? – kérdezte a lány.
– Letartóztattuk – feszült meg Jeffrey.
– Mi a vád?
– Megszegte a próbaidő feltételeit – közölte a zsaru, nem bocsátkozva bővebb magyarázatba.
– Tényleg meghalt? – kérdezte Lena.
Chuckra gondolt. Eszébe jutott, mi történt, amikor utoljára találkozott a főnökével.
– Aha – felelte Jeffrey. – Meg bizony. Ő tette ezt veled? – sütötte le a szemét újra. –
Ő bántott?
A lány újra megköszörülte a torkát. Már fájt a garatja a sok erőltetéstől.
– Hazamehetek?
Úgy tűnt, a zsaru elgondolkozik a válaszon, pedig abból, amit elmondott a lánynak,
már kiderült, hogy nem sok alapja lenne tovább bent tartani.
– Haza akarok menni – mondta a lány, bár nem arra a koszos kis lyukra gondolt,
amiben a kampuszon lakott. Arra a házra gondolt, ahol korábban élt, és arra az életre,
amely korábban a sajátja volt. Arra a Lenára, aki nem támadott meg senkit, aki nem
kényszerítette rá az akaratát senki másra. A jó Lenára. Arra, aki Sibyl halála előtt volt.
– Itt van Nan Thomas. Felhívtam, hogy jöjjön érted – mondta Jeffrey.
– Nem akarok találkozni vele.
– Bocs, Lena, de itt van kint, téged vár, én pedig nem akarlak egyedül hazaengedni.
Nan egy szót sem szólt a kocsiban hazafelé menet. Nem lehetett tudni, mennyit tud
mindabból, ami lezajlott. De ez most igazából nem is számított Lena számára. Azóta,
hogy tegnap megjött a vihar, már semmivel sem törődött.
Kibámult az ablakon, és eszébe jutott, milyen rég nem ült már éjjel autóban. Ilyenkor
már mindig ágyban feküdt; ha nem tudott aludni, akkor csak nézett ki az ablakon, és
várta, hogy újra nappal legyen. De sosem ment el otthonról. Sose ment olyan helyre,
ahol ne érezte volna biztonságban magát.
Nan beállt a ház elé, és leállította a motort. A slusszkulcsot a napellenzőfül fölé dugta, és idétlen vigyort eresztett meg Lena irányába. Nan túlságosan megbízott az emberekben. Sibyl is ugyanilyen volt, amíg egy elmebeteg le nem mészárolta.
Sibyl és Nan pár éve vették ezt a kis bungalót. Rengeteg ugyanilyen házikó állt mindenfelé Heartsdale-ben: az egyik oldalon két hálószoba, a másikon a nappali és a konyha. Az ebédlő és a fürdőszoba is az előszobából nyílt. A két háló közül az egyiket Sibyl
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annak idején dolgozószobának használta, Lena nem tudta, Nan mostanában mit kezdett
vele.
Lena megtorpant a verandára vezető lépcsőn felfelé, és megfogódzkodott, nehogy
összeessen, míg Nan végre kinyitja a lakásajtót. Újabban folyton kimerült; régebben ez
is másképp volt.
Amikor Nan kinyitotta az ajtót, három csippanás fogadta őket. Ahhoz képest, hogy
Nan mennyire nem törődött a biztonsággal, Lenát meglepte, hogy van a házban riasztó.
– Meglepődtél, ugye? – találta ki Lena gondolatát Nan.
A könyvtáros beütötte Sibyl születési dátumát a konzolon.
– Azután szereztem, amikor Sibyl… aztán meg, ami veled történt… gondoltam, így
majd nagyobb biztonságban érzem magam – mesélte.
– Kutya jobb volna – vélte Lena, aztán bűntudatot érzett, mert Nan arcára gondterhelt
kifejezés ült ki. – Persze a riasztó hangja is elijeszti a behatolókat – tette hozzá gyorsan.
– Miután beszerelték, eleinte folyton megszólalt, amikor hazajöttem. Mrs. Mousheyt,
a szemben lakó nénit folyton a szívbaj kerülgette.
– Nagyon hatékony eszköz, teljesen jó lesz – biztosította Lena.
– Miért van, hogy nem hiszek neked?
Lena a kanapé háta mögé dugta a kezét. Nincs ereje ehhez az ostoba beszélgetéshez,
gondolta. Úgy tűnt, ezt Nan is megérezte.
– Éhes vagy? – kérdezte, és az ebédlőből a konyhába menet sorra felkapcsolta az útjába eső lámpákat.
Lena megrázta a fejét, de Nan nem látta.
– Lena!
– Nem – válaszolta a lány.
A fürdőszoba felé menet végigsimított a kanapén. A gyógyszerektől görcsöltek az
izmai, és valami nagyon csípte, talán húgycsőfertőzése volt.
A fekete-fehér kockaköves padlójú, szűk fürdőszobában a falak felső részét körben
faburkolat borította, alatta fehér csempe. A gyógyszeres szekrény ajtaján torz tükör volt,
a keret szélébe be volt dugva egy Sibylt ábrázoló fotó. Lena szemügyre vette a tükörképét, aztán összehasonlításképp a fotót Sibylről. Tíz évvel öregebbnek látta magát, pedig a fénykép mindössze egy hónappal Sibyl halála előtt készült. Lena bal szeme be volt
dagadva, a szeme alatt élénkvörös vágás húzódott, fájt, ha hozzáért. Az ajka középen
felrepedt, a nyakát pedig egy csomó karmolás és egy gigantikus méretű véraláfutás tarkította. Nem csoda, hogy nehezére esik a beszéd. Nyilván olyan a torka, mint egy darab
nyers hús.
– Lena! – kopogott be hozzá Nan.
A lány kinyitotta az ajtót, mert nem akarta, hogy Nan aggódni kezdjen.
– Kérsz teát? – kérdezte Nan.
Lena már-már erre is nemet mondott, de aztán úgy döntött, hogy talán jót tesz majd a
torkának. Bólintott.
– Mentavarázs vagy Erdei koktél?
Lena majdnem felnevetett, mert eszelősnek tűnt, hogy a történtek után Nan ott áll a
fürdőszobaajtóban, és azt kérdi, Mentavarázst vagy Erdei koktélt kér-e.
– Majd választok helyetted – mosolygott Nan. – Át akarsz öltözni?
Lena még mindig a dutyiban kapott kincstári rabruhát viselte, mert a saját holmiját
eltették bizonyítékul.
– Még megvan Sibyl egy-két ruhája, ha… – kezdte Nan, aztán elbizonytalanodott.
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Úgy tűnt, mindketten egyszerre döbbentek rá, hogy nem lenne jó ötlet, ha Lena Sibyl
ruháiba bújna bele.
– Vagy van egy pizsamám, ami pont jó lesz rád – mondta Nan.
Bement a szobájába, és Lena utánament. Az ágy mellett több fotóról mosolygott rájuk Sibyl, és ott volt a maci, ami kiskorában Sibyl kedvenc játéka volt.
Nan csak állt, és Lenát figyelte.
– Mi az? – kérdezte a lány, aztán jó határozottan becsukta a száját, nehogy megint
tátva maradjon, mint az előbb.
Nan a ruhásszekrényhez lépett, és lábujjhegyen pipiskedve kotorászni kezdett a felső
polcon. Kihúzott egy apró fadobozt.
– Ezt az apámtól kaptam – mondta, és kinyitotta a dobozt. Egy Glock gyártmányú kis
revolver feküdt a bársonnyal bélelt ládikóban. Mellette egy teljes tár.
– Mit keres ez nálad? – kérdezte Lena.
Kézbe akarta venni a revolvert, csak hogy érezze a súlyát. Amióta a rendőrségtől leszerelt, még nem volt a kezében pisztoly.
– Apámtól kaptam ajándékba, miután Sibyl meghalt.
Lena csak most jött rá, hogy eddig nem is tudta, hogy Nannek még él az apja.
– Ő is zsaru – mondta Nan. – Mint a ti apátok volt. Lena végigsimított a hideg fémen, kellemes volt a pisztoly tapintása.
– Nem tudok bánni vele – közölte Nan. – Ki nem állhatom a fegyvereket.
– Sibyl is utálta őket – mondta Lena, pedig Nan már biztos tisztában volt vele, hogy
Calvin Adamst, az ikrek apját közúti igazoltatás közben lőtték le.
Nan becsukta a dobozt, és átnyújtotta Lenának.
– Ha nagyobb biztonságban érzed magad tőle, akkor tartsd meg.
Lena átvette a dobozt, és a keblére szorította. Nan a fiókos szekrényhez sétált, és kivett egy halványkék pizsamát.
– Tudom, hogy nem a te stílusod, de tiszta.
– Köszönöm – felelte Lena, tényleg értékelve az erőfeszítést.
Nan kiment, és behúzta az ajtót maga után. Lena először be akarta zárni, de aztán arra gondolt, hogy Nan talán zokon veszi, ha meghallja a kattanást. Leült az ágyra, az ölébe vette a fadobozt, és felnyitotta. Ugyanúgy cirógatta végig a pisztoly csövét, ahogy
korábban Ethan farkát. Aztán felemelte a fegyvert, és ügyetlenül betette a tárat. A begipszelt bal keze miatt nehezen boldogult, és amikor hátrahúzta a závárt, hogy csőre töltsön
egy golyót, majdnem kicsúszott a kezéből a revolver.
– Basszus! – mondta, és a ravaszra tette az ujját, csak a próba kedvéért.
A beidegződés azt diktálta, hogy kivegye a tárat, mielőtt visszarakta a pisztolyt a dobozba. Kicsit bénázva átvette a halványkék pizsamát. Akkora izomláza volt, hogy legszívesebben meg se mozdította volna a lábát, de tudta, ha tornáztatja, attól javul.
Amikor kiment a konyhába, Nan épp teát töltött. Rámosolygott Lenára, s visszafojtotta a kitörni készülő nevetést. Lena lesandított a pizsamafelső zsebére hímzett, vicces,
sötétkék kutyára.
– Bocs – kért elnézést Nan még mindig vigyorogva. – Csak sosem tudtalak magam
elé képzelni ilyen cuccban.
Lena halványan elmosolyodott, s érezte, hogy újra felreped az ajka. Az asztalra tette
a fadobozt. A pisztolynak semmi haszna nem volt, ha nem tudja kibiztosítani, mégis biztonságérzetet kölcsönzött neki a tudat, hogy a keze ügyében van.
Nan is észrevette a revolvert, de nem tette szóvá.
– Jobban áll rajtad, mint rajtam – mondta inkább a pizsamára bökve.

215

Lena ettől kissé elbátortalanodott, és úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.
– Nem vagyok meleg, Nan.
Nan önkéntelenül elmosolyodott.
– Még ha az volnál is, nem számít. Nem hiszem, hogy valaha is eljutok arra a pontra,
hogy eljátsszak a gondolattal: betölthetné-e valaki más a testvéred helyét.
Lena a szék támláját szorongatta, nem akart Sibylről beszélni. Ha visszaemlékeznek
rá, akkor arra is vissza kell emlékezniük, mi történt vele. Lenát perzselő szégyenérzet
töltötte el a gondolatra, hogy mi lenne, ha Sibyl megtudná mindazt, ami vele történt. Az
életben először most jobban örült annak, hogy az ikertestvére nem élte meg mindezt.
– Késő van – pillantott a faliórára Lena. – Sajnálom, hogy ennyi mindennel terhellek.
– Jaj, ne is törődj vele! – felelte Nan. – Nem is rossz egyszer végre fennmaradni éjfél
utánig a változatosság kedvéért. Fél tízkor fekszem, mint egy öreg nyanya, újabban, mióta Sibyl…
– Kérlek – szakította félbe Lena. – Most nem tudok beszélni róla. Képtelen vagyok
rá.
– Tedd már le a feneked! – mondta Nan.
Átkarolta Lena vállát, és az egyik szék felé kormányozta volna, de Lena nem mozdult.
– Lena!
Lena az ajkába harapott, amitől még jobban felrepedt a szája. A nyelve hegyével
megnyalta a sebet, és eszébe jutott, hogyan nyalogatta Ethan nyakát.
Egyik pillanatról a másikra sírva fakadt, mire Nan másik kézzel is átölelte. Álltak a
konyhában, s Nan addig tartotta a karjában, míg végül Lena kisírta magát.
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Csütörtök

15
Ron Fletcher úgy kicicomázta magát, mint egy misére készülő kispap. Barna haját gondosan elválasztotta oldalt, és valami fényes zselével rögzítette. Állásinterjús öltönyben
volt, pedig Jeffrey megmondta neki előzőleg a telefonba, hogy csak Chuck Gainesszel
kapcsolatos háttér-információkra van szüksége tőle. Fletcher leheletén érződött, hogy
dohányos. Az alapján, ami az öltözőszekrényéből előkerült a biztonsági őrök irodájában,
a nikotin még hagyján volt az egyéb függéseihez képest.
– Jó reggelt, Mr. Fletcher! – mondta Jeffrey, és a férfival szemközt ült le.
Fletcher gyors, ideges mosolyt villantott Jeffreyre, aztán direkt megfordult, és
Frankre nézett, aki az ajtóban állt, mint egy őrszem.
– Tolliver rendőrfőnök vagyok – közölte Jeffrey. – Ő pedig Wallace nyomozó.
Fletcher bólintott, és a frizuráját lapogatta. Krónikus szmóker volt, aki negyvenegynéhány évesen sem nőtt ki a tinédzserkorból.
– Hello! Hogy ityeg a fityeg?
– Minden oké – felelte Jeffrey. – Kösz, hogy ilyen korán reggel bejött.
– Éjjel melózok – tájékoztatta Fletcher az egész életen át tartó füvezéstől lassan forgó
nyelvvel. – Általában ilyenkor szoktam lefeküdni.
– Hát, mindenesetre értékeljük, hogy bejött – mosolygott Jeffrey.
Hátradőlt, a kezét az asztalon pihentette.
Fletcher megint hátrafordult, és Frankre nézett. Frank, ha akart, tudott fenyegető lenni, és most direkt leszegte a vállát, hogy egyértelművé tegye a hatást.
Fletcher újra az előbbi ideges mosollyal perdült vissza Jeffrey felé.
Jeffrey ismét visszamosolygott rá.
– Én… ööö… – hebegett Fletcher, előregörnyedt, és a vállát az asztalra támasztotta.
– Gondolom, megtalálták a füvet.
– Úgy bizony – válaszolta Jeffrey.
– Nem az enyém – próbálkozott a fickó, de Jeffrey érezte a tónusán, hogy maga is
tudja, ez gyenge kifogás.
Ron Fletcher a negyvenes éveinek közepén járhatott, és a személyzeti aktája szerint
még nem volt két évnél hosszabb munkaviszonya.
– Dehogynem a magáé – felelte Jeffrey. – Megtaláltuk rajta az ujjlenyomatát.
