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Méltatások 

„Az egyedi hangvételű, briliáns módon szőtt történet, Az eltűnt lány 

egyrészt szívszaggató és lélegzetelállító bepillantás egy család 

életének mélységeibe, másrészt a gonosz kérlelhetetlen ábrázolása. 

Ezzel a könyvvel Slaughternek sikerült véghezvinnie a legnehezebb 

írói feladatot – elmondani egy magával ragadó, letehetetlen 

bűnügyi történetet, amelytől hol felgyorsul az ember szívverése, 

hol könnyel telik meg a szeme. Regény ennél jobb már nem is 

lehet.” 

(Jeffery Deaver, a The New York Times sikerszerzője, 

 a Solitude Creek és a The Skin Collector írója) 

„Szárnyaló, elemző, lélekkel teli: egy rendkívüli tehetségű író 

nagyszerű műve. Minden egyes Karin Slaughter-regény alkalom az 

ünneplésre, de Az eltűnt lány egyszerűen pályafutása legkitűnőbb 

alkotása.” 

(Kathy Reichs, a New York Times első számú sikerszerzője, 

 a Dr. Csont c. tévésorozat alapjául szolgáló regények alkotója) 

„Karin Slaughter egyszerűen a ma élő legjobb thriller-szerző. 

Páratlan érzéke van a részletekhez és az igazsághoz… Mennék 

utána bárhová.” 

(Gillian Flynn) 

„Karin Slaughter mindig megragad már az első mondatoknál, és 

többet nem is enged el.” 

(Mary Higgins Clark) 

„Egy döbbenetes családi tragédia és egy lélegzet-visszafojtva 

olvasott, padlógázzal száguldó thriller varázslatos keveréke a Karin 

Slaughterre jellemző szenvedéllyel, elevenséggel és emberséggel 

megírva. Kétségkívül az év könyve lesz.” 

(Lee Child) 

„Varázslatos. Slaughter felvonultatja tehetségének minden jellemző 

vonását – a szédítő csavarokat, a sziporkázó dialógusokat, az 



izzasztó feszültségteremtést. Kivételes, mint a szerző maga, aki 

ebben a könyvben új szintre emelkedik. Képzeljék el Slaughtert 

megtízszerezve.” 

(Mo Hayder) 

„Slaughter olyan mély, sötét helyekre ragadja magával az olvasóit, 

ahová más szerzők nem merészkednek. Nem ismer félelmet. Az 

egyik legbátrabb thriller-szerző a mai világban.” 

(Tess Gerritsen) 

„Karin Slaughter az egyik legizgalmasabb író ma az Egyesült 

Államokban, nemtől függetlenül.” 

(Liza Marklund) 

„Szereplői, a történet szövése és ritmusa páratlan a thriller-szerzők 

között.” 

(Michael Connelly) 

„Karin Slaughter húsz svéd krimiszerzőből tizenkilencet legyőz.” 

(Magnus Utvik, az egyik legjelentősebb svéd könyvkritikus 

 kijelentése a svéd televízióban) 



Karin Slaughter 
Az eltűnt lány 

Húsz évvel később 

„Egy különlegesen szép nő a borzalom forrása.” 

(Carl Jung) 

 



I. 

Amikor eltűntél, anyád figyelmeztetett, hogy rosszabb lenne 

pontosan tudni, mi történt veled, mint ha sosem tudnánk meg. 

Egyfolytában erről vitáztunk, mert akkoriban már csak a vitatkozás 

tartott össze minket. 

– Nem lenne semmivel sem könnyebb, ha tudnánk a részleteket – 

szokta mondani. – Csak megszakadna a szívünk. 

Én a tudomány embere voltam, nekem kellettek a tények. Akár 

akartam, akár nem, az agyam folyton hipotéziseket gyártott. 

Elraboltak… megerőszakoltak… megbecstelenítettek… 

Megszöktél… 

Ez utóbbi a seriff elmélete volt, vagy legalábbis ezt a gondolatot 

használta mentségképpen, amikor olyan válaszokat követeltünk 

tőle, amelyeket képtelen volt megadni. Anyád és én titokban mindig 

örültünk, hogy makacsul és szenvedélyesen ragaszkodtál az 

álláspontodhoz, ha egyszer magadévá tettél egy ügyet. Mikor 

azonban eltűntél, megértettünk, hogy míg ezekkel a 

tulajdonságokkal egy fiatalembert eszesnek és ambiciózusnak 

tartanak, egy lányt problémásnak, akivel mindig csak a baj van. 

– A lányok folyton megszöknek hazulról – vont vállat a seriff, 

mintha te is csak egy lennél a sok közül, aki majd néhány hét, hónap 

vagy év elteltével hirtelen előkerül, és valami lagymatag 

mentegetőzés után, miszerint egy fiú mellé szegődtél vagy 

csatlakoztál egy barátodhoz egy tengerentúli útra, csak úgy 

visszacsöppen az életünkbe. 

Tizenkilenc éves voltál. A törvény szerint már nem tartoztál 

hozzánk, a magad ura voltál. A nagyvilág volt az otthonod. 

Mi mégis mentőcsapatokat szerveztünk a felkutatásodra, sorra 

hívogattuk a kórházakat, a rendőrőrsöket, a hajléktalanszállókat. 