– A francba! – nyögött fel, és tenyérrel az asztalra csapott.
Jeffrey látta, hogy Frank elmosolyodik. A zacskón találtak ugyan ujjlenyomatokat, de
Fletcher ujjlenyomatai nem voltak meg az őrsön.
– Mit árul még?
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Fletcher vállat rántott.
– Át fogjuk kutatni a lakását, Ron.
– Ó, ember! – lógatta le a fejét Fletcher az asztal lapjára. – De durva! – Felnézett, és
könyörgőre fogta: – Még sosem gyűlt meg a bajom a törvénnyel. Higgyék el!
– Már átnéztem az aktáját – tudatta vele Jeffrey.
Fletcher szája megrándult. Egy tilosban parkolást leszámítva nem volt semmi a rovásán, de ettől még lehetett olyan korábbi rendőrségi ügye, ami nem jutott el a vádemelésig. Fletcher abból a generációból való volt, amely azt hitte, a zsaruknak a ténylegesnél
jóval nagyobb a hatalmuk.
– Kiknek árult az iskolában?
– Csak pár srácnak, ember – mondta Fletcher. – Mindig csak egy kicsit, hogy az én
adagom is meglegyen. Semmi nagy buli, tudja?
– Chuck tudott róla?
– Chuck? Á, dehogy. Nem tudta. Tudja, nem nagyon állt a helyzet magaslatán, de ha
rájött volna, hogy ebben utazom…
– Tudja, hogy meghalt?
Fletcher elsápadt, és láthatóan megdöbbent. Jeffrey egy darabig nem szólt semmit. A
fickó lassan magához tért, idegesen izgett-mozgott.
– Felbosszanthatott valakit itt a kampuszon azzal, hogy lenyúlta a klientúráját?
– A klientúráját? – ismételte Fletcher bambán. Jeffrey már-már megmagyarázta a szó
jelentését, amikor végre megérkezett a válasz. – Dehogy, ember. Nem tudom, ki
dílerkedik még itt, de nekem soha senki nem tett szóvá semmit. Nem árultam annyit,
hogy zavarjam vele más vizeit. Most őszintén.
– Soha senki nem jött azzal, hogy nem tetszik, amit csinál?
– Soha – bizonygatta Fletcher. – Tudja, nagyon óvatos voltam. Alig néhány gyereknek adogattam el a cuccot. Nem arra mentem, hogy nagy lóvét csináljak belőle, hanem
épp csak annyit, hogy nekem is meglegyen a füvem.
– Más nem volt, csak fű?
– Néha volt más is – mondta Fletcher.
Nem volt teljesen hülye; tudta, hogy a fűért kisebb büntetési tételek járnak, mint a
többi narkóért.
– És kiknek árult?
– Nem soknak, csak három-négynek.
– William Dicksonnak? – kérdezte Jeffrey. – Scooternek?
– Á, nem, Scooternek nem! Ő meghalt. Nem én adtam el neki azt a szart. Emiatt
akartak kihallgatni? – idegeskedett.
Jeffrey jelezte neki, hogy nyugodjon meg.
– Tudjuk, hogy Scooter díler volt. Scooter miatt ne aggódjon.
– Ja, jó. Hű! – tette a szívére a kezét Fletcher. – Már a szívbajt hozta rám egy pillanatra.
Ez aztán az önfeláldozó pasas, gondolta Jeffrey.
– Tudjuk, hogy Andy Rosennek adott el cuccot.
Fletcher szóhoz sem jutott, csak tátogott. Frankre nézett, aztán Jeffreyre, aztán újra
Frankre.
– Kizárt – nyögte ki végül. – Ügyvédet akarok!
– Az ügyvéd az egész kihallgatás hangnemét teljesen meg fogja változtatni, Ron. Ha
ügyvédet hív, én is behozok egyet.
– Ne már! Ne már!
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– Ha vádat emelek, akkor kész. Bekerül a rendszerbe. Nem tudunk alkut kötni. Onnantól kezdve hosszú éveket kell ülnie.
– Ez annyira súlyos! Csapdába akarnak csalni.
– Dehogy akarjuk csapdába csalni – mondott ellent Jeffrey.
Minthogy Ron szólt, hogy ügyvédet akar, elméletileg már az állampolgári jogainak
megsértése volt, amit a rendőrfőnök csinált.
– Dehogy akarjuk megszívatni – bizonygatta Jeffrey. – Nem akarunk ráverni magára
semmit. Csak tudni akarjuk, mit adott el Andy Rosennek.
– Kizárt, ember! – ellenkezett Fletcher. – Tudom, hogy megy ez. Ha cuccozott, mielőtt leugrott a hídról, akkor velem vitetik el az egész balhét – úgy értem, azzal a madárral, akitől vette a cuccot.
– Andy nem ugrott le, Ron – hajolt át az asztalon Jeffrey. – Lelökték.
– Nem szívat? – kérdezett vissza Ron, és újra hol az egyik zsarura bámult, hol a másikra. – De nagy szemétség, ember. De nagy szemétség! Andy jó gyerek volt. Kicsit zűrös, de azért… a francba! Jó gyerek volt.
– Milyen zűrjei voltak?
– Nem tudott lejönni a cuccról – hadonászott Ron mentegetőzve. – Van, aki tökre
igyekszik, de mégsem megy.
– És ő tényleg igyekezett?
– Szerintem igen – mondta Fletcher. – Mármint értik. Azt hittem, tökre igyekszik.
– De aztán?
– Hát, fogalmam sincs – fintorgott Fletcher.
– Aztán mi történt, Ron? Venni akart valamit magától?
– Nem volt lóvéja – mondta Fletcher. – Előadta magát – görnyedt előre a fickó, és
összedörzsölte a kezét –, hogy majd így meg úgy fizet kedden, de az adagot most kéri.
– És odaadta neki?
– Francokat, dehogy. Már előtte is megpróbált lehúzni. Mindenkit le akart húzni.
– Akkor biztos ellenségei is voltak emiatt.
– Nem – rázta a fejét Ron –, ha megszorongatta az ember, akkor fizetett. Sajnáltam
azt a faszit. Nagy volt a pofája, meg keménykedett, de ha megszorongatta az ember, akkor mondta, hogy „Itt a pénz, jól van. Ne bánts!” – Fletcher félbeszakította magát, mert
rájött, hogy eljárt a szája. – Nem mintha én bántottam volna valaha is. Én nem így adom
elő magam, ember. Én mindig totál laza vagyok, tudja, behatárolom, hogy… – Fletcher
a megfelelő szót kereste. – Nem, ez így nem pontos. Inkább úgy mondom, hogy szellemileg kommunikálok. Nyílt vagyok, és a másikban is a nyíltságot értékelem.
– Persze – mondta Jeffrey.
Ha Fletcher még jobban kinyílna, akkor már szárnyat is növesztene, úgy el van szállva, gondolta magában.
– Szerettem volna, ha jóra fordulnak a dolgai. Azt mondta, jó hír jött. Ünnepelni készült.
– Mit ünnepelt? – nézett össze Jeffrey Frankkel.
– Azt nem mondta – válaszolta Fletcher. – Nem mondta, én meg nem kérdeztem.
Ilyen gyerek volt Andy. Szeretett titkolózni, tudja. Még ha csak a klotyóra ment, hogy
szarjon egyet, abból is akkora titkos küldetést csinált, mintha ő lenne James Bond, hehe!
– mímelt nevetést Fletcher. – Nem mintha bárki is bedőlt volna neki!
– És Chuck? – kérdezte Jeffrey. – Ő hogy jött be a képbe?
– Nem akarok rosszakat mondani róla, ha… – vonogatta a vállát Fletcher.
– Ron!
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A fickó felnyögött, a hasát simogatta.
– Hát nem kizárt, hogy leesett neki némi lóvé fentről. Tudja, lakbérre, meg erre-arra.
Jeffrey hátradőlt, és próbált rájönni, mi köze lehetett Chucknak a gyilkosságokhoz. A
drogdílerek csak azt nyírják ki, aki átveri őket, és mindig látványos módon, hogy elrettentsék a leendő riválisokat. Az öngyilkosságnak beállított öldöklés épp hogy rontaná az
üzletmenetet.
Fletcher egyre idegesebb lett Jeffrey hallgatása miatt.
– Akkor nincs szükségem ügyvédre? – kérdezte.
– Ha együttműködik, nincs – húzta elő Jeffrey a noteszét meg egy tollat.
Fletcher elé tolta őket.
– Tudom, hogy most először kerül összeütközésbe a törvénnyel, Ron – mondta. –
Próbáljuk úgy megoldani, hogy ne kerüljön rács mögé, de akkor meg kell mondania,
mit tárol a lakásán. Ha odamegyek, és találok bármit is, amit elhallgat előlünk, akkor
gondoskodom róla, hogy a bíró a maximális ítéletet szabja ki.
– Oké, ember – felelte Fletcher. – Rendben. Metamfetamin. Van otthon egy kis gyors
a matracom alatt.
Jeffrey a papírra és a tollra bökött.
Fletcher írni kezdett, fogalmazványt készített a lakásán található cuccokról.
– A hűtőben van fű, a vajfachban. Hogy hívják azt a részt, ahova a vajat szoktuk tenni?
– Vajtartó? – javasolta Jeffrey.
– Ja igen – bólogatott Fletcher, és folytatta az írást.
Jeffrey felállt, mert bevillant neki, hogy ennél jobb dolga is van. Nem csukta be az
ajtót maga után, hogy a folyosóról szemmel tarthassa Fletchert.
– Mizújs? – érdeklődött Frank.
– Újra beszélni akarok Jill Rosennel, hogy megtudjam, milyen információja van még
– közölte vele Jeffrey félhangosan.
– Hogy van a kölyök?
Lena említésére Jeffreynek egyből borongósabb kedve lett.
– Reggel beszéltem Nan Thomasszal. Nemtom. Lehet, hogy beugrom hozzájuk, és
megkérdem, hajlandó-e feljelentést tenni.
– Á, úgyse fog – válaszolta Frank, és Jeffrey tudta, igaza van.
– Beszélhetnél vele – vélte Jeffrey, mire Frank olyan képet vágott, mintha arra kérték
volna, hogy ápolja le az anyját vizes törülközővel. Mióta Lenát elrabolták és megerőszakolták, Franknek fogalma sem volt, hogy viszonyuljon korábbi nyomozótársához.
Jeffrey ugyan nem mindig értette az idős nyomozó viselkedését, abban viszont biztos
volt, hogy ő maga soha nem hagyná cserben semelyik korábbi társát. Volt olyan kollégája, még Birminghamben, akit már évek óta nem látott, de ha csörögne a telefonja,
egyből autóba pattanna, és már rohanna is vissza Alabamába, hogy segítsen rajtuk.
– Nem adom parancsba, hogy látogassa meg a lányt, de szerintem, ha nyitna felé… –
fogott bele a rendőrfőnök.
Frank szája elé tett kézzel köhögött.
– Magában megbízik, Frank – unszolta tovább a helyettesét Jeffrey. – Talán sikerülne
rávezetnie, hogy melyik a helyes út.
– Én úgy látom, hogy ő már kiválasztotta, melyik úton akar menni – mondta Frank
merev tekintettel.
Jeffreynek beugrott, milyen nehéz volt lerángatni Franket Ethan White-ról tegnap.
Ha nem teszi, akkor White már minden bizonnyal halott lenne.
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– Magára hallgat – ismételte a rendőrfőnök. – Talán senki más nem volna képes beszélni a fejével, csak maga.
Frank ezt a megjegyzést olyan simán engedte el a füle mellett, hogy egy pillanattal
később Jeffrey már abban sem volt biztos, hogy egyáltalán kimondta.
Frank Fletcher felé intett, aki már a második oldalon tartott a vallomásban.
– Átkutassam a lakást?
– Aha – felelte Jeffrey, mert nem zárhatta ki azt a lehetőséget sem, hogy Fletcher nagyon jól hazudik. – Menjen, indítson eljárást ellene az öltözőszekrényben talált fű miatt.
Estére majd meglátjuk, mi minden gyűlik még össze ellene.
– És mi lesz White-tal? – kérdezte Frank. – Szabadon akarja engedni?
Jeffrey már korábban telefonált a maconi seriffnek, hogy tartsa a srácot előzetesben,
mert a saját állományában nem bízott, hogy békén hagynák a gyereket.
– Amíg lehet, előzetesben tartom, de ha Lena nem jelenti fel, nem sokat tehetek, a
franc essen bele.
– És a DNS-minta?
– Tudja, hogy az minimum egy hét, mire kész lesz – emlékeztette Frankét Jeffrey. –
És ha stimmel, akkor sem érünk vele semmit, ha a lány azt állítja, hogy nem az akarata
ellenére történt a dolog.
Frank morcosan bólintott.
– Este Atlantába megy?
– Valószínű, hogy igen – felelte Jeffrey, pedig előző este Sara utoljára éppen arra kérte, hogy most egy darabig hagyja békén.
Jöhet még olyan nap, hogy ezt fogja mondani a doktornő, és halálkomolyan is gondolja majd. Jeffrey iszonyúan remélte, hogy most még nem ez a helyzet.
Jeffrey gyalog ment a Rosen-Keller házig, mert időt akart nyerni, hogy kissé kiszellőztesse a fejét. A héten egyre csak halmozódott benne a bűntudat. Tessa leszúrásától Lena
bántalmazásáig sok minden miatt hibáztatta magát. Tegnap este a börtönben igazából
máson sem járt az esze, csak hogy bárcsak átkarolná a lányt, és megpróbálná kiengesztelni. De a zsigereiben érezte, hogy ez úgy hiányzott Lenának, mint púp a hátára, úgyhogy Jeffrey inkább valami mással igyekezett jóvátenni a dolgot: ki akarta deríteni, ki
állt a gyilkosságok hátterében. A biztonsági őrök irodájában nem volt nyoma külső behatolásnak. Chucknak nem volt olyan ellenlábasa, aki ilyen szörnyűséget forralt volna
ellene, annak ellenére, hogy nagyjából mindenki seggfejnek tartotta, aki csak ismerte.
Ez azonban még nem ok arra, hogy eltegyék láb alól. Még ha meg is sápolta Fletcher
drogügyleteit, akkor is Fletcher került volna bajba, nem Chuck.
A piros Mustang még mindig ugyanúgy parkolt Andy szüleinek a kocsibejáróján,
ahogy Jeffrey utoljára látta. A zsaru felment az elülső verandára, és bekopogott a bejárati ajtón, aztán zsebre dugott kézzel várakozott. Eltelt egy-két perc, aztán bekandikált az
ablakon. Azon tűnődött, vajon Jill Rosen tényleg elhagyta-e a férjét.
Újra bekopogott párszor, aztán elindult vissza az őrs felé. Már a kocsibejáróra ért kifelé menet, amikor meggondolta magát, és mégis hátrakerült a ház mögé, Andy Rosen
garzonjához. Fletcher szerint szombat este Andy ünnepelni akart. Talán ki tudja deríteni,
mi oka lehetett rá, gondolta Jeffrey.
Jeffrey bekopogott a garzon ajtaján, nehogy megzavarja Jill Rosent, ha épp most pakolná össze a fia holmiját. Lenyomta a kilincset.
– Hello! – köszönt be, és belépett a kis lakrészbe.
A belső tér ugyanolyan benyomást keltett, mint a ház többi része: akárki rendezte is
be, azóta a sorsára hagyta, utólag nem csinosítgatta. A padlón narancssárga, süppedős
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szőnyeg, a falat sötét fenyőburkolat borította, utóbbi helyenként felpúposodott. Közvetlenül az ajtó mellől nyílt a fürdőszoba, mellette pedig a nappali. A falat összevissza felragasztgatott, rapbandákat ábrázoló poszterek tarkították. A nagy képernyős tévé két oldalán egy-egy majd méteres, sörösdobozokból emelt piramis állt. Az ablak mellett található festőállványon hevenyészett vázlat volt, újabb női akt, de ez szerencsére nem színes. Jeffrey beletúrt a padlón heverő műanyag ládába, amiben a festéshez szükséges kellékek voltak. Több doboz hígítót és két aerosolos festékszórót is talált. A láda alján volt
még két tubus modellragasztó, és egy lestrapált rongy. Jeffrey megszimatolta, és majd
elájult, olyan durva vegyszerszaga volt.
– Jézusom! – szaladt ki a száján.
A mosdókagyló alatt rábukkant még négy aerosolos flakonra. A kis fürdőszobában
négy vécétisztító spray állt. Andy Rosen vagy tisztaságmániás volt, vagy szipuzott – ragasztó- meg hígítógőzt lélegzett be, hogy beálljon tőle. Ezt a Sara által megrendelt laborvizsgálat csak akkor mutatta volna ki, ha külön ezekre az anyagokra is elvégzik a
teszteket.
Jeffrey átfésülte a szobát, hogy látja-e drogozás egyéb nyomait. A padlón szerteszét
videojáték-konzol, joystickek és tok nélküli cédék hevertek. Egymásra tornyozva állt
egy sor szórakoztatóelektronikai berendezés: DVD-lejátszó, CD-lejátszó, minőségi sztereó rádió, és surround rendszerű hangfalak. Andy vagy dílerkedett, vagy a szülőknek
jelzáloghitelt kellett felvenniük a sok drága szerkentyű miatt.
A hálószobarész faráccsal volt leválasztva. A bevetetlen ágyon az ágynemű gyűröttnek nézett ki. Izzadság és kakaóvajas kézkrém szaga lengte be a szobát. Az ágy melletti
lámpa ernyőjére vörös kendő volt terítve, talán hogy gondoskodjon a hangulatról.
A hálószobában levő szekrényeket és fiókokat már átkutatták egyszer, de Jeffrey úgy
érezte, muszáj még egyszer körülnéznie. A szekrénybe alig három-négy ing volt beakasztva, az oldalsó polcok viszont tele voltak tömve pólókkal. A felső polcon három
viseltes kék farmer hevert. A zsaru mindegyiknek megnézte a zsebeit, aztán visszahajigálta őket a polcra.
A szekrény aljába betett cipősdobozok legtöbbjében vadiúj sportcipőket talált. Az
egyik doboz egy stósz fotóval volt tele, meg Andy régi ellenőrzőivel. Jeffrey belelapozott némelyik kis füzetkébe, és megállapította, hogy Andynek sokkal jobbak voltak a
jegyei, mint amilyeneket annak idején ő kapott. Aztán a fotókat is megnézegette. Jill
Rosen és Brian Keller mindegyik képen nagyjából ugyanúgy nézett ki, csak a háttér változott mögöttük, itt hullámvasút, ott vízi csúszda, némelyiken a Grand Canyon, másokon a Smithsonian. Andy alig néhány fotón szerepelt, Jeffrey úgy képzelte, hogy a srác
biztos kinevezte magát családi fotósnak.
A doboz alján külön köteg fekete-fehér képre bukkant, amelyet olyan régi, száraz
gumipánt fogott össze, hogy amint a zsaru hozzáért, egyből lepattant a fotókról. Az első
fénykép hintaszékben ülő fiatal nőt ábrázolt, kezében újszülöttel. Rövidre nyírt, agyonlakkozott bilifrizurát viselt. Jeffrey emlékezett, hogy annak idején középiskolában az ő
anyjának is ilyen frizurája volt.
A többi képen ugyanez a nő játszott a kisgyermekkel. Ahogy a baba cseperedett, úgy
nőtt meg fokozatosan az anyuka haja is. Összesen tíz képet tartalmazott a köteg, a
legkésőbbin hároméves lehetett a gyerek. Az utolsó képen a nő egyedül ült a hintaszékben, és a kamerába nézett. Az arca és hosszú szempillái valahonnan ismerősek voltak a
rendőrfőnöknek. Jeffrey megfordította a fotót, és leolvasta a hátoldalára írt dátumot,
hátha össze tudja rakni magában a történetet. Tovább bámulta a nőt a képen. Nem tudta,
honnan ilyen marha ismerős.
Előhúzta a mobilját, és Kevin Blake irodáját hívta. Candy három kicsengés után vette
fel a kagylót.
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– Hello, szivi – derült fel a titkárnő, ahogy meghallotta, hogy a rendőrfőnök az. – Én
is épp magát akartam hívni.
– Kiderült valami Monica Patrickról?
– Úgy-úgy! – felelte Candy, de hallhatólag nem voltak örömteli hírei. – Éppen három
éve temették el.
Jeffrey pont ettől tartott.
– Azért kösz, hogy megpróbálta, Candy!
– Nincs mit – válaszolta a titkárnő. – Egyébként se lehet tudni, emlékezett volna-e
bármire is. Gondolom, valami régi botrányt akart volna kiszagolni, nem?
– Valami olyasmit – hagyta rá Jeffrey, és még mindig meredten nézte a fotót, amit a
kezében tartott.
– Én mindenen átrágtam magam, mielőtt felvettük Kellert a tanszékre. Nem az a kimondott Albert Einstein a fickó, de szorgalmasan húzza az igát – mesélte a nő. – Megcsinál minden favágó aprómunkát, amihez a többieknek nem fűlik a foguk. Ha arról van
szó, éjfélig is bent marad, és nem nyugszik, amíg nincs kész mindennel. Manapság az
ilyenfajta embert anális típusnak vagy betegesen akkurátusnak titulálják, de annak idején csak annyit mondtunk, hogy van neki munkaerkölcse.
Jeffrey zsebre tette a fotót, a cipősdobozt pedig visszarakta a szekrény aljába, ahol találta.
– A felesége szavaiból ítélve azóta sem változott.
– Hát biztosan nem téved az asszony – jegyezte meg Candy. – De emiatt most már
kicsit késő lenne panaszkodni.
Jeffrey becsukta a szekrényajtót, és körülnézett a szobában.
– Ezt hogy érti?
– Így jöttek össze – mondta a nő. – Jill volt a titkárnője még a Jerichónál.
– Most viccel?
– Mi lenne ebben a vicc? – kérdezett vissza Candy. – Nincs abban semmi rossz, ha az
ember titkárnő.
– Nem is így értettem – mondta Jeffrey. – Csak épp egyikük sem említette soha.
– Miért kellett volna említeniük? – tudakolta Candy, és ebben volt is valami. – Soha
nem ütött szöget a fejébe, hogy miért nem ugyanaz a vezetéknevük?
– Őszintén szólva nem – válaszolta a rendőrfőnök, és ajtócsapódást hallott a ház elől.
Átment a nappaliba, és kinézett az utcai ablakon. Brian Keller kotorászott egy drapp
Impala hátsó ülésén. Kirángatott két nagy fehér dobozt, és a combján támasztotta meg
őket, amíg becsukta a kocsiajtót.
– Rendőrfőnök!
– Itt vagyok – szólt bele Jeffrey, és próbált visszazökkenni a beszélgetésbe. – Hol is
tartottunk?
– Csak annyit mondtam, hogy mostanra már nyilván elvált tőle.
– Kitől vált el? – kérdezte Jeffrey, és figyelte, hogy Kellernek hogy sikerül bevergődnie a garázsba a dobozokkal.
– Attól a csajszitól, aki a felesége volt, mikor egymásba gabalyodtak Jill Rosennel –
magyarázta Candy, aztán hozzátette. – Persze mára már ő sem igazán csajszi. Hű, a
francba, talán már ötven is meglehet. Vajon mi történt a fiukkal?
– A fiukkal? – ismételte Jeffrey, és már hallotta Keller közeledő lépteit felfelé a lépcsőn. – Milyen fiukkal?
– Hát a Keller első házasságából született fiúval – mondta Candy. – Figyel maga rám
egyáltalán?
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– Az első házasságából is született egy fia? – kérdezett vissza Jeffrey, és elővette a
fotót.
– Hát ezt meséltem magának. Egyszer csak fogta magát, és faképnél hagyta őket.
Egy szóval sem említette őket Bertnek sem. Emlékszik Bertre, ugye? Ő volt a dékán
Kevin előtt. Nem mintha Bertet egy fikarcnyit is érdekelte volna Brian magánélete. Neki is volt két kisfia a korábbi házasságából, és meg kell mondjam, én még életemben
nem láttam olyan édes kis lurkókat…
– Mennem kell – mondta Jeffrey, és becsukta a telefont.
Most már végre értette, miért volt olyan ismerős a srác a képen.
Megint beigazolódott a régi mondás: egy kép tényleg ezer szóval is felér – ebben az
esetben konkrétan egy ingyenfuvarral ért fel a járőrkocsi hátsó ülésén, egyenesen be az
őrsre.
Keller sétált be a szobába, és meghökkenve látta, hogy ott van Jeffrey. Megrökönyödésében majd kiejtette a kezéből a ládákat, amiket cipelt.
– Mit keres maga itt?
– Csak körülnéztem.
– Azt látom.
– Hol van a felesége? – kérdezte Jeffrey.
Keller elsápadt. A telepakolt kartondobozok hangos puffanással landoltak a padlón. –
Az anyjánál van.
– Nem ő – mutatta fel a fotót Jeffrey. – Hanem a másik.
– A másik…
– Az első felesége – pontosított Jeffrey, és előhúzta a másik fényképet. – A legidősebb fiának az anyja.
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Lena kicsoszogott a konyhába, olyan merev volt minden porcikája, mintha rozsdás fémből lett volna. Nan az asztalnál ült, újságot olvasott, és egy tál gabona-pelyhet evett.
– Jól aludtál? – kérdezte.
Lena bólintott, és a kávéfőzőt keresve körülnézett. A tűzhelyen fütyült a teáskanna. A
konyhapultra kikészítve bögre állt, mellette teafilter.
– Van kávé? – kérdezte Lena alig hallható suttogással.
– Csak neszkávé – válaszolta Nan –, az is koffeinmentes. Munka előtt még beugorhatok a boltba.
– Á, hagyd! – felelte Lena, és eltűnődött, vajon mikor fájdul majd meg a feje a koffeinelvonástól.
– Határozottan javult a hangod tegnaphoz képest – jegyezte meg Nan. – Most már
sutyorogsz. Tegnap még károgtál.
Lena lezöttyent az egyik székre, és a csontjaiban érezte, mennyire kimerült. Nan
aludt a kanapén, átadta Lenának az ágyat, de Lena így sem tudott kényelmesen pihenni.
Nan ágya a hátsó udvarra néző ablaksor alatt állt. A szoba teljes hosszában sorakozó
franciaablakokon nem volt redőny, de még függöny sem. Lena le sem merte hunyni a
szemét, attól félt, hogy valaki belopódzik az ablakon át, és elkapja. Éjjel többször is felkelt, és ellenőrizte a zárakat, kikémlelt, hogy van-e valaki az udvaron. Olyan sötét volt,
hogy jó, ha egy méterre ellátott, úgyhogy végül az ajtónak támasztotta a hátát, és az
ölébe vette a revolvert.
Lena megköszörülte a torkát.
– Pénzt kell kölcsönkérnem.
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– Semmi gond – mondta Nan. – Már próbáltam adni neked…
– Csak kölcsön – erősködött Lena. – Visszaadom.
– Oké – mondta Nan, és felállt, hogy elmossa az edényt, amiből reggelizett. – Kiveszel egy kis szabit? Ha itt maradnál, én nagyon szívesen látlak.
– Ügyvédet kell fogadnom Ethannek.
Nan a mosogatóba ejtette a tálat.
– Szerinted okos dolog lenne?
– Nem hagyhatom, hogy rács mögött tartsák – mondta Lena, mert tudta, hogy a fekete bandák rögtön megölik, amint meglátják a tetoválásait.
Nan visszaült az asztalhoz.
– Nem tudom, ilyesmire adhatok-e pénzt.
– Valahonnan úgyis szerzek – mondta Lena, bár nem tudta, honnan szerezhetne.
Nan rábámult, kissé elnyílt a szája. Végül bólintott.
– Rendben. Amikor hazajöttem munkából, elmegyünk a bankba.
– Köszönöm.
Nan még mondani akart valamit.
– Nem telefonáltam Hanknek.
– Nem is akarom, hogy hívd – mondta Lena határozottan. – Nem akarom, hogy így
lásson.
– Már korábban is látott így.
Lena figyelmeztető pillantást vetett Nanre, hogy tudtára adja: ez nem vitatéma.
– Rendben – ismételte Nan, és Lenában felötlött, vajon nem azért mondogatja-e ezt
Nan, hogy magát megnyugtassa. – Most már indulnom kell munkába. A bejáratnál van
egy pótkulcs, ha el akarsz menni itthonról.
– Nem megyek sehova.
– Lehet, hogy az lesz a legjobb – mondta Nan Lena nyakára pillantva.
Lena ma reggel még nem nézett tükörbe, de el tudta képzelni, milyen szörnyen festhet. Az arcán a vágást forrónak érezte, mintha elfertőződött volna.
– Ebédidőben, olyan egy körül visszajövök. Jövő héten kezdünk leltározni, és pár
dolgot meg kell csinálnom.
– Semmi gond.
– Biztos nem akarsz bejönni velem az iskolába? Beülhetnél az irodába. Senkivel nem
kellene találkoznod.
Lena a fejét rázta. Soha többé nem teszi be a lábát a kampuszra, gondolta.
Nan felmarkolta a könyvzsákját meg a kulcscsomóját.
– Ja, majdnem kiment a fejemből…
Lena várta a folytatást.
– Richard Carter lehet, hogy beugrik.
Lena olyan káromkodást mormogott, amit Nan még nyilván sosem hallott nő szájából.
– Jaj, istenem! – mondta Nan.
– Tudja, hogy itt vagyok?