Teleragasztottuk a várost a képeiddel, ajtókon kopogtattunk, 

beszéltünk a barátaiddal, benéztünk minden elhagyatott épületbe 

és kiégett házba a város rossz hírű felében. Felbéreltünk egy 



magánnyomozót is, ami elvitte a megtakarításaink felét, majd egy 

látnokot, ami megszabadított a másik felétől. A sajtót is bevontuk, 

bár a média gyorsan elvesztette az érdeklődését, mivel nem 

kerültek elő pikáns részletek, amelyekre nyálcsorgatva rávethette 

volna magát. 

Mindössze annyit tudtunk meg, hogy egy szórakozóhelyen voltál, 

és nem ittál a szokásosnál többet. Azt mondtad a barátaidnak, hogy 

nem érzed jól magad, és gyalog akarsz hazasétálni. Ez volt az utolsó 

pillanat, amikor bárki látott téged. 

Az évek múlásával sok hamis nyom került elő. Szadista alakok 

élesztették időről időre újjá a rejtélyt, s hozakodtak elő 

bizonyíthatatlan részletekkel, követhetetlen nyomokkal. De 

legalább őszintén bevallották az átverést, amikor hazugságon érték 

őket. A médiumok meg engem hibáztattak, hogy nem kereslek 

eléggé. 

Merthogy egy pillanatra sem hagytam abba a keresést. 

Megértem, anyád miért adta fel végül. Vagy legalábbis úgy kellett 

tennie, mintha feladta volna. Neki erőt kellett vennie magán, hogy 

újrakezdje az életét – ha nem önmaga miatt, hát a család 

megmaradt tagjaiért. A kishúgod még velünk élt. Csendes volt, és 

senki sem látott bele, de olyan lányokkal barátkozott, akik rá tudták 

venni mindenfélére, amire nem kellett volna. Olyasmire, mint 

amikor egy lány belopózik egy bárba zenét hallgatni, hogy sose 

jöjjön többé haza. 

Miután aláírtuk a válási papírokat, anyád azt mondta, egyedül 

abban reménykedik, hogy egyszer még megtaláljuk a holttestedet. 

Ebbe a gondolatba kapaszkodott, az éltette, hogy végül meg fogjuk 

tudni adni neked a végtisztességet. 

Én azt feleltem, előbb találunk meg Chicagóban, Santa Fében, 

Portlandben vagy valamilyen művészkolóniában, hisz mindig is 

szabad szellem voltál. 

Anyád nem lepődött meg ezen. Akkoriban hol az egyikünk 

reménykedett jobban, hol a másikunk. Volt, amikor szomorúan 



feküdt le este, máskor meg egy blúzzal, pulóverrel, farmerrel jött 

haza, amit neked szánt ajándékba, amikor hazatérsz. 

Világosan emlékszem a napra, amikor én elvesztettem a reményt. 

Épp belvárosi állatorvosi rendelőmben dolgoztam, és valaki 

behozott egy kidobott kutyát. Nyomorúságosan nézett ki, látszott, 

hogy bántalmazták. Leginkább sárga labradornak tűnt, bár a szőre 

már szürke volt a kosztól. Tüskék ragadtak a bundájába, s gyulladt 

foltok voltak a bőrén, ahol teljesen kikaparta vagy kitépte a fogával, 

vagy kikoptatta vakaródzás közben. 

Előbb csak eltöltöttem vele egy kis időt, hogy érezze, 

biztonságban van. Hagytam, hogy megnyalja a kézfejemet, hadd 

szokja a szagomat. Miután megnyugodott, elkezdtem a vizsgálatot. 

Idősebb kutya volt, de a fogait mostanáig rendben tartották. Egy 

sebhely pedig arra utalt, hogy valamikor gondosan (és drágán) 

megműthették a térdét. Az utóbbi időben elszenvedett bántalmazás 

még nem ette bele magát az izomsejtjei memóriájába. Valahányszor 

megérintettem a pofáját, a tenyerembe hajtotta a fejét. 

Belenéztem a bánatos szemébe, és szinte érzékeltem a 

szerencsétlen teremtés életének részleteit. Persze nem tudhattam a 

valóságot, de a szívem megsúgta, mi történt. Nem hagyták el, nem 

dobták ki, inkább elkóborolt vagy kibújt a pórázból valahogy. A 

gazdái elmehettek a boltba vagy szabadságra utaztak, ez a szeretett 

teremtés pedig – egy véletlenül nyitva hagyott kapun át, a kerítést 

átugorva, vagy egy jó szándékú házfelvigyázó által nyitva felejtett 

ajtón – valahogy hirtelen az utcán kóborolva találta magát, és 

fogalma sem volt, melyik út vezet haza. 

Aztán jött egy csapat gyerek vagy valami kimondhatatlan 

szörnyeteg (vagy a kettő kombinációja), s az imádott kedvencből 

üldözött vadat csinált. 

Apám nyomdokába lépve én is az állatok gyógyításának 

szenteltem az életem, de ez volt az első eset, hogy párhuzamot 

találtam azok között a szörnyűségek között, amelyeket az emberek 



egy állat ellen elkövetnek és azok között a még rettenetesebb 

dolgok között, amiket egy embertársukkal képesek elkövetni. 