– Nem, mert én sem tudtam előre, hogy itt leszel. Tegnap vacsorakor adtam neki oda
a kulcsot.
– Odaadtad neki a lakáskulcsodat? – kérdezte Lena hitetlenkedve.
– Évekig volt Sibyl munkatársa – bizonygatta Nan védekezve. – Sibyl mindenben
megbízott benne.
– És mit akar?
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– Át akarja nézni Sibyl valamilyen jegyzeteit.
– Tud Braille-írást olvasni?
Nan a kulccsal babrált.
– A könyvtárban van egy fordítógép, azon át tudja futtatni. Nyolcszázmillió évig fog
tartani.
– Mit keres?
– Azt csak a jó ég tudja – forgatta a szemét Nan. – Tudod, milyen titokzatosan bír viselkedni.
Lena helyeselt, de arra gondolt, hogy ez még Richardhoz képest is furcsán hangzik.
Majd ő kideríti, mi a francot akar, még mielőtt egyáltalán a közelébe engedné Sibyl
jegyzeteinek.
– Na, tényleg elvágtatok – mondta Nan.
A Lena csuklóján levő gipszre mutatott.
– Azt felemelve kellene tartanod.
Lena megemelte a kezét.
– Megvan neked a munkahelyi számom – emlékeztette Nan Lenát –, és ha gondolod,
nyomd be az „itthon” gombot – tette hozzá a riasztó kezelőfelülete felé intve.
– Oké – felelte Lena, bár nem állt szándékában bekapcsolni a riasztót. Annál még az
is hatásosabb, ha kanállal verni kezd egy serpenyőt.
– Ez az üzemmód húsz másodpercet ad rá, hogy becsukd az ajtót magad után – közölte Nan.
Lena nem reagált, úgyhogy maga nyomta meg az „itthon” gombot. – A szülinapod a
kód.
A riasztó csipogni kezdett, visszaszámlálva a hátralevő másodperceket, amelyek alatt
Nannek el kellett hagynia a házat.
– Szuper – mondta Lena.
– Ha szükséged van rám, telefonálj! – mondta Nan. – Csaó!
Lena becsukta a lakásajtót, és rátolta az alsó reteszt. Fél kézzel odaráncigált egy széket, és betuszkolta a kilincs alá, nehogy Richard meglephesse. Félrehúzta a függönyt, és
kinézett az ajtóba vágott kis kerek ablakon, és látta, hogy Nan kitolat a kocsibejáróról.
Hülyén érezte magát, amiért kiborult Nan előtt előző este, de azért egy kicsit örült is,
hogy ott volt a nő akkor. Ennyi év után végre megértette, mit látott Sibyl az egérszerű
könyvtárosban. Nan Thomas egyáltalán nem volt rossz arc.
Útban a konyha felé Lena felmarkolta a drót nélküli telefont a kávézóasztalról. A
mosogató melletti fiókban megtalálta az Arany Oldalakat, és leült vele az asztalhoz. Ötoldalnyi színes, csalogató hirdetést talált, ahol ügyvédek reklámozták magukat. A nagybetűs sorok az autóbalesetek áldozatait és a mozgáskorlátozottakat vették célba: arra
ösztökélték őket, hogy MOST AZONNAL tárcsázzanak, és máris segítséget nyújtanak
nekik.
Buddy Conford hirdetése volt a legnagyobb az összes közül. A keretezett felületen a
dörzsölt vén róka képe díszelgett, a szájából szóbuborék jött elő, benne vastag piros betűkkel az üzenet: „Előbb engem hívjon, és csak utána a rendőrséget!”
Rögtön az első kicsengés után felvette.
– Buddy Conford.
Lena rágni kezdte a száját, amitől újra felszakadt a seb az ajkán. A féllábú, minden
hájjal megkent Buddy szerint az összes hekus csirkefogó, személy szerint Lenát is nem
egyszer meggyanúsította azzal, hogy törvénytelen eszközöket vett igénybe. Néhány
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olyan esetben, ahol a napnál is világosabb volt az elkövető bűnössége, sikerült hülye
technikai részletekkel kibuliznia, hogy szabadlábra helyezzék a gyanúsítottat.
– Halló! Na jó, ha nem szól bele, háromig számolok, aztán leteszem – kiabált Buddy.
– Egy… kettő…
– Buddy!
– Bizony, az vagyok – minthogy a lány nem folytatta, az ügyvéd még hozzátette: –
Hallgatom.
– Lena vagyok.
– Hogyan? – kérdezett vissza a férfi. – Alig hallom, kicsit hangosabban!
A lány megköszörülte a torkát, és próbált kicsit hangosabban beleszólni a telefonba.
– Itt Lena Adams.
Buddy nagyot füttyentett meglepetésében.
– Hű, a nemjóját! Hallottam, hogy nyakig van valamiben, Lena, de azt hittem, alaptalan szóbeszéd az egész – mondta.
Lena összepréselte az ajkát, és ettől rögtön meg is fájdult a szája.
– Na és milyen érzés szembekerülni a korábbi cimbikkel, kolléga?
– Kapja be!
– A honoráriumomról majd később – nyihogott Buddy.
Az ügyvéd még jobban élvezte a helyzetet, mint azt Lena előzőleg hitte.
– És mi a vád?
– Nincs vád – közölte a lány, bár átfutott rajta, hogy ez a helyzet bármelyik pillanatban megváltozhat, attól függően, hogy Jeffreynek éppen mire szottyan kedve. – Valaki
más miatt hívom.
– Ki az?
– Ethan Green – aztán gyorsan helyesbített: – Akarom mondani White. Ethan White.
– És ő hol van?
– Azt nem tudom pontosan – Lena becsukta a telefonkönyvet, mert már rosszul volt
az olcsó lapszéli reklámoktól. – A vád szerint valamivel megszegte a feltételes szabadlábra helyezésekor megszabott feltételeket. Az eredeti vád szerint pedig fedezetlen
csekkeket állított ki.
– Már mennyi ideje tartják bent?
– Nem tudom pontosan – mondta Lena.
– Ha nincs rá alapos okuk, hogy megvádolják valamivel, akkor talán már szabadon is
kellett engedniük.
– Jeffrey nem fogja szabadon engedni – közölte Lena, mert ebben az egyben biztos
volt.
A rendőrfőnök csak az előélete alapján ismerte a srácot. Nem is tudhatott Ethan jó
oldaláról, sem arról, hogy a fiú meg akart változni.
– Maga valamit elhallgat előlem – válaszolta Buddy. – Hogy akadt fenn a fickó a
rendőrfőnök radarján?
Lena az Arany Oldalak lapjait pörgetve tűnődött, mennyit mondhat el Buddy
Confordnak. Nem tudta, egyáltalán elárulhat-e neki bármit is.
Buddy rögtön sejtette, hogy mi ez a nagy hallgatás.
– Ha most hazudozni kezd, azzal csak megnehezíti a dolgomat.
– Nem Ethan gyilkolta meg Chuck Gainest – mondta a lány. – Semmi köze az egészhez. Ethan ártatlan.
Buddy nagyot sóhajtott.
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– Hadd mondjak magának valamit, szépségem. Minden védenc ártatlan. Legfőképp
azok, akik végül villamosszékben kötnek ki – horkant fel viszolyogva. – Azok a legártatlanabbak. Bizony! Akik végül a villamosszékben kötnek ki.
– De ő tényleg nem követett el semmit, Buddy!
– Na persze – vágta rá az ügyvéd. – Lehet, hogy személyesen kellene találkoznunk.
Beugrik valamikor ide az irodába?
Lena lehunyta a szemét, és maga elé képzelte, hogy kilép a házból, és megindul az
utcán. Nem ment. Nem volt rá képes.
– Valami rosszat szóltam? – tudakolta Buddy.
– Nem – mondta Lena. – Ide tudna jönni inkább?
– Hova ide?
– Nan Thomasnál vagyok – a lány megadta a címet, aztán az ügyvéd visszaolvasta a
számokat.
– Két óra múlva ott vagyok – mondta Buddy. – Ott lesz?
– Aha.
– Akkor ott találkozunk – mondta Buddy.
A lány letette a kagylót, aztán a rendőrőrs számát tárcsázta. Tudta, Jeffrey mindent
megtenne azért, hogy letartóztatásban tarthassa Ethant, de azt is tudta, hogy a fiú pontosan tisztában van a törvény adta lehetőségeivel.
– Grant megyei kapitányság – szólt bele Frank.
Lenának erőt kellett vennie magán, hogy ne tegye le egyből. Megköszörülte a torkát,
és igyekezett normális hangon megszólalni.
– Frank? Lena vagyok.
A nyomozó nem szólt semmit.
– Ethant keresem.
– Igen? – vakkantotta Frank. – Hát nincs itt.
– Tudja, hol…
A férfi olyan durván csapta le a kagylót, hogy Lena fülében visszhangzott a csattanás.
– A francba! – mondta Lena, és olyan hevesen kezdett köhögni, hogy azt hitte, kiköpi
a tüdejét. A csaphoz ment, és ivott egy pohár vizet. Beletelt néhány percbe, mire a
köhögőgörcs elmúlt. Kihúzgálta a fiókokat, köhögés elleni cseppet keresett, de nem talált semmit. A tűzhely fölötti konyhaszekrényben volt egy doboz Advil, ebből három
tablettát a szájába tömött. A maradék egy része kiszóródott a padlóra, próbálta elkapni
őket, mielőtt a földre esnek, de beverte a sebesült csuklóját a hűtőbe. Csillagokat látott a
fájdalomtól, de lelassította a légzését, így hamarosan jobban lett.
Visszaült az asztalhoz, és azon kezdett töprengeni, vajon hova menne Ethan, ha kiengedik a rendőrök. Nem tudta a srác kollégiumi telefonszámát, és esze ágában sem volt
betelefonálni a kampuszirodára, hogy kiderítse. Figyelembe véve, hogy előző éjjel még
dutyiban volt, nem tartotta valószínűnek, hogy bárki is hajlandó lenne segíteni neki.
Két nappal ezelőtt este otthon bedugta az üzenetrögzítőt, hátha Jill Rosen visszahívja.
Felvette a kagylót és hazatelefonált, hátha működik a berendezés. Három csengés után a
saját hangja köszöntötte, amit hangosnak és idegennek érzett. Beütötte a kódot, hogy lejátssza az üzeneteket. Az első Hank nagybátyjától volt, aki azt mondta, csak hallani
akarta a hangját, és örül, hogy Lena végre szerzett egy rögzítőt. A következőt Nan hagyta, nagyon aggodalmasnak hangzott, kérte Lenát, amint tudja, hívja vissza. Az utolsó
üzenet Ethané volt.
– Lena – mondta a fiú. – Ne menj sehova! Kereslek.
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A lány a hármas gombbal visszatekerte az üzenetet, hogy újra lejátssza. A gép nem
jegyezte meg, mikor hagyták az üzeneteket, se a napot, se az óra-percet, mert az a típus
tíz dollárral többe került, és annak idején Lena inkább megspórolta a különbözetet. A
hármas nem az üzenet elejére tekert, hanem a szalag legelejére, úgyhogy Lenának most
Hank és Nan üzenetét is újra végig kellett hallgatnia.
– Ne menj sehova! Kereslek.
Újra benyomta a hármas gombot, és átszenvedte magát az első két üzeneten, hogy
meghallja Ethan hangját. Erősen a füléhez szorította a kagylót, próbálta megállapítani,
milyen kedve van a fiúnak. Mérges volt a hangja, egyebet nem tudott megállapítani.
Már negyedjére hallgatta vissza az üzenetet, amikor kopogtak.
– Richard – morogta alig hallhatóan. Végignézett magán, és rájött, hogy még mindig
a kék pizsamában van.
– Bassza meg!
A hordozható telefon gyors egymásutánban kettőt csippant, és felvillant a LED,
amely jelezte, hogy az aksi le fog merülni. Lena megnyomta az ötös gombot, remélve,
hogy ezzel elmenti Ethan üzenetét.
A nappaliba ment, és a töltőre rakta a készüléket. A bejárati ajtó előtt sötét alak állt, a
függönyön keresztül csak a kontúrjai látszottak.
– Egy perc és jövök – kurjantotta, az erőlködéstől nyomban megsajdult a torka.
Nan hálószobájából akart keríteni valamit, amit fel tud venni. Az egyetlen kínálkozó
darab egy rózsaszín hálóköntös volt, éppolyan eszelősen nézett ki, mint a kék pizsama.
Az előszobaszekrényhez ment, és kivett egy dzsekit. Felvette, és a bejárati ajtóhoz lépett.
– Pillanat – mondta, és elvette a széket a kilincs alól. Kinyitotta a zárakat és ajtót nyitott, de nem volt ott senki.
– Hello! – szólt ki Lena, és kisétált a verandára. A kocsibehajtó üres volt.
Hallotta, hogy odabent csipog a riasztó, és eszébe jutott, hogy Nan bekapcsolta, mielőtt elment. Húsz másodperces késleltetésre volt állítva, úgyhogy Lena visszarohanva
még épp időben be tudta ütni a kódot. A konyhába tartott, amikor üvegcsörömpölést hallott, és megtorpant. A konyha udvari ajtaján megmozdult a függöny, és látszott, hogy
nem a huzat libbenti meg. Benyúlt egy kéz, és a reteszt kereste. Lena pár másodpercig
csak dermedten állt, aztán pánikba esve kirohant az előtérbe. A konyhapadlóra érkező
lábdobbanás hallatszott. A lány becsusszant a vendéghálóba, és elrejtőzött a nyitott ajtó
mögött, a falnál. Az ajtófélfa és az ajtó közti vékony résen szemmel tudta tartani az előszobát. A betörő határozott léptekkel jött ki a konyhából, nehéz bakancsa súlyos dobbanásokkal kísérte lépteit a deszkapadlón. Az előszobában megállt, balra nézett, aztán
jobbra. Lena nem látta az arcát, csak annyit tudott megállapítani, hogy a fickó fekete inget és farmert visel.
Behunyta a szemét és visszafojtotta a lélegzetét, ahogy a betörő közelebb ért a vendéghálóhoz. Amennyire csak tudott, a falhoz lapult, próbált láthatatlanná válni az ajtó
mögött.
Amikor újra ki merte nyitni a szemét, a fickó hátát látta. Lena tehetetlenül meredt rá.
Előtte azt hitte, biztos Ethan az, de ennek az alaknak szélesebb volt a válla és hosszabb
a haja.
A szekrény a padlótól a mennyezetig tele volt pakolva dobozokkal. A betörő egyenként kirángatta őket, és elolvasta, mi áll a címkéjükön, aztán katonás stószokba rendezte
őket a padlón. Óráknak tűnt, mire megtalálta, amit keresett. A sarkára kuporodott a doboz előtt, így Lena profilból vehette szemügyre. Rögtön felismerte: Richard Carter volt
az.