Itt vágott bele egy lánc a húsba, itt okozott sérülést egy rúgás, itt 

egy ököl. És így néz ki egy emberi lény, aki olyan világba tévedt, 

ahol nem óvják, nem szeretik, és nem akarják, hogy valaha is 

hazatérjen. 

Anyádnak igaza volt. 

A részletektől megszakadt a szívem. 

 



1. FEJEZET 

Atlanta belvárosi étterme üres volt, egyetlen üzletember ült csak 

egy bokszban a sarokban. A magányos bárpultos arcáról lerítt, hogy 

alaposan elsajátította a flörtölés művészetét. A konyhán lassan 

beindult a vacsora előtti hajsza. Evőeszközök csörömpöltek, 

tányérok koccantak egymáshoz. A séf üvöltözött, egy pincérből 

kitört a nevetés. A bárpult fölötti tévéből halkan, egyenletesen 

ömlöttek a rossz hírek. 

A pultnál ülő Claire Scott igyekezett elengedni a füle mellett a vég 

nélküli duruzsolást, ujjai közt második pohár üdítőjét forgatva. Paul 

már tíz perce késik, pedig nem szokása. Inkább tíz perccel 

hamarabb jön. Sokszor ugratta emiatt, pedig valójában elvárta tőle. 

– Még egyet? 

– Hogyne – mosolygott Clair udvariasan a pultosra. A férfi attól a 

pillanattól kezdve próbálta magára vonni a figyelmét, hogy leült. 

Fiatal volt, és jóképű, amitől a kísérlet akár hízelgő is lehetett volna, 

ám Claire csak öregnek érezte tőle magát. Nem mintha öreg lett 

volna, csak minél közelebb került a negyvenhez, annál jobban 

idegesítették a húszas éveikben járó emberek. Folyton az olyan 

mondatokat juttatták az eszébe, melyek úgy kezdődnek, hogy „én a 

te korodban…”. 

– A harmadik – intette a férfi tréfásan, miközben újratöltötte a 

poharát. – Keményen iszik. 

– Valóban? 

A pincér rákacsintott. 

– Csak szóljon, ha szüksége lesz egy fuvarra hazafelé! 

Claire felnevetett, mert ez egyszerűbb volt, mint azt mondani, 

hogy szedje csak le a fenekéről a tojáshéjat, és induljon vissza az 

iskolába. Ismét ránézett a telefonjára, hogy lássa, mennyi az idő. 

Paul most már tizenkét perce késett. Az asszony lelki szemei előtt a 

legszörnyűbb forgatókönyvek kezdtek peregni: megtámadták, és 



ellopták a kocsiját; elütötte egy busz; agyoncsapta egy lezuhanó 

repülő darabja; elrabolta egy őrült. 

Kinyílt a bejárati ajtó, de csak egy csapat ember lépett be rajta, 

nem Paul. Az új vendégek laza hivatali öltözéket viseltek, talán egy 

közeli irodaházból ugrottak be egy pohár italra, mielőtt 

elindulnának haza a külvárosba vagy a szüleik alagsorába. 

– Figyeli ezt? – intett fejével a tévé felé a pultos. 

– Nem igazán – felelte Claire, pedig nagyon is figyelte a 

fejleményeket. Nem is lehetett volna úgy bekapcsolni a televíziót, 

hogy ne halljon az ember az eltűnt tizenéves lányról. Pontosabban 

tizenhat éves volt, fehér, középosztálybeli, és nagyon csinos. 

Érdekes módon senki sem háborodott fel az ilyen esetektől annyira, 

ha csúnya volt az eltűnt nő. 

– Kész tragédia – jegyezte meg a pultos. – Annyira szép ez a lány! 

Claire ismét a telefonjára pillantott. Paul immár harminc perce 

késik. És éppen ma. Hisz csak építész, nem agysebész. Nála nem 

állhat elő olyan vészhelyzet, hogy ne tudjon szakítani két 

másodpercet egy üzenetre vagy egy gyors telefonhívásra. 

Az asszony forgatni kezdte ujján a jegygyűrűt, ahogy 

idegességében szokta. Nem is volt tudatában ennek a szokásának, 

amíg Paul fel nem hívta rá a figyelmét. Épp vitatkoztak valamiről, 

ami Claire számára akkor végtelenül fontos volt, de most már nem 

is emlékezett rá, sőt még a vita időpontjára sem. A múlt héten 

történt? Vagy a múlt hónapban? Tizennyolc éve ismerte Pault, és 

majdnem ennyi ideje volt a felesége. Nem sok minden maradt, amin 

még némi meggyőződéssel vitatkozni tudtak. 

– Biztos nem tudom felkelteni az érdeklődését valami komolyabb 

iránt? – tartott a magasba a pultos egy üveg vodkát, de teljesen 

világos volt, hogy másra gondol. 

Claire kényszeredetten felnevetett. Egész életében kerülgették az 

ilyen típusú férfiak. Ez a magas, sötét, jóképű fajta, akinek csillog a 

szeme és mézédes a beszéde. Tizenkét évesen teleírta volna a 

nevével a matekfüzetét. Tizenhat évesen megengedte volna neki, 



hogy a pulcsija alá nyúljon, húszévesen pedig megengedett volna 

neki mindent. Most pedig, harmincnyolc évesen csak egyetlen 

vágya volt: hogy tűnjön el. 

– Köszönöm, nem. A pártfogótisztem azt tanácsolta, ne igyak, 

hacsak nem maradok otthon egész este. 

A férfi mosolya azt üzente, nem egészen érti a viccet. 

– Rossz kislány. Ez tetszik. 

– Látnia kellett volna a nyomkövetőmet – kacsintott rá Claire. – 

Most már a fekete a divat, nem a narancssárga. 

Kinyílt a bejárati ajtó, és belépett Paul. Az asszonyon átsöpört a 

megkönnyebbülés, miközben nézte közeledni. 

– Késtél. 

Paul arcon csókolta. 

– Sajnálom, nincs mentségem. Fel kellett volna hívjalak. Vagy 

küldenem kellett volna egy sms-t. 

– Igen, kellett volna. 

Paul odaszólt a pultosnak. 

– Glenfiddichet kérek, szimplát, tisztán. 

Claire nézte, ahogy a fiatalember példátlan szakszerűséggel 

kitölti Paulnak a skót whiskyt. Míg jegygyűrűje, finom hárítása és 

nyílt elutasítása nem igazán jelentett a pultos számára akadályt, 

egy csók az arcára egy másik férfitól már meghátrálásra késztette. 

– Uram! – tette Paul elé az italt, majd indult is a helyiség másik 

végébe. 

Claire lehalkította a hangját. 

– Felajánlotta, hogy hazavisz. 

Paul először nézett a férfira, mióta belépett az ajtón. 

– Orrba verjem? 

– Igen. 

– Beviszel a kórházba, ha visszaüt? 

– Igen. 

Paul elmosolyodott, de csak mert a felesége is mosolygott. 

– Nos, milyen érzés eloldozva lenni? 



Claire lenézett csupasz bokájára, mintha azt várta volna, hogy 

megpillant egy zúzódást, vagy valami más jelét annak, hogy nemrég 

még rajta volt a jókora fekete bokaperec. Hat hónapja nem hordott 

nyilvánosan szoknyát, mert ott díszelgett rajta a bíróság által 

elrendelt nyomkövető. 

– Szabadságíze van. 

Paul megigazította a szívószálat a pohara mellett, hogy 

párhuzamos legyen a szalvétájával. 

– Így is folyamatosan nyomon követnek a telefonodon és a kocsid 

GPS-én keresztül. 

– Nem küldhetnek minden alkalommal börtönbe, ha leteszem a 

telefonom vagy kiszállok a kocsimból. 

Paul egy vállrándítással elintézte a megjegyzést, pedig Claire 

nagyon is találónak érezte. 

– Mi a helyzet a kijárási tilalommal? 

– Vége. És amennyiben nem keveredem bajba a következő egy 

évben, a priuszom el van felejtve, mintha mi sem történt volna. 

– Kész varázslat. 

– Egy igen drága ügyvéd varázslata. 

Férje elvigyorodott. 

– Olcsóbb lett volna az a Cartier karkötő, amit akartál. 

– A fülbevalókkal együtt már nem. – Nem lett volna szabad ezzel 

viccelniük, de még mindig jobb volt, mint halálosan komolyan 

venni. 

– Furcsa – szólalt meg Claire. – Tudom, hogy már nincs rajtam a 

nyomkövető, mégis ott érzem a bokámon. 

– A jelfelismerés elmélete – bólogatott Paul, s újból megigazította 

a szívószálat. – Az érzékelésedet módosította, hogy a monitor 

folyton a bőrödhöz ért. A telefonokkal is hasonló a helyzet. Sokan 

érzik úgy, hogy vibrál a zsebükben akkor is, ha nem. 

Na tessék! Ilyen, ha az ember egy stréberhez megy feleségül. 

Paul a képernyőre nézett. 

– Gondolod, hogy megtalálják? 



Claire nem válaszolt, csak a Paul kezében lévő poharat bámulta. 

Sosem szerette a whisky ízét, de mert eltanácsolták az italtól, 

legszívesebben egy hétig is dorbézolt volna. 

Aznap délután, kétségbeesetten akarván mondani valamit a 

bíróság által kirendelt pszichiáternek, az csúszott ki a száján, hogy 

ki nem állhatja, ha megmondják neki, mit tegyen. 

– Ki a fene szereti? – válaszolta némi hitetlenséggel a hangjában 

az elhanyagolt külsejű nő. Claire érezte, hogy elvörösödik, de 

óvakodott hozzátenni, hogy ő különösen nem, és hogy épp emiatt 

ítélték terápiára. Nem akarta megtenni a nőnek a szívességet, hogy 

áttörést érjen el. 

Mellesleg erre magától is rájött, mihelyt kattant a csuklóján a 

bilincs. 

– Idióta! – motyogta magában, miközben a zsaru betuszkolta a 

rendőrautó hátuljába. 

– Ez bekerül a jelentésembe – közölte vele sietve a nő. 

Aznap csupa rendőrnő volt szolgálatban, mindenféle rendű-

rangú, formájú nőszemély széles bőrövvel vastag derekán, egy 

sereg halálos eszközzel a keze ügyében. Claire úgy vélte, sokkal 

jobban alakultak volna a dolgok, ha legalább egy férfi lett volna 

közöttük, de sajnos nem ez volt a helyzet. Ide juttatta a feminizmus: 

egy koszos rendőrautó hátsó ülésére, derékig felcsúszott 

teniszszoknyában. 