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Lenának eszébe jutott a Nan szobájában levő Glock. Richard háttal volt neki, úgyhogy ha halkan kioson, talán kijut az ajtón, és bezárkózhat Nan szobájába.
A lány visszafojtotta a lélegzetét, és kilépett az ajtó mögül. Lassan óvakodott kifelé a
szobából, de Richard hirtelen megérezte, hogy van valaki a háta mögött. Hátrakapta a
fejét, és fürgén felpattant. Perzselő harag villant meg a tekintetében, amelyet gyorsan
megkönnyebbülés váltott fel.
– Lena! – mondta.
– Mit keresel itt? – rivallt rá a lány, igyekezve bátornak mutatni magát.
A torka minden egyes szótagba belesajdult, és biztos volt benne, hogy az adjunktus is
kihallotta Lena hangjából a félelmet.
Richard a szemöldökét ráncolta. Láthatólag nem értette, miért ilyen mérges a lány.
– Veled meg mi történt?
Lena az arcához kapott, és eszébe jutott, milyen rosszul fest.
– Elestem.
– Már megint? – kérdezte Richard szomorkás mosollyal. – Én is sokszor elestem így.
Már meséltem neked, hogy tudom, milyen érzés ez. Én is keresztülmentem ugyanezen.
– Nem értem, miről beszélsz.
– Sibyl sosem mesélte, mik történtek velem? – kérdezte az adjunktus, aztán elmosolyodott. – Persze ez nem is vallana rá. Tudott titkot tartani.
– Miféle titkokról beszélsz? – kérdezte Lena, és közben a háta mögött tapogatózva
kereste a kijáratot.
– A családom titkairól.
A fickó lépett egyet Lena felé, a lány egy lépést hátrált.
– Ez a különös némelyik nőnél – jegyezte meg Richard. – Ha sikerül megszabadulniuk a pasitól, aki addig verte őket, akkor rögtön a következő verekedős barom karjaiba
vetik magukat. Mintha tudat alatt csakis erre vágynának. Mintha nem is volna igazi a
szerelem, ha nem tapossák ki belőlük a szart is.
– Te most miről beszélsz?
– Ne félj, nem rólad – válaszolta Richard, aztán hosszú szünetet tartott, hogy Lena
megértse, konkrétan neki szánta a szavait. – Az anyám is így járt – tette hozzá végül. –
Vagyis inkább a mostohaapáimon múlott. Volt belőlük jó néhány.
Lena még egy kicsit araszolt hátrafelé, és a válla most már súrolta az ajtófélfát. Behajlította a bal kezét, nehogy a gipsze nekiütődjön a kilincsnek.
– És vertek téged?
– Mindegyik vert – felelte Richard. – Először anyámat kezdték ütni, de aztán előbbutóbb mind kezet emelt rám is. Tudták, hogy valami gond van velem.
– Nincsen veled semmi gond.
– Dehogy nincs – mondta Richard. – Az emberek megérzik az ilyesmit. Tudják, ha
valakinek szüksége van rájuk, és keményen megbüntetnek érte.
– Richard…
– Tudod, mi volt benne a vicc? Hogy anya mindig őket védte. Mindig éreztette velem, hogy fontosabbak neki a krapekok, mint én – Richard szomorúan felnevetett. – Hátat fordított nekem, és összebújt velük. De egyik sem volt neki annyira fontos, mint az,
amelyik elhagyta.
– Az ki volt? – kérdezte a lány. – Ki hagyta el?
Az adjunktus közelebb hajolt Lenához.
– Brian Keller.
A lány meglepetése láttán felnevetett.
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– Senkinek nem szabad az orrára kötni.
– Miért?
– A buzeráns fiacskája az első házasságából? Azt mondta, ha bárkinek is elárulom,
soha többé nem áll szóba velem – mondta Richard. – Teljesen kirekeszt az életéből.
– Sajnálom – mondta Lena, és még egy lépést hátrált, így már alig egy méterre volt
csak az előszobától, és türtőztetnie kellett magát, különben ösztönösen futásnak eredt
volna. Richard pillantásából egyértelmű volt neki, hogy a fickó üldözőbe venné.
– Nemsokára ideér az ügyvéd – közölte. – Fel kell öltöznöm.
– Egy tapodtat se, Lena!
– Richard…
– Nem viccelek – mondta a fickó, és karnyújtásnyira állt a lánytól.
Megfeszült a válla. Lena érezte, hogy Richard, ha rászánja magát, súlyosan bántalmazhatja.
– Maradj, ahol vagy!
A lány egy helyben maradt, a bal kezét a melle előtt tartotta, és próbálta erőltetni az
agyát, hogy mit tehetne. Richard legalább kétszer akkora volt, mint ő. Még sosem vette
észre, milyen nagydarab fickó, talán mert eddig sosem látott benne fenyegetést.
– Nemsokára itt lesz az ügyvéd – ismételte.
Richard a válla fölött átnyúlva felkapcsolta a villanyt az előszobában. Alaposan végigmérte a lányt, szemügyre vette a vágásokat és zúzódásokat a bőrén.
– Látod, látod – mondta. – Te aztán tudod, milyen az, amikor valaki rámászik az emberre – folytatta, aztán ravasz mosollyal hozzátette: – Olyasvalaki, mint például Chuck.
– Mit tudsz te Chuckról?
– Csak azt, hogy már hulla – mondta Richard. – És jobb nélküle a világ.
Lena próbált nyelni egyet, de túl száraz volt a torka.
– Nem tudom, mit akarsz tőlem.
– Azt, hogy működj együtt velem – mondta az adjunktus. – Mi ketten segíthetnénk
egymásnak. Nagyon sok mindenben egymás segítségére lehetnénk.
– Ezt végképp nem értem.
– Te is tudod, milyen érzés örök másodiknak lenni – magyarázta Richard. – Sibyl sosem beszélt erről, de tudom, hogy a nagybátyátok a te rovásodra kivételezett vele.
Lena nem szólt semmit, de belehasított a szívébe az érzés: ez tényleg így volt.
– Briannak pedig mindig is Andy volt a kedvence. Már annak idején is miatta költöztek el a városból. Miatta hagytak el engem anyámmal, hogy aztán Kyle meg Buddy meg
Jack meg Troy meg az összes többi paraszt kényére-kedvére szadizhasson bennünket.
Valahogy mindegyik úgy volt vele, hogy jó móka seggrészegen szarrá verni Esther Carter buzeráns fiacskáját.
– Te ölted meg? – kérdezte Lena. – Te ölted meg Andyt?
– Andy zsarolta Briant. Tudta, hogy Brian nem maga jött rá mindenre, amit felhasznált a kutatás során, hogy finoman szólva lövése sem lett volna az egészről, ha nem lopja el másnak a félbemaradt kísérleteit.
– Milyen kísérleteket?
– Hát Sibyl kísérleteit. A testvérednek már éppen abban a stádiumban voltak a kutatásai, hogy bemutathatta volna őket a bizottság előtt, amikor megölték.
– Ezek Sibyl jegyzetei? – pislantott a dobozokra Lena.
– Ez Sibyl teljes kutatási anyaga – felelte Richard. – Ez az egyetlen bizonyíték arra,
hogy ő fedezte fel mindezt. Az ikertestvéred annyira tehetséges volt, Lena! –tette hozzá
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az adjunktus elfelhősödött arccal. – Bárcsak el tudnám mondani neked, milyen kivételesen leleményes tudós volt!
Lena nem tudta véka alá rejteni a dühét.
– Elloptad az ötletét!
– Minden egyes lépésen együtt dolgoztunk – védekezett a fickó. – És amikor elhunyt,
egyedül én tudtam, mi ez az egész. Egyedül én gondoskodhattam róla, hogy ne szakadjon meg a kutatás.
– Hogy tehetted ezt vele? – kérdezte Lena, mert tudta, hogy Richard szerette Sibylt. –
Hogy adhattad be a munkáját a saját neved alatt?
– Elegem lett, Lena. Neked kellene a legjobban érteni, mennyire elege lesz az embernek az örök második szerepéből. Elegem volt belőle, hogy tétlenül kell néznem,
amint Brian mindent Andyre pazarol, pedig én is itt vagyok az orra előtt, és kész lennék
bármit megtenni érte – szorította ökölbe a kezét. – Mindig én voltam a jó fiú. Én írtam
át a számára Sibyl feljegyzéseit. Én hoztam el neki az anyagot, hogy együtt dolgozzunk,
és valami olyasmit tegyünk le az asztalra, ami… – elhallgatott, vékony vonallá préselte
össze az ajkát, igyekezve úrrá lenni az érzelmein. – Andy pedig szart a fejére. Csak azzal törődött, hogy kizsaroljon belőle egy kocsit vagy CD-lejátszót vagy videojátékot.
Csak ennyi volt neki Brian, egy pénzautomata – folytatta, mintha meg kellene győznie
Lenát. – Zsarolt bennünket. Őt is, engem is. Igen, megöltem. Apa kedvéért öltem meg.
Lena csak annyit tudott kinyögni:
– Hogyan?
– Andy tudta, hogy Brian magától nem jöhetett rá mindenre – intett Richard a dobozok felé. – Nem az a kimondott jövőbe látó.
– Erre bárki rájöhetett – tapintott rá a lényegre Lena. – Mi volt Andy bizonyítéka?
Úgy tűnt, Richardra mély benyomást tesz, hogy a lány magától összerakta a dolgot.
– A tudományos kutatás első számú szabálya: le kell írni – mondta.
– Brian feljegyzéseket készített?
– Naplót vezetett – mondta Richard. – írásban rögzített minden egyes értekezletet,
minden telefonhívást, minden ostoba ötletet, amiből sosem lett semmi.
– És Andy megtalálta a naplót?
– Nemcsak a naplót, hanem az összes feljegyzést, minden előzetes adatot. Sibyl korábbi kutatásainak átiratait – Richard elhallgatott, láthatólag dühös volt. – Brian az utolsó baromságot is beleírta a naplóba, és folyton széthagyta a cuccait, úgyhogy Andynek
nem volt nehéz megtalálni őket, és persze neki nem az ugrott be róla, hogy „Jaj, apa,
hadd adjam vissza…” Hanem nyilván az, hogy „Hogy szedhetnék ki ebből minél több
pénzt?”
– Ezért beszéltétek meg a találkozót a hídra?
– Vág az eszed – felelte Richard. – Igen, ezért. Azt mondtam neki, odaadom a pénzt,
amit kért. Tudtam, hogy sosem fog leszállni rólunk. Folyton újabb és újabb összegeket
követel majd, és közben ki tudja, ki előtt jár majd el a szája – horkant fel Richard elkeseredetten. – Andy semmi mással nem foglalkozott, csak magával, meg azzal, hogy
hogy tud minél sebesebben beállni. Nem lehetett megbízni benne. Mindig az lett volna
belőle, hogy csak elszedi az összes pénzt, amiért megdolgoztunk. Ő aratott volna le
mindent, amiért annyi áldozatot hoztam… Végre én segíthettem apának, hogy legyen
valami dolga, és büszke lehessen magára – mindketten büszkék lehessünk magunkra…
Ez a kis hálátlan szarházi meg az egészet belőtte volna magának.
Olyan gyűlölet volt a hangjában, hogy Lenának elakadt a lélegzete. Csak elképzelni
tudta, milyen lehetett Andynek kettesben maradni a hídon Richarddal.
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– Megbüntethettem volna, hadd szenvedjen – tette hozzá Richard most már visszafogottabban, nyilván próbálta úgy beállítani a dolgot, mintha észérveket sorakoztatna fel.
– Büntetést érdemelt volna, azért, amit velem tett, ahogyan kihasználta a kapcsolatot,
amelyet kiépítettem az apámmal, de én próbáltam ember módjára viselkedni vele.
– Biztos teljesen pánikba esett.
– Úgy be volt szipuzva, hogy alig látott ki a fejéből – fintorgott Richard. – Én épp
csak belekaroltam, nehogy hátraessen, így ni – mutatta Lena hóna alatt, hogy hol támogatta a fiút –, aztán finoman a korlátnak támasztottam, és beadtam neki egy
Succynilcholine-injekciót. Tudod, mi az?
A lány a fejét rázta, és magában azon imádkozott, hogy bár venné el a fickó a kezét a
közeléből.
– A laborban azzal szoktuk elaltatni az állatokat. Bénító injekció, az egész test lebénul tőle. A karomba omlott, mint egy rongybaba, és leállt a légzése – Richard hangosat
szusszantott, és meglepetten kitágult a szeme, hogy Andy reakcióját szemléltesse. –
Megbüntethettem volna, hadd szenvedjen. Szörnyű halálba küldhettem volna, de nem
tettem.
– Rá fognak jönni, Richard.
– Nem mutatható ki – felelte, és végre elvette a kezét Lena mellől.
– Akkor is rájönnek.
– Ki?
– A rendőrök – mondta a lány. – Tisztában vannak vele, hogy gyilkosság volt.
– Hallottam – válaszolta a fickó, de nem tűnt ijedtnek.
– Követni fogják a hozzád vezető szálakat.
– Ugyan hogy? – kérdezte Richard. – Semmi okuk, hogy rám gyanakodjanak. Brian
még azt sem hajlandó elismerni, hogy az ő fia vagyok, Jill pedig, még ha nem is dugná
a homokba a fejét, akkor is túlságosan fél ahhoz, hogy bármit is elkottyantson.
– Mitől fél?
– Briantől – Richard ezt úgy mondta, mintha nyilvánvaló lenne. – Az öklétől.
– Brian veri a feleségét? – kérdezte Lena.
Nem tudta elhinni, hogy Richard igazat beszél. Jill Rosen olyan erős. Ő aztán senkitől nem nyel le semmit.
– Naná, hogy veri – válaszolta Richard.
– Jill Rosent? – kérdezett vissza Lena még mindig hitetlenkedve. – Bántja Jillt?
– Már évek óta – mondta a fickó. – Jill pedig vele maradt, mert rajta senki nem segített úgy, ahogy én most rajtad.
– Nincs szükségem segítségre.
– Dehogy nincs – mondta a fickó. – Azt hiszed, csak úgy hagyni fogja, hogy elmenj?
– Ki?
– Tudod te, ki.
– Nem tudom, miről beszélsz – állította le Lena.
– Én tudom, milyen nehéz elszabadulni – bökött a saját mellére. – Tudom, hogy
egyedül nem sikerülhet.
A lány a fejét rázta.
– Hadd bánjak el vele a kedvedért!
– Ne! – mondta a lány, és hátrált egy lépést.
– Úgy csinálom majd, hogy balesetnek tűnjön – lépett mellé újra a fickó.
– Na igen, eddig is szuperül csináltad.
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– Adhatnál tanácsokat – felelte a férfi, és felemelt kézzel előzte meg, hogy a lány
közbevágjon. – Csak néhány tanácsot, ennyi. Együtt kimászhatnánk a slamasztikából.
– De hogy segítenél rajtam?