A fogdában egy nagydarab rendőrnő elvette a jegygyűrűjét, az 

óráját, de még a teniszcipője zsinórját is. Bozontos szemöldökei 

közt egy szemölcs dudorodott, s mindent egybevetve egy kerti 

poloskára emlékeztette Claire-t. A szemölcsből nem állt ki szőrszál, 

s az asszony már majdnem megkérdezte, hogy ha már azokat 

kihúzta onnan, miért nem szedte ki a szemöldökét is. Nem maradt 

azonban rá ideje, mert egy másik, ezúttal magas, nádszálvékony, 

imádkozó sáskára emlékeztető rendőrnő már kísérte is át egy 

másik szobába. 



Az ujjlenyomatvétel teljesen másképp zajlott, mint a filmeken. 

Tinta helyett egy piszkos üveglapra kellett nyomnia az ujjait, hogy a 

barázdákat digitalizálhassa egy számítógép. Az ő barázdái 

különösen halványak lehettek, mert többször kellett próbálkoznia. 

– Még jó, hogy nem bankot raboltam – mondta, majd hozzátette: 

– ha-ha – csak hogy érződjön a humor. 

– Nyomja egyenletesen! – utasította az imádkozó sáska, 

miközben lerágta egy légy szárnyait. 

A rabosításhoz szükséges portréját egy fehér háttér előtt 

készítették egy vonalzó mellett, amely legalább két centit tévedett. 

Claire hangosan csodálkozott, miért nem egy táblát kell tartania 

maga elé a nevével és az iktatószámával. 

– Most photoshop mércét használunk – világosította fel az 

imádkozó sáska unott hangon, mint aki már számtalanszor hallotta 

ezt a kérdést. 

Ez volt az első alkalom, amikor nem kérték Claire-től, hogy 

mosolyogjon, miközben lefotózták. 

Ezután egy harmadik rendőrnő, akinek – csak hogy ki ne lógjon a 

sorból – egy vadkacsa csőrére emlékeztetett az orra, átkísérte a 

cellába, ahol meglepődve látta, nem ő az egyetlen, akit 

teniszruhában hoztak be. 

– Te miért kerültél ide? – érdeklődött a másik teniszruhás. 

Kemény nőnek látszott, fel volt pörögve, és nyilvánvalóan nem 

teniszlabdákkal, hanem másfajta golyókkal való játszadozás közben 

tartóztatták le. 

– Gyilkosságért – felelte Claire, mert elhatározta, hogy nem fogja 

komolyan venni ezt az egészet. 

– Hé! – szólalt meg Paul, aki már megitta a whiskyjét, és intett a 

pincérnek, hogy kér egy újat. – Hol jár az eszed? 

– Arra gondoltam, hogy a te napod rosszabb lehetett az 

enyémnél, ha rendelsz még egyet. 



Paul ugyanis ritkán ivott. Ez is közös volt bennük: egyikük sem 

szerette elveszteni a kontrollt. A fogda ebből a szempontból is 

tiszta ciki volt. Ha-ha. 

– Minden rendben? – kérdezte a férjét. 

– Most éppen igen – simogatta meg Paul a hátát. – Az agykurkász 

mit mondott? 

Claire megvárta, hogy a pultos visszahúzódjon a túlsó sarokba. 

– Azt, hogy nem szívesen árulom el az érzelmeimet. 

– Ez egyáltalán nem vall rád. 

Egymásra mosolyogtak. Ezt a régi vitát sem volt érdemes 

újrakezdeni. 

– Nem szeretem, ha elemezgetnek – mondta Claire, és szinte látta 

maga előtt a terapeutát, amint túlzó mozdulattal vállat von, 

miközben kimondja: – Ki a fene szereti? 

– Tudod, mire gondoltam ma egész nap? – kérdezte Paul 

megfogva felesége kezét. Claire reszelősnek érezte a tenyere bőrét, 

mivel egész hétvégén a garázsban dolgozott. – Arra, hogy mennyire 

szeretlek. 

– Vicces kijelentés ez egy férj szájából. 

– Pedig igaz – emelte Paul felesége kezét a szájához. – El sem 

tudom képzelni, milyen lenne az életem nélküled. 

– Rendezettebb – vágta rá Claire, hisz mindig Paul volt az, aki 

összeszedte utána a széthagyott cipőket és a ruhadarabokat, 

amelyeket a szennyeskosárba kellett volna dobnia, mégis valahogy 

a padlón kötöttek ki. 

– Tudom, hogy mostanában nem könnyű neked. Főleg ezzel… – 

bökött fejével Paul a televízió felé, ahol épp az eltűnt, tizenhat éves 

lány egy újabb fotóját mutatták. 

Claire felnézett a készülékre. A lány tényleg szép volt. Kisportolt, 

karcsú, sötét, hullámos hajjal. Paul megszólalt. 

– Csak azt akarom, hogy tudd: én mindig itt leszek neked. 

Történjék bármi. 



Claire-nek gombóc nőtt a torkában. Néha valóban 

természetesnek vette, hogy Paulra mindig számíthat, ezt hozza 

magával a hosszú házasság. De azt is tudta, hogy szereti a férfit, és 

szüksége van rá. Ő volt a horgony, amely egy helyben tartotta. 

– Tudod, hogy te vagy az egyetlen nő, akit valaha szerettem – 

folytatta Paul. 