– Úgy, hogy elteszem láb alól – közölte Richard, és valami megvillanhatott a lány
szemében, mert szomorú mosolyra húzta a száját. – Tudod, ugye? Tudod, hogy csak így
szabadulhatsz meg tőle, nem? Különben soha nem tűnik el az életedből.
– Miért ölted meg Ellen Schaffert? – bámult rá a lány.
– Lena.
– Mondd meg, miért – erősködött. – Tudnom kell.
Richard kicsit kivárt, aztán kibökte:
– Meglátott, amikor az erdőben voltam. Engem bámult, és hívta a zsarukat. Tudtam,
hogy előbb-utóbb úgyis kitálal.
– És Scooter?
– Miért csinálod ezt? – kérdezte Richard. – Azt hiszed, hosszú, töredelmes beismerő
vallomást teszek, aztán pedig letartóztathatsz?
– Mindketten nagyon jól tudjuk, hogy nem tartóztathatlak le.
– Nem?
– Csak nézz rám! – mondta a lány, kinyújtva a karját két oldalra, hogy felhívja a figyelmet sebesüléseire, leharcolt állapotára. – Te tudod a legjobban, hogy mekkora szarban vagyok. Azt hiszed, bárki is hinne nekem? – A zúzódásos nyakához emelte a kezét.
– Szinte meg sem hallják, amit mondok.
A fickó száján féloldalas mosoly terült szét, a fejét csóválta, hogy jelezze, ilyen
könnyen nem lehet felültetni.
– Tudnom kell, Richard. Tudnom kell, hogy megbízhatok benned.
Az adjunktus fürkész pillantást vetett Lenára, mintha azt latolgatná, mondjon-e még
valamit.
– Scootert nem én öltem meg – nyögte ki végül.
– Tuti?
– Persze hogy tuti – forgatta a szemét Richard, s egy pillanatra újra az a lányos fickó
lett, akit Lena korábban ismert. – Hallottam, hogy nyakravalózott. Ki ilyen hülye, hogy
még mindig ezt csinálja?
Lena Richard hangulatváltozása ellenére továbbra is résen volt.
– És Tessa Linton?
– Volt nála egy szatyor – fakadt ki Richard hirtelen felindultan. – Felszedett ezt-azt a
földről a dombon. Nem találtam a nyakláncot, hiába kerestem. Pedig fontos volt nekem… szimbolikus jelentősége volt.
– A Dávid-csillagnak? – kérdezte Lena, mert eszébe jutott, hogyan szorongatta Jill
Rosen a láncot a könyvtárban.
Úgy érezte, egy évmilliókkal ezelőtti napra emlékszik vissza.
– Mindketten ilyet hordtak: Brian is, Andy is. Jilltől kapták tavaly karácsonyra. Apa
és fiú – fújt mérgesen. – Mindig rajta volt Brianen. Azt hiszed, értem megtette volna
ugyanezt?
– Azért szúrtad le Tessa Lintont, mert azt hitted, nála van a nyaklánc?
– Meglátott, és megismert. Láttam, hogy tudja. Tisztában volt vele, hogy miért vagyok ott. Tudta, hogy én öltem meg Andyt – Richard szünetet tartott, mintha összeszedné a gondolatait. – Üvöltözött velem. Sikoltozott. El kellett hallgattatnom – megdörgölte
az arcát, és kezdte elveszíteni az önuralmát. – Jézusom, de nehéz volt. Iszonyú nehéz
volt megtenni – Richard a padlót bámulta. Lena látta, hogy az adjunktusra most rátör a
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lelkiismeret-furdalás. – El sem tudom hinni, hogy ezt kellett tennem. Borzalmas volt.
Ott maradtam, hogy lássam, mi történik, és… – elakadt, nem fejezte be a mondatot.
Mintha úgy állította volna be a dolgot, hogy nem rajta múlott, neki nem volt választása.
– És most hogyan tovább? Mit akarsz tenni? – kérdezte még a fickó.
Lena nem felelt.
– Mit akarsz? Hogyan szabaduljak meg tőle? – folytatta Richard. – Ha akarod, fájdalmas vége lesz. Szenvedjen ő is ugyanannyit, mint amennyit te szenvedtél!
Lena még mindig nem jutott szóhoz. A csuklójára tévedt a tekintete, és eszébe jutott,
milyen mérges volt Ethanre, amikor elmentek kávézni, és a fiú fájdalmat okozott neki.
Meg akarta torolni a sérelmet, azt akarta, hogy szenvedjen Ethan, amiért bántotta őt.
Richard finoman megkocogtatta a gipszet.
– Nekem kölyökkoromban több ilyesmi jutott ki, mint amennyi járt volna.
Lena végigsimított a gipszen. A kezén még mindig piros volt a heg, a széleken alvadt
vér. Piszkálni kezdte, Richard pedig előállt a tervvel.
– Neked semmit nem kell tenned – mondta. – Majd én gondoskodom mindenről.
Nem először segítek hozzád hasonló helyzetben levő nőknek. Csak bólints rá, és én
egyszer s mindenkorra ellátom a baját.
Lena érezte, hogy a körmével felfeszíti a vart a seb széléről, és lehámozza, mint a narancsra ragasztott matricát.
– Hogyan? – kérdezte súgva. – Hogyan csinálnád? Richard is a lány kezét nézte.
– Lesz haszna? – kérdezett vissza. – Ha megteszem, akkor nem fogod tovább kínozni
magadat?
Lena a jobb kezével átkulcsolta a gipszet, és megtámasztotta a tenyerét a csípőjén.
– El kell tüntetnem őt az életemből. El kell szabadulnom tőle.
– Jól van, Lena – tette Richard az ujját a lány álla alá, próbálva rávenni, hogy felnézzen.
Lena nem mozdult, nem nézett rá, úgyhogy az adjunktus lehajolt, a lány vállára tette
a kezét, és Lena arcához közel tolta a sajátját.
– Túljutsz rajta – mondta. – Megígérem. Együtt képesek vagyunk rá.
Lena két kézzel, teljes erőből felrántotta a gipszet, és alulról állon vágta vele Richardot. Az ütés erejétől a gipsz megreccsent, a fickó ráharapott a nyelvére, és hátracsapódott a feje. Az adjunktus hátratántorodott, karjaival hadonászva esett neki az ajtófélfának. Lena kirontott az előszobába, és Nan szobája felé rohant. Becsapta maga után az
ajtót, és épp rátolta a vénséges reteszt, mire Richard kívülről lenyomta a kilincset.
Nan pisztolya az ágy alatt volt. Lena négykézláb kotorta ki a dobozt. A gipsz felül
szétnyílt, úgyhogy Lena mindkét kezét használva tudta benyomni a tárat a revolverbe,
és kibiztosítani a fegyvert, mielőtt Richard betörte az ajtót. A fickó olyan gyorsan vágódott be a szobába, hogy átesett Lenán, és kiverte a lány kezéből a pisztolyt. Lena kétségbeesetten próbált utánanyúlni, de Richard gyorsabb volt nála. A lány lassan felállt, és
feltette a kezét, mert az adjunktus a mellének szegezte a revolvert.
– Az ágyra! – parancsolt rá a fickó, a szájából véres nyál fröcskölt.
Kissé eltorzult a beszéde, úgy ráharapott a nyelvére, és zihált, mintha nem kapna levegőt rendesen. Továbbra is Lenára fogta a fegyvert. A másik kezével a torkát tapogatta,
és köhögött.
– Segíthettem volna rajtad, hülye kurva!
Lena egy tapodtat sem mozdult.
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– Mozogj már! Mássz fel arra a kibaszott ágyra! – Richard hangja a sérülés ellenére
betöltötte a szobát.
Lena még mindig nem engedelmeskedett. Richard ütésre emelte a kezét.
A lány erre teljesítette a parancsot, a hátára feküdt, a párnára tette a fejét.
Richard céltudatosan nyomult utána, és leszorította a lány lábát, hogy mozgásképtelenné tegye. A szájából szivárgott a vér, a mandzsettájába törölte.
– Add a kezed!
– Ne csináld ezt!
– Nem üthetlek le – mondta a fickó, és Lena tudta, hogy Richard csak azért sajnálkozik, mert nehezebb dolga van így, hogy ő eszméleténél van.
– Markold meg a fegyvert!
– Nem akarod ezt tenni!
– Markold már meg, baszd meg!
Lena nem engedelmeskedett, úgyhogy Richard megragadta a kezét, és erőszakkal a
pisztoly köré kulcsolta. A lány próbálta ellökni magától a Glockot, de Richard volt felül,
úgyhogy Lena nem bírt vele. Az adjunktus a lány fejéhez szorította a pisztoly csövét.
– Ne! – mondta Lena.
Richard fél pillanatot tétovázott, aztán meghúzta a ravaszt.
Üvegszilánk-zuhatag hullott Lenára, a lány felemelt kézzel próbálta védeni magát,
ahogy szétrobbant az ablak a feje fölött.
Richardot roppant erő taszította hátra, és a padlóra zuhant. Így történt: az ablak betört, aztán a fickó a földre került. Lena fölfelé nézve semmit nem látott, csak a mennyezetre szerelt ventilátor lógott be a látómezejébe. Felült, hogy lássa, mi történt Richarddal. A fickó mellkasán nagy lyuk tátongott, körülötte gyorsan növekvő vértócsa.
Lena hátrafordult, és kinézett a kitört ablakon. Frank állt ott, még mindig Richardra
irányzott lőfegyverrel. De már nem volt kit fenyegetnie. Az adjunktus meghalt.

17
Sara Mason íróasztalánál ült, és a vállgödrébe szorított telefonkagylóval hallgatta, hogy
Jeffrey beszámol a Nan Thomas házában történtekről.
– Frank rácsapta a telefont Lenára, amikor a lány betelefonált az őrsre. Aztán bűntudata volt, és odament, hogy beszéljen vele – mesélte Jeffrey. – Mikor odaért, meghallotta, hogy Richard üvölt Lenával, és a ház mögé került.
– Lena jól van?
– Aha – felelte Jeffrey, de Sara hallotta a rendőrfőnök hangján, hogy valójában nincs
jól a lány. – Ha Richard tudja, hogy kell csőre tölteni egy fegyvert, Lena már nem élne.
Sara hátradőlt az irodai széken, és próbálta összerakni magában a hallottakat.
– Brian Keller mondott valamit?
– Semmit – felelte Jeffrey undorral a hangjában. – Behoztam, hogy kihallgathassuk,
de a felesége egy óra múlva itt volt egy ügyvéddel.
– A felesége? – kérdezte Sara hitetlenkedve.
Hogy viselkedhet valaki ennyire ellentétesen a saját érdekeivel, álmélkodott magában.
– Aha – mondta Jeffrey, és Sara rögtön érezte a válaszon, hogy Jeffrey is ugyanazon
a véleményen van, mint ő. – Ha nem emelnek vádat ellene, nem tarthatom benn.
– Ellopta Sibyl kutatásait.
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– Délelőtt találkozom a kerületi ügyésszel és a főiskola ügyvédjével, hogy megbeszéljük, pontosan mivel lehetne megvádolni. Valószínűleg szellemi termék eltulajdonítása, esetleg csalás lesz belőle. Nem lesz egyszerű, de valahogy dutyiba vágjuk. Meg
fog fizetni azért, amit tett. Én a zsarukhoz meg a rosszfiúkhoz vagyok szokva – sóhajtott Jeffrey lemondóan. – Az ilyen fehérgalléros bűnözéshez hozzá sem tudok szagolni.
– Nem tudod bebizonyítani, hogy tettestárs volt a gyilkosságokban?
– Hát épp ez az. Nem vagyok benne biztos, hogy az volt. Aszerint, amit Lena elmondott, Richard beismerte mindhárom gyilkosságot: Andyt, Ellen Schaffert és Chuckot is ő
ölte meg.
– Chuckot miért?
– Richard nem mondta meg világosan. Csak magyarázkodott összevissza, hogy maga
mellé állítsa Lenát. Azt hiszem, kedvelte. Gondolom, azt hitte, hogy segíthet rajta.
Sara tudta, hogy nem Richard Carter volt az első férfi, aki próbálta megmenteni Lena
Adamst, és látványosan kudarcot vallott.
– És mi volt William Dicksonnal?
– Baleseti halál, hacsak te nem tudod valami miatt ráverni Richard Carterre.
– Én nem tudom – válaszolta Sara. – Kellert egyáltalán nem keverte gyanúba?
– Egyáltalán nem.
– Akkor miért hazudta, hogy a professzornak viszonya volt?
– Gondolom, csak szarkavarásból – felelte Jeffrey, és lemondón felsóhajtott. – Vagy
talán azt hitte, hogy akkor Brian majd hozzá fordul segítségért. Ki tudja?
– A Succynilcholine-t biztos kulcsra zárt szekrényben tartják a laborban – vélte Sara.
– Kell ott lennie egy könyvnek valahol, amibe mindig beírják, hogy mikor mennyit milyen célból használtak el. Elvileg ellenőrizhető, hogy ki fér hozzá az anyaghoz.
– Majd utánanézek – mondta a férfi. – De ha mindkettejüknek volt hozzáférése, akkor nehéz lesz bármit is rábizonyítani Kellerre. – A rendőrfőnök egy pillanatra elhallgatott. – Egyébként is az az érzésem, ha Brian Keller meg akarta volna ölni valamelyik fiát, az Richard lett volna, és nem tűvel intézi el.
– A Succynilcholine randa halál – mondta a doktornő, maga elé képzelve Andy
Rosen életének utolsó néhány percét. – Először a végtagjai kellett hogy megbénuljanak,
aztán a szíve és tüdeje. A szer az agyat nem érinti, úgyhogy a srác az utolsó pillanatig
tudatában volt, mi történik vele.
– És mennyi idő alatt végzett vele?
– Adagolástól függően húsz-harminc másodperc alatt.
– Jézus!
– Bizony – helyeselt Sara. – És boncoláskor már szinte lehetetlen kimutatni. Túl
gyorsan lebomlik. Öt évvel ezelőttig még nem is volt olyan eljárás, amivel el lehet végezni rá a tesztet.
– Drága mókának hangzik.
– Ha rábizonyítod Kellerre, hogy csak ő fért hozzá a szerhez, találok rá forrást a keretben, hogy elvégezzem a vizsgálatot. Ha nem megy, akkor akár magam is fedezem a
költséget.
– Megteszek minden tőlem telhetőt – mondta Jeffrey, de nem sok remény csengett a
hangjában. – Tudom, hogy a szüleidnek elújságolod, mi történt, de nem akarod megvárni, amíg odaérek, hogy Tessának is elmondjuk?
– Oké, persze – mondta Sara egy cseppnyi habozás után.
Jeffrey nem válaszolt egyből.
– Tudod, mit? Egyébként is van elég dolgom itt. Majd találkozunk itt Heartsdale-ben.
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– Jeffrey…
– Nem – mondta a rendőrfőnök. – Maradj csak Atlantában a családoddal! Most erre
van szükséged, hogy a családoddal legyél.
– Nem erről…
– Ugyan már, Sara – mondta Jeffrey, Sara hallotta a hangján, mennyire meg van
bántva. – Miről beszélünk egyáltalán?
– Nem tudom. Csak… – Sara azon gondolkozott, mit mondjon neki, de nem jutott az
eszébe semmi. – Mondtam, hogy időre van szükségem.
– Az idő semmin nem fog változtatni – mondta a férfi. – Ha még mindig nem tudunk
túljutni azon, amit öt éve csináltam…
– Ezt most úgy mondod, mintha nem lenne rá okom, hogy így viselkedjek.
– Persze, van rá okod – felelte a rendőrfőnök. – És nem is akarok nyomulni, csak…
Szeretlek, Sara! – nyögött fel. – A könyökömön jön ki, hogy minden reggel kilopakodsz
a házból. Elegem van az egész hókuszpókuszból, hogy félig együtt vagyunk, félig nem.
Veled akarok lenni. Feleségül akarlak venni.
– Feleségül venni? – kacagott a doktornő, mintha a férfi űrsétára hívta volna.
– Nem kell ezen megütközni.
– Nem ütköztem meg, csak… – most megint nem tudta, hogyan folytassa. – Jeff, mi
már voltunk házasok. Nem volt kimondottan sikeres ügy.
– Aha – mondta Jeffrey. – De melletted voltam, emlékszel?
– Miért nem folytathatjuk úgy, ahogy most csináljuk?
– Én ennél többet akarok – mondta a férfi. – Azt akarom, hogy egy totál szar munkanap után, amikor hazamegyek, megkérdezd, hogy mi lesz vacsorára. Az éjszaka közepén véletlenül fel akarom rúgni Búbba vizét. Reggel arra akarok ébredni, hogy szitkozódsz, mert a kilincsen felejtettem az alsógatyámat.
Sara önkéntelenül elmosolyodott.
– Most úgy állítod be, mintha ez olyan romantikus lenne.
– Szeretlek.
– Tudom, hogy szeretsz – felelte a nő, és ő is szerette Jeffreyt, most mégsem tudta
rávenni magát, hogy kimondja. – Mikorra érsz ide?
– Mindegy, nem muszáj mennem.
– Azt akarom, hogy te mondd el Tessnek – erősködött Sara.
Jeffrey továbbra sem szólt bele, úgyhogy hozzátette:
– Lesznek olyan kérdései, amikre nem tudnék válaszolni.
– Mindent tudsz, amit én is tudok.
– Nem hiszem, hogy el tudom mondani nekik – mondta Sara. – Azt hiszem, nem vagyok hozzá elég erős ebben a pillanatban.
A rendőrfőnök nem válaszolt egyből.
– Ilyen forgalomnál kábé négy és fél óra lesz az út.
– Oké – mondta Sara, és megadta Tessa szobaszámát.
Már majdnem letette, aztán mégis beleszólt:
– Figyi, Jeff!
– Na?
Most, hogy helyzetbe hozta magát, megint nem tudta, mit mondjon.
– Semmi – mondta. – Találkozunk, ha ideértél.
A rendőrfőnök még várt pár másodpercet, hogy folytatja-e Sara, de a nő nem tette.
– Rendben, akkor ott – tette le a férfi.
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Sara olyan érzéssel tette le a telefont, mintha most sétált volna át egy aligátorokkal
teli tó fölött kifeszített kötélen. Annyi minden történt a héten, hogy igazából meg sem
tudta emészteni, amit Jeffrey mondott neki. Részint vissza akarta hívni, hogy bocsánatot
kérjen, és megmondja, szereti, de az is benne volt, hogy azért hívja vissza, hogy megkérje, mégse jöjjön Atlantába.
Hallotta, hogy odakint a folyosón pittyeg az elhaladó dokik csipogója, és különféle
kódok hangzanak el. Az üvegajtón át látszottak az elhaladók árnyai, olyan gyorsan húztak el, hogy a páciensek segítségére siessenek, mintha bekapcsoltak volna egy
stroboszkópot odakint. Sara úgy érezte, mintha ezer év telt volna el azóta, hogy gyakornok volt. Most minden annyival bonyolultabbnak tűnt. Biztos volt benne, hogy annak
idején is ugyanilyen tömegben zuhantak rá az élet dolgai, Sara mégis csak nosztalgiával
tudott visszagondolni arra az időszakra. A tanulás, hogy sebész legyen belőle, és olyan
kritikus eseteket lásson el, amelyekre minden idegszálával oda kell figyelnie, éppoly
addiktív volt, mint a heroin. Még mindig felbuzgott benne az izgalom, amikor visszagondolt rá, milyen is volt a Grady-ben dolgozni. Volt olyan idő az életében, amikor a
kórház fontosabb volt számára, mint az oxigén. A munkahelyi kötelezettségekkel összehasonlítva még a családi kötelékek is elhalványultak.
Amikor úgy határozott, hogy hazaköltözik Grant megyébe, könnyűnek tűnt a döntés.
Családi körben akart lenni, erre volt szüksége. Egyszerűen muszáj volt visszatérnie a
gyökereihez, biztonságban akarta érezni magát, újra lánya akart lenni a szüleinek, nővére a húgának. Kényelmesen csusszant bele a kisvárosi gyermekgyógyász szerepébe, és
jó érzéssel töltötte el a tudat, hogy visszaadhatja Heartsdale-nek, amit gyerekként kapott
a várostól. Mégis, amióta elköltözött Atlantából, nem telt bele hét, hogy ne futott volna
át rajta: vajon hogyan alakult volna az élete, ha marad. Eddig a pillanatig nem ébredt rá,
hogy mennyire hiányzott neki mindez.
Körbepillantott Mason irodájában, és eltűnődött, milyen is lenne megint együtt dolgozni a férfival. Gyakornokként Mason elképesztően aprólékos és gondos volt, s emiatt
nagyon jó sebész lett belőle. Sarával ellentétben a sebészi precizitás nála a munkahelyen
kívüli dolgokra is kiterjedt. Ő aztán képtelen lett volna nem elmosni egy tányért rögtön
étkezés után, vagy bent hagyni a ruhákat a szárítóban, ahelyett, hogy összehajtogassa
vagy vállfára tegye őket. Amikor Mason először járt a nőnél, majdnem elájult, amikor
meglátott egy kosár gyűrött mosott ruhát, amely már két hete hevert a konyhaasztalon.
Mire Sara felébredt, Mason már mindent összehajtogatott, aztán elindult, hogy időben
beérjen a kórházba, ahol reggel öttől volt ügyeletes.
A doktornőt kopogtatás riasztotta föl a révedezésből.
– Szabad – szólt ki, és felállt.
Mason James nyitott be, az egyik kezében pizzásdoboz, a másikban két kóla.
– Gondoltam, talán éhes vagy – mondta.
– Mindig az vagyok – felelte Sara, és elvette tőle a kólákat.
Mason papírszalvétákat terített a kávézóasztalra, és közben a másik kezében tartotta
a pizzát.
– Hoztam egyet a szüleidnek is – közölte.
– Kedves tőled – tette le a két kólát a nő, hogy segíteni tudjon kiteríteni a szalvétákat.
A férfi átadta Sarának a dobozt, hogy szalvétákat tudjon tenni az üdítősdobozok alá.
– Mikor egyetemisták voltunk, imádtad ezt a helyet.
– 'Shroomies – olvasta le a pizzéria nevét a fedélről Sara. – Tényleg?
– Mindig ott ettél. Voilá – dörzsölte össze a tenyerét az orvos.
Sara lenézett. A szalvéták elvágólag, tökéletes párhuzamosokkal és merőlegesekkel
fedték az asztalt. Mason kezébe nyomta a dobozt.
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– Tedd le te, hogy ez is megfelelő szöget zárjon be mindennel.
A férfi felnevetett.
– Vannak dolgok, amik sosem változnak.
– Az igaz – bólogatott Sara.
– Jól néz ki a húgod – helyezte az orvos a dobozt az asztalra derékszögben. – Sokkal
jobban mozog már, mint tegnap.
A doktornő leült a kanapéra.
– Úgy látom, anya folyton a sarkában van, és noszogatja.
– Cathytől nem meglepő. Jól teszi – Mason beszéd közben széthajtogatott még egy
szalvétát, és az ölébe terítette. – Megkaptad a csokrot?
– Igen – felelte a nő. – Gyönyörű. Köszönöm!
Mason felbontotta a kólákat.
– Csak tudtodra akartam adni, hogy érzek irántad.
Sara a szalvétát babrálta, nem tudta, mit mondjon erre.
– Sara – kezdte Mason, és a nő válla mögött a kanapé támlájára fektette a kezét –, én
mindvégig szerelmes voltam beléd.
A nő érezte, hogy zavarba jön, de még mielőtt bármit mondhatott volna, Mason odahajolt hozzá, hogy megcsókolja. Sara meglepetten vette észre, hogy visszacsókol. Mielőtt észbe kaphatott volna, a sebész gyengéden a kanapéra döntötte, s máris rajta feküdt.
Magához szorította a doktornőt, és a keze a ruhája alatt végigsimogatta a testét. Sara is
átkarolta Masont, de az önfeledt eufória helyett, amit ilyenkor érezni szokott, most csak
egyvalami járt a fejében: nem Jeffrey az, akit átölel.
– Várj! – mondta a doktornő, és megállította a férfi kezét, amely épp a farmerét
gombolta ki.
Mason olyan gyorsan ugrott fel, hogy bevágta a fejét a falba a kanapé mögött.
– Bocsánat.
– Nem – kezdte begombolni a blúzát Sara olyan érzéssel, mint egy tinédzser, akit a
mozi hátsó sorában kaptak rajta. – Én bocs.
– Nem kell bocsánatot kérned – mondta Mason, és keresztbe vetette a lábát a térdén.
– Nem, én…
– Nem kellett volna ilyet csinálnom – mondta a férfi a lábát rázva.
– Minden oké – felelte a nő. – Én is csináltam, nem csak te.
– Az igaz – szusszantott Mason. – Te jó ég, de kívánlak!
Sara nagyot nyelt. Úgy érezte, túl sok nyál van a szájában.
– Annyira csodálatos vagy, Sara – fordult felé az orvos. – Nem tudtam, nem kell-e
emlékeztetnem téged erre.
– Mason…
– Senki sem fogható hozzád.
Sara érezte, hogy elpirul. Mason felé nyújtotta a kezét, és a füle mögé simította a nő
haját.
– Mason! – ismételte a doktornő, és a férfi kezére tette a kezét.
A sebész odahajolt hozzá, hogy megcsókolja, de Sara elhúzta a fejét.
Mason másodjára is ugyanolyan gyorsan visszakozott.
– Bocsánat – mondta Sara. – Csak…
– Nem tartozol magyarázattal.
– De igen. Mason, el kell mondanom…
– Nem, tényleg nem kell.
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– Hagyd abba! – szólt rá a nő, aztán belefogott a magyarázatba. – Csak Jeffreyvel
voltam együtt, senki mással. Úgy értem, mióta eljöttem Atlantából.
Elhúzódott a férfitól, mert attól tartott, hogy ha túl közel marad hozzá, Mason újra
megcsókolja. És, ami még rosszabb, ő is megint viszonozni fogja a csókot.
– Azóta nem voltam mással, csak vele – ismételte.
– Ez már rögzült szokásnak hangzik.
– Talán az is – fogta meg a férfi kezét Sara. – Lehet, hogy nem más, csak megszokás.
De nem így akarok kitörni belőle.
Mason lepillantott, összekulcsolódó kezüket nézte.
– Megcsalt – mondta Sara.
– Akkor nem normális.
– Hát igen – helyeselt a doktornő. – Néha tényleg nem az. De most azt próbálom elmondani neked, hogy tudom, milyen érzés, ha megcsalnak valakit, és nem akarom vállalni a felelősséget azért, hogy bárki más így érezze magát miattam.
– Pedig nem sportszerűtlenség visszaadni.
– Ez nem sport, Mason – válaszolta Sara. – Te pedig nős vagy, akár a Holiday Innben
laksz, akár nem.
– Ebben igazad van – bólintott a férfi.
A doktornő nem számított rá, hogy Mason ilyen könnyen beadja majd a derekát.
Jeffrey csökönyösségéhez volt szokva, nem a sebész lakonikus, rugalmas hozzáállásához. Most beugrott neki, miért is volt olyan könnyű maga mögött hagynia Masont, minden mással együtt, amit Atlantában hagyott. Nem volt köztük meg a szikra. Masonnek
soha semmiért nem kellett megküzdenie az életben. Sara még abban sem volt teljesen
biztos, hogy a férfi most annyira kívánta őt, vagy éppen csak kapóra jött neki.
– Megnézem Tesst.
– Akkor legyen az, hogy rád csörgök?
Ha a férfi másképp fogalmaz, Sara talán rábólint, így viszont azt mondta:
– Inkább ne!
– Rendben – húzódott Mason szája kis könnyed mosolyra.
A doktornő felállt, hogy távozzon, és Mason csak akkor szólt utána, mikor Sara már
nyitotta az ajtót.
– Sara! – a sebész megvárta, hogy a nő felé forduljon.
Még mindig hátradőlve ült a kanapén, a támlán nyugtatta kezét, lába hanyagul keresztbe vetve.
– Mondd meg Tessának és a szüleidnek, hogy vigyázzanak magukra!
– Megmondom – válaszolta a nő, aztán becsukta az ajtót maga után.
Sara az ablaknál állt a húga kórházi szobájában, és a belvárosi autópálya-kijáratnál araszoló forgalmat nézte. A háta mögött Tessa egyenletes légzése mennyei muzsika volt füleinek. Valahányszor a húgára nézett, minden önfegyelmére szüksége volt, hogy ne feküdjön be mellé az ágyba, hogy átölelve tarthassa, és feloldódjon a tudatban, hogy a
lány biztonságban van.
Cathy jött be a szobába mindkét kezében egy csésze teával. Sarának eszébe jutott,
hogy még egy hete sincs, hogy beugrottak fagyizni a Dairy Queenbe, és Tessa elviselhetetlenül nyűgös volt. Sara annyira szerette volna, ha visszamehetnek az időben, hogy
szinte a szájában érezte a helyzet ízét.
– Apa jól van? – kérdezte Sara.
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Az apja nem tudott úrrá lenni a keserűségén, amikor Sara beszámolt nekik Richard
Carterről. Még azelőtt otthagyta őket, hogy Sara befejezte volna a beszámolót.
– Az előcsarnok végében ácsorog – mondta Cathy kissé megkerülve a kérdést.
Sara belekortyolt a teába, és elfintorodott, mert nem ízlett neki.
– Erős – bólogatott Cathy. – Jeffrey nemsokára itt lesz?
– Elvileg igen.
Cathy megsimogatta Tessa haját.