Az asszonynak eszébe jutott az elődje a főiskolán. 

– Ava Guilford ezt megdöbbenéssel hallaná. 

– Ne bolondozz, én komolyan beszélek. – Paul olyan közel hajolt, 

hogy majdnem az övéhez ért a homloka. – Te vagy életem szerelme, 

Claire Scott. Te vagy a mindenem. 

– A bűnöző múltam ellenére? 

Paul megcsókolta. Úgy istenigazából. Whisky- és mentolíze volt, s 

az asszony testén végigbizsergett a gyönyörűség, amint ujjai a rövid 

szoknya alatt végigsimítottak a combja belsején. 

Amikor végre levegőt vettek, odasúgta a férjének: 

– Menjünk haza! 

Paul egy hajtásra kiitta az italát. A pénzt a pultra dobta, s Claire 

hátán tartva a tenyerét kikísérte az étteremből. Odakint egy hideg 

szélfuvallat felkapta a szoknyája szélét, Paul pedig a karját 

dörzsölve igyekezett őt melegen tartani. Olyan szorosan mentek 

egymás mellett, hogy a nő a nyakán érezte férje leheletét. 

– Hol parkolsz? – kérdezte a férfi. 

– A tetőn – felelte Claire. 

– Én az utcán. Vidd az én kocsimat! – nyújtotta feléje Paul a 

kulcsát. 

– Menjünk együtt! 

– Inkább menjünk ide! – húzta be Paul egy sikátorba, s nyomban 

nekinyomta a falnak. 

Claire már nyitotta a száját, hogy megkérdezze, mi ütött bele, de 

Paul már csókolta is, s keze ismét megtalálta az utat a szoknyája alá. 

Claire levegőért kapkodott, de nem annyira a lélegzetelállító 

csóktól, hanem mert végül is az utcán voltak, és a sikátor nem is 



volt sötét. A sarkon túl öltönyös férfiakat látott elhaladni, akik 

feléjük fordultak, s követték szemükkel a jelenetet, amíg csak 

tudták. Így szokott az ember felkerülni az internetre. 

– Paul! – támasztotta tenyerét a férje mellkasának, miközben 

azon tűnődött, mi történhetett az ő finom modorú férjével, aki még 

azt is perverz dolognak tartotta, ha valaki vendégszobájában 

csinálták. – Figyelnek! 

– Akkor gyere beljebb! – fogta meg amaz a kezét, s mélyebbre 

vezette a sikátorba. 

Clair átlépett egy jókora cigarettacsikk-kupacon. A keskeny köz T 

alakban egy másikba torkollott, amelyre az utca éttermeinek és 

boltjainak a hátsó ajtaja nyílt. Aligha jó hely az etyepetyére. Claire 

már látta is lelki szemei előtt, ahogy a pihenőt tartó szakácsok 

cigarettával a szájukban és telefonnal a kezükben kiállnak az ajtóba 

levegőzni. De még nézőközönség nélkül is ezernyi dolog szólt Paul 

terve ellen. 

Csakhogy senki sem szereti, ha megmondják neki, mit tegyen. 

Paul maga után húzta a sarkon túlra. Claire épp csak gyorsan 

körbe tudott pillantani a néptelen sikátoron, mielőtt ismét a falnak 

szorították. Paul ajka mohón falni kezdte az övét. 

Tenyere a fenekét markolászta, s érezni lehetett rajta, hogy 

féktelenül kívánja őt, mire az asszony is kezdett beindulni. 

Lehunyta a szemét, és megadta magát. 

Csókjaik egyre forróbbak lettek, s Paul lerángatta róla az 

alsóneműt. Még segített is neki, bár megborzongott, mert hideg 

volt, és az akció veszélyes. Csakhogy már ő is annyira akarta, hogy 

nem törődött semmivel. 

– Claire… – suttogta férje a fülébe. – Mondd, hogy te is akarod! 

– Akarom. 

– Mondd újra! 

– Akarom. 

Ekkor Paul minden figyelmeztetés nélkül hirtelen megfordította. 

Claire arca a rücskös téglának nyomódott, ahogy a falhoz szegezte. 



Ő nekifeszítette magát Paulnak, aki felnyögött, mert felesége 

izgatottságának tudta be a mozdulatot, pedig az asszony csak azért 

tette, mert alig kapott levegőt. 

– Paul… 

– Ne mozdulj! 

Claire felfogta a szavakat, de azt már csak másodpercekkel 

később, hogy nem férje szájából hangzottak el. 

– Fordulj meg! 

Paul megmozdult, hogy engedelmeskedjen. 

– Nem te, seggfej! 

Nem Paul, hanem ő. A férfi őrá gondolt. Claire képtelen volt 

megmozdulni. Úgy reszketett a lába, hogy állni is alig tudott. 

– Azt mondtam, fordulj meg, kisanyám! 

Paul karja gyengéden köréje fonódott, amint lassan segített neki 

hátrafordulni. 

Közvetlenül Paul mögött egy férfi állt. Fekete csuklyát viselt, amit 

cipzár rögzített a pulóveréhez tetovált nyaka tövében. Egy 

vészjósló csörgőkígyó tekergett az ádámcsutkája körül, gonosz 

vigyorral felvillantva méregfogait. 

A kígyó szája is mozgott, ahogy a férfi beszélt. 

– Kezeket fel! 