– Emlékszem, csecsemőkorotokban mennyit figyeltem, hogy alszotok.
Sara régebben imádta hallgatni az anyját, amikor a gyerekkorukról beszélt, de most
olyan erős kontrasztot érzett a múlt és a jelen közt, hogy fájdalmas volt hallgatnia.
– Hogy van Jeffrey? – kérdezte Cathy.
– Jól – iszogatta Sara tovább a keserű teát.
– Őt is nagyon megviselte – mondta az anyja, és kivette a kézkrémes tubust a retiküljéből. – Mindig olyan volt, mintha Tessa bátyja lenne.
Sara korábban ezt nem fogalmazta meg így magában, de igaz volt. Amikor ott állt az
erdőben elborzadtan, Jeffrey is ugyanúgy elszörnyedt.
– Már kezdem érteni, miért párolog el mindig a mérged, hiába vagy dühös rá –
mondta Cathy, miközben Tessa kezét bekrémezte. – Emlékszel, amikor leautózott egész
Floridáig, hogy hazahozza Tesst?
Sara felnevetett, meglepte, hogy is feledkezhetett meg erről az epizódról. Jó pár évvel ezelőtt, mikor Tessa még főiskolára járt, és éppen tavaszi szünet volt, a kocsiját totálkárosra törte egy lopott sörszállító kocsi, Jeffrey pedig az éjszaka közepén kocsiba
ült, és odament Panama Citybe, hogy beszéljen a helyi zsarukkal, és hazahozza a lányt.
– Nem akarta, hogy apának kelljen Tessáért mennie – emlékezett vissza Cathy. –
Hallani sem akart róla.
– Apa hazaúton végig azt hajtogatta volna Tessnek, hogy „lányom, én megmondtam”
– jegyezte meg Sara.
Eddie szerint nem normális, aki húszezer részeg főiskolással együtt leautózik Floridába egy platós MG-vel.
– Hát, végül is igaza volt – krémezte Cathy Tess karját.
Sara elmosolyodott, és inkább nem szólt semmit.
– Jó lesz, ha majd ideér – Cathy inkább csak hangosan gondolkodott. – Tessának az ő
szájából kell hallania, hogy elmúlt a veszély.
Sara tudta, hogy az édesanyja nem tudhatja, mi történt közte és Mason James között,
de ettől függetlenül úgy érezte, rá van írva valami.
– Mi az? – kérdezte Cathy, aki mindig megérezte, ha valami nincs rendjén.
Sarából könnyen szakadt ki a vallomás, jólesett neki, hogy megkönnyebbülhet.
– Csókolóztam Masonnel.
Cathyn szemernyi meglepetés sem látszott.
– Csak csókolóztál?
– Mama! – Sara igyekezett felháborodással leplezni zavarát.
– És? – nyomott újabb adag krémet a tenyerére Cathy, és összedörzsölte a kezét,
hogy megmelegedjen. – Milyen volt?
– Először jó, aztán… – Sara az arcára tette a kezét, és érezte, milyen forró.
– Aztán?
– Nem olyan jó – ismerte el Sara. – Folyton Jeffreyn járt az eszem közben.
– Ez kell hogy jelentsen valamit.
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– Mit? – kérdezte Sara mohón, mindennél jobban kívánva, hogy az anyja mondja
meg neki, mit tegyen.
– Sara! – sóhajtotta Cathy. – Mindig azzal toltad el a dolgaidat, hogy olyan intelligens vagy.
– Szuper – felelte Sara. – Ezt mielőbb közlöm a pácienseimmel is.
– Ne nyegléskedj velem! – ripakodott rá Cathy halkan, mint mindig, ha felbosszantották. – A napokban olyan fene kibírhatatlan voltál! Most már unom! Elegem van belőle, hogy azt kell néznem, hogy sóvárogsz az után az élet után, amit akkor élhetnél, ha
Atlantában maradtál volna.
– Nem is igaz – mondta Sara, de sosem tudott jól hazudni, különösen nem az anyjának.
– Most olyan sok minden megvan az életedben, annyian szeretnek és törődnek veled.
Van valami, amire vágysz, és nem kaptad meg?
Pár órája Sara még egész listát tudott volna összeállítani, de most csak szótlanul rázta
a fejét.
– Lehet, hogy nem ártana, ha néha belegondolnál, hogy esténként, hiába van olyan
fene sok eszed, mégiscsak a szíved szorul egy kis melegségre – nézett Sarára Cathy. –
És a szíved mélyén érzed is, hogy hol kapod meg azt a melegséget, nem?
Sara bólintott, bár az igazat megvallva már semmiben sem volt biztos.
– Tudod, nem? – erősködött az anyja.
– Igen, anya – felelte.
Végül is, ha jobban meggondoljuk, mégiscsak sejtette.
– Akkor jó – mondta Cathy, és tovább krémezgette a kezét. – Most eredj, beszélj
apáddal!
Sara megcsókolta Tessát, aztán az anyját, aztán kiment a szobából. Látta, hogy az apja a folyosó végén álldogál, és a kinti forgalmat nézi, ugyanúgy, ahogy az előbb Sara
nézte Tessa szobájából. A válla még mindig meggörnyedt az előző napok gyötrelmeitől
és bánatától, de a kopott fehér pólója és a viseltes farmere félreismerhetetlen volt. Sara
tudta, hogy annyira az apjára ütött, hogy ez néha már-már ijesztő volt neki.
– Szevasz, apa! – szólalt meg.
Eddie nem fordult felé, de Sara így is éppoly kristálytisztán érezte apja bánatát, mint
az ablak felől sugárzó hideget. Eddie Linton igazi családapa volt: a családja nélkül mit
sem ért. Az egész világot a lányai és a felesége jelentette neki. Sarát eddig annyira lefoglalta a saját szenvedése, hogy fel sem tudta mérni, az apját mennyire porrá zúzta az
eset. Eddie egész életében azért dolgozott, hogy biztonságos, boldog otthont teremtsen a
gyermekeinek. Nem azért viselkedett ilyen tartózkodón Sarával ezen a héten, mintha a
lányát hibáztatta volna a történtekért; ellenkezőleg, önmagát hibáztatta.
– Látod ott azt a főszert, amelyik épp kereket cserél? – bökött az ujjával az utca felé
Eddie.
Sara látta az élénk zöldessárga dobozos furgont, amely az atlantai önkormányzat
HERO különítményéhez tartozott. Ezek az egységek a forgalmat voltak hivatottak segíteni: szükség esetén kereket cseréltek, bebikázták az aksit, vagy adtak egy kanna benzint, ha valakinek útközben fogyott ki teljesen az üzemanyaga. Egy olyan városban,
ahol az átlagpolgár napi két órát tölt kocsiban, és teljesen normális a kesztyűtartóban
kézifegyvert rejtegetni, ez még hasznos célra fordított adóbevételnek is számított.
– A dobozos furgonnal?
– Ezért egy fityinget sem számolnak fel. Tökéletesen ingyen van.
– Elképesztő, nem? – bólogatott Sara.
– Hát igen – sóhajtott fel Eddie. – Tessie még alszik?
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– Igen.
– Jeffrey idefelé tart?
– Ha nem akarod, hogy…
– Dehogyisnem – vágott közbe Eddie határozottan. – Itt a helye.
Sarának nagy kő esett le a szívéről.
– Épp az előbb emlegettük anyával, amikor ő ment le Tessért Floridába, hogy hazahozza – mondta.
– Én előre megmondtam neki: „Lányom, ne indulj neki olyan rohadt messzire avval
a tragaccsal!”
Sara a forgalmat nézte, és az ajkába harapott, hogy ne mosolyodjon el.
Eddie jó alaposan megköszörülte a torkát, aztán még egyszer, nyilván szükségtelenül, hogy biztos lehessen benne, Sara kellőképp elmélyülten figyel.
– Bemegy a szivar a patikába, és lecsap a pultra egy feszületet.
– A-ha… – bólogatott Sara elnyújtva a hangot.
– Mire a patikus elképedten: „Mit akar itt ezzel a feszülettel, jóember?” – Eddie itt
egy pillanatra elhallgatott. – „Nézze már meg jobban!” – vágja rá a fazon –, folytatta
Eddie, aztán újabb hatásszünet után kibökte a poént: „A keresztrejtvényt!”
Sarának párszor el kellett ismételni hangosan a mondatot, mire leesett neki a tantusz.
Akkor aztán úgy elkezdett nevetni, hogy a könnye is kicsordult.
Eddie csendesen mosolygott. Látszott, mekkora örömöt szerez neki, hogy sikerült
megnevettetnie a lányát.
– Hú, apa, ez nagyon rossz! – mondta Sara a szemét törölgetve. – Életemben nem
hallottam még ilyen rossz viccet.
Eddie átkarolta és magához vonta a lányát.
– Hát, igen – ismerte el. – Tényleg elég béna.
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Péntek

18
Lena a földön ült a nappali közepén a személyzeti szálláson, körülötte dobozok, amelyekbe bele volt pakolva minden földi java, amije csak volt a világon. A legtöbb holmiját Hanknél fogja tárolni arra az időre, amíg nem kap munkát. Az ágyát Nanhez viszi, és
ott fog lakni nála a vendéghálóban, amíg nem lesz elég pénze ahhoz, hogy különköltözhessen. A főiskola felajánlotta neki Chuck állását, de az adott körülmények között soha
többé látni sem akarta a kampusz biztonsági őrségének irodáját. Az a szarházi Kevin
Blake még végkielégítést sem fizetett neki. Lena azzal vigasztalódhatott, hogy a grémium ma reggel jelentette be, hogy Blake helyére keresnek valaki mást.
Az ajtó nyikorgott, Ethan tárta szélesebbre. A zárat azóta sem javították meg, hogy
Jeffrey pár napja betörte.
A fiú elmosolyodott, amikor meglátta Lenát.
– Feltűzted a hajad!
Lena ellenállt a kísértésnek, hogy rögtön kibontsa.
– Azt hittem, elmész a városból.
– Mindig is nehezen álltam odébb onnan, ahol nem látnak szívesen – vont vállat
Ethan.
A lány halványan elmosolyodott.
– Egyébként sem valami könnyű most átjelentkezni másik intézménybe, így, hogy a
főiskola ellen vizsgálat indult etikai kihágások miatt – tette hozzá a fiú.
– Azért biztos sikerül majd – felelte a lány.
Csak néhány hónapig dolgozott a főiskolán, de tudta, hogy működnek az efféle botrányok. Kiszabnak valami bírságot, és pár hónapig cikkeznek az újságok a balhéról, de
egy év múlva már senki nem ír egy sort se az egészről, a bírságot pedig be sem fizetik.
Addigra már egy másik seggfej professzor fog – konkrétan vagy képletesen – hátba
szúrni valakit egy másik egyetemen, hogy hírnevet és vagyont szerezzen.
– Szóval, gondolom, mindent tisztáztál a zsernyákkal – puhatolózott Ethan.
Lena a vállát vonogatta, mert fogalma sem volt róla, pontosan hányadán is áll
Jeffreyvel. Miután kihallgatták Richard Carterrel kapcsolatban, a rendőrfőnök mondta a
lánynak, hogy hétfőn kora reggel jöjjön be az őrsre. Nem lehetett tudni, miről akar beszélni Lenával.
– Végül kiderült, hogy került oda a bugyid?
– Helytelen következtetést vontak le. Ilyesmi előfordul – vonta meg a vállát a lány
újra. – Rosen beteg agyú disznó volt. Valószínűleg egy másik lánytól csórta el.
Lena el tudta képzelni, hogy egy magányos péntek estén Andy nem csak ragasztógőzt szagolgatott. Ami pedig a könyvet illeti, Lena olvashatta saját magányos estéi
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egyikén, amikor a könyvtárban foglalta el magát, mielőtt visszament volna a koszlott
szállásra, hogy aludni próbáljon.
Ethan a nyitott ajtónak támaszkodott.
– Azt akartam, hogy tudd: nem megyek el – mondta a fiú. – Hátha esetleg látjuk
egymást itt-ott.
– Látjuk majd egymást?
A srác úgy vont vállat, hogy az bármit jelenthetett.
– Nem is tudom. Nagyon keményen elköteleztem magam, hogy tényleg megváltozom.
– Aha – mondta a lány, és a kezére pillantott.
Szörnyetegnek érezte magát.
– Szeretném, ha lenne köztünk valami – ismerte be Ethan. – De másképp, mint eddig.
– Gondolom.
– Elköltözhetnél innen. Mindent újrakezdhetnél – vélte, aztán kis hallgatás után hozzáfűzte: – Ha átjelentkezem valahova, talán együtt is mehetnénk.
– Nekem itt kell maradnom – felelte Lena, de tudta, hogy a fiú ezt úgysem értheti.
Ethan elhagyta a családját, az egész régi életét, és vissza sem nézett. Lena sosem lenne képes ugyanerre. Neki Sibyl mellett van a helye.
– Azért, ha meggondolnád magad… – nézett rá Ethan.
– Nemsokára jön Nan – válaszolta a lány. – Jobb, ha most mész.
– Jól van – bólintott Ethan megértően. – Akkor majd látjuk egymást, oké?
Lena nem felelt.
– Látjuk majd egymást? – dobta vissza a lánynak Ethan a saját korábbi kérdését.
A szavai ködként lebegtek a levegőben. Lena végignézett a srácon. Tekintete végigpásztázta a fiú bő nadrágját, fekete pólóját, a fogát, amiből letört egy kis darab, és a
szeme mélységesen mély kékjét.
– Aha – válaszolta. – Látjuk egymást.
A fiú behúzta maga után az ajtót, de a zár nyelve már nem tartotta helyben. Lena felkelt, odarángatott egy széket az ajtóhoz, és odatámasztotta a kilincs alá. Többé már soha
nem teheti ezt anélkül, hogy eszébe jutna Richard Carter.
Kiment a fürdőszobába, és a tükörbe nézett. Egy hangyányit javult az összhatás. A
nyakán a véraláfutások sárgászöldbe mentek át, a szeme alatt a vágás kezdett behegedni.
– Lena! – szólalt meg Nan.
A lány hallotta, hogy a bejárati ajtó a széknek vágódik, ahogy Nan próbál benyitni a
lakásba.
– Pillanat! – szólt ki Lena, és kinyitotta a gyógyszeres szekrényt. Felpattintotta az alsó polc alatti lapot, és kivette alóla a bicskáját. A nyelén még volt némi vér, de a nagyját
már lemosta az eső. Kinyitotta, és látta, hogy a penge hegye letörött. Lena sajnálta
ugyan, de tudta, hogy nem tarthatja meg.
A szék újra megugrott a kilincs alatt.
– Lena! – szólongatta Nan aggodalmas hangon.
– Jövök már – szólt ki Lena.
Becsattintotta a pengét, és a farzsebébe dugta a bicskát, miközben megindult, hogy
beengedje Nant.
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