– Nem akarunk bajt – nyugtatta Paul felemelve a kezét, miközben 

teste teljesen mozdulatlan maradt. Claire ránézett, ő pedig 

biccentett azt üzenve, nem lesz semmi baj, pedig nagyon nem úgy 

tűnt. – A tárcám a farzsebemben van. 

A fickó egy kézzel kirántotta onnan a tárcát. Claire úgy sejtette, a 

másikban pisztoly van. Szinte látta lelki szemeivel a fekete, fényes 

tárgyat, amelyet Paul hátának szegez. 

– Tessék! – húzta le Paul a jegygyűrűjét meg az egyetemi gyűrűjét 

is, majd levette az óráját. Patek Philippe volt, ő vette neki öt évvel 

ezelőtt. A monogramját belevésette a hátuljába. 

– Claire – mondta Paul feszült hangon –, te is add oda a tárcád! 



Az asszony tágra nyílt szemmel bámult a férjére, s érezte, ahogy 

vadul lüktet a szíve. Pisztolyt szegeznek Paul hátának! Kirabolják 

őket! Ez valóban megtörténik, ez igazi vészhelyzet! Lenézett a 

kezére, de még a szeme is csak lassan engedelmeskedett, akkora 

volt a sokk, a rémület és a tanácstalanság. Ujjai még mindig Paul 

kocsikulcsa köré fonódtak. Egész idő alatt ott lapult a kulcs a 

tenyerében. Hogyan szexelhetett volna vele kulccsal a kezében? 

– Claire! – ismételte Paul. – Add oda a tárcád! 

Az asszony beleejtette a kulcsot a táskájába, kivette onnan a 

tárcát, és átadta a rablónak. 

Az zsebre vágta, majd újból feléje nyújtotta a tenyerét. 

– A telefont! 

Claire előhúzta az iPhone-ját. Benne van minden ismerőse 

elérhetősége és a nyaralási fotók az utóbbi pár évből. St. Martin, 

London, Párizs, München. 

– A gyűrűt is! – utasította a férfi, majd sietve körülnézett a 

sikátorban. Claire követte a tekintetét. Egy lélek sem volt sehol, 

még a mellékutcákban sem. Háta még mindig a falhoz nyomódott. 

Karnyújtásnyira volt a sarok, ahol befordulva már elérhető lenne a 

főutca. Ott már járnak, ott sok az ember. 

A rabló olvasott a gondolataiban. 

– Ne légy ostoba! Le a gyűrűvel! 

Claire lehúzta a jegygyűrűjét. Ennek az elvesztését nem bánta 

volna. Volt biztosításuk rá, és még csak nem is az eredeti gyűrűje 

volt. Néhány éve vették, amikor Paul végre befejezte a szakmai 

gyakorlatát és letette a szakvizsgáit. 

– A fülbevalók! – intett a fickó. – Gyerünk, ribanc! 

Claire a fülcimpájához emelte remegő kezét. Nem is emlékezett, 

hogy betette a fülébe a gyémántokat, de most, hogy ki kellett őket 

vennie, már látta magát az ékszeres doboz előtt. 

Most le fog peregni előtte az egész élete? Halvány emlékképek 

mindenféle tárgyakról? 

– Siess! – intett a férfi a szabad kezével sürgetőn. 



Claire nehezen boldogult a kis csavarokkal. A remegéstől 

ügyetlenekké váltak az ujjai, mintha be lennének dagadva. Látta 

magát, ahogy a Tiffanynál kiválasztja a gomb alakú gyémántokat a 

harminckettedik születésnapjára. Amikor az eladónő hátravezette 

őket egy titkos helyiségbe, ahol a nagy értékű eladásokat intézték, 

Paul úgy nézett rá, mint aki azt mondja: „el tudod hinni, hogy ezt 

tesszük?” 

Beleejtette a fülbevalókat a férfi tenyerébe. Egész testében 

remegett, és zakatolt a szíve. 

– Ez minden – fordult meg Paul, hozzányomva a hátát. Eltakarva 

őt a férfi elől, védelmezve őt. Kezét még mindig feltartotta. – 

Magánál van mindenünk. 

Claire Paul válla fölött látta a férfit. Nem pisztoly volt nála, hanem 

kés. Egy hosszú, éles, fűrészes szélű kés, melynek felkunkorodott a 

hegye. Ilyesmit használhatnak a vadászok kibelezni az állatokat. 

– Nincs több – mondta Paul. – Most már menjen! 

A férfi azonban nem ment el. Úgy nézett Claire-re, mintha még a 

harminchatezer dolláros fülbevalónál is értékesebb ellopnivalót 

talált volna. Ajka mosolyra húzódott, s kivillant az egyik elülső 

aranyfoga. Claire ekkor vette észre, hogy a csörgőkígyó egyik 

méregfoga is aranyszínű. 

Aztán pedig rádöbbent, hogy ez nem egy egyszerű rablás. 

Ahogy Paul is. 

– Van pénzem – mondta. 

– Ne papolj! – vágta ököllel mellbe a fickó. Claire a saját 

mellkasán érezte az ütést, amint Paul lapockája kulcscsonton 

ütötte. Férje feje az arcába csapódott, az ő tarkója pedig a falnak. 

Egy pillanatra azt sem tudta, hol van, csillagok szikráztak a 

szeme előtt. Vér ízét érezte a szájában, majd lenézett. Paul a földön 

fetrengett a lábainál. 

– Paul! – nyúlt feléje, de hirtelen fájdalom hasított a fejbőrébe, 

ahogy a férfi megragadta a hajánál fogva, s vonszolni kezdte a 

sikátorban maga után. Claire elbotlott, térde a kövezetet súrolta. A 



férfi nem állt meg, szinte már futott. Az asszonynak derékból meg 

kellett hajolnia, hogy csökkentse némileg a kínt. Egyik cipősarka 

közben kitörött. Megpróbált hátranézni, s látta, hogy Paul úgy fogja 

a karját, mint aki szívrohamot kapott. 

– Nem! – suttogta Claire, s maga is csodálkozott, miért nem 

sikoltozik. – Nem, nem, nem. 

Már zihált, de a férfi kitartóan húzta magával a mellékutca felé. 

Egy fekete furgon állt ott, amit Claire eddig nem vett észre. 

Belevájta körmeit a férfi csuklójába, mire az megrántotta a fejét. Az 

asszony megbotlott, mire a rabló ismét rántott rajta egyet. 

Kibírhatatlan volt a fájdalom, de még nagyobb a rettegés. Sikoltani 

akart, tudta, hogy sikoltania kellene, de elszorult a torka a tudattól, 

hogy mi vár rá. A férfi el fogja vinni valahova abban a furgonban. 

Valami titkos helyre, valami szörnyűséges helyre, ahonnan talán 

sosem szabadul. 

– Ne! – könyörgött. – Kérem, ne! Ne! 

A férfi elengedte, de nem azért, mert kérte rá. Megpördült, s 

maga elé tartotta a kést. Paul futott utánuk, egyenest a férfi felé. 

Felüvöltött, s a levegőbe emelkedve nekitámadt. 

Egy pillanat alatt történt az egész. Claire nem tudta lelassítani az 

időt, hogy tanúja lehessen férje küzdelmének. 

Paul túltett volna ezen a fickón, ha futópadon versenyeztek 

volna, vagy megoldott volna egy egyenletet, mielőtt az 

kihegyezhette volna a ceruzáját, de egyet nem tanítanak az 

egyetemen: késsel harcolni az utcán. 

Mindössze egy fütyülő hang hallatszott, ahogy a penge hasította a 

levegőt. Claire több hangra számított. Egy hirtelen csattanásra, 

amint a kés kampós vége átszúrja Paul bőrét, egy tompa 

csikorgásra, amint a fűrészes él áthatol egy bordán. Egy súrlódó 

zajra, amint a penge átvágja az inat, a porcot. 

Paul a hasát fogta, ujjai közül kiállt a kés gyöngyház markolata. 

Nekitántorodott a falnak, szája nyitva, szeme szinte komikus 

módon kitágult. Tengerészkék Tom Ford öltönyét viselte, ami szűk 



volt már vállban. Claire arra gondolt, hogy ki kell majd engedni 

belőle, de már úgyis mindegy, mert átitatta a vér. 

Paul lenézett a kezére, ahol a penge markolatig beléhatolt félúton 

a köldöke és a szíve között. Kék ingén piros virágként terült szét a 

vérfolt. Arcára kiült a döbbenet, mindkettejükön eluralkodott a 

sokk. Egy korai vacsorát terveztek estére, hogy megünnepeljék 

Claire sikeres kikerülését a büntető igazságszolgáltatás 

rendszeréből, nem pedig azt, hogy elvérezzenek egy hűvös, nyirkos 

sikátor kövén. 

Claire lépteket hallott. A kígyós ember futásnak eredt, ékszereik 

csörögtek a zsebében. 

– Segítség! – akarta kiáltani Claire, de csak suttogás jött ki a 

torkán. Maga is alig hallotta meg. – Se-segítség! – dadogta. De ki 

tudna nekik segíteni? Mindig is Paul volt az, aki segítséget hozott, 

Paul volt az, aki törődött mindennel. 

Mostanáig. 

Most viszont nagy puffanással a fal tövébe roskadt, Claire pedig 

melléje térdelt. Férje felé nyújtotta a kezét, de nem tudta, hol 

érintse meg. Tizennyolc éve szerette, tizennyolc éve osztotta meg 

vele az ágyát. Számtalanszor tette a kezét a homlokára, hogy 

megnézze, nem lázas-e, törölte meg az arcát, ha beteg volt, csókolta 

az ajkát, az arcát, a szemét. Egyszer még pofon is ütötte haragjában, 

most mégsem tudta, hol érintse meg. 

– Claire… 

Ez Paul hangja! Felismerte a hangját. Lehajolt, s köré fonta a 

karját, a lábait. Odahúzta őt a mellkasára, s a halántékára szorította 

az ajkát. Határozottan érezte, hogy egyre hűvösebb a teste. 

– Paul, kérlek! Rendbe jössz, rendbe kell jönnöd! 

– Jól vagyok – mondta Paul, s először úgy is tűnt, hogy igazat 

mond, ám hirtelen remegni kezdett előbb a lába, majd az egész 

teste. Végül már a foga is vacogott, s meg-megrebbent a szemhéja, 

mint aki küszködik, hogy ébren maradjon. Aztán azt mondta: 

– Szeretlek. 



– Kérlek! – suttogta Claire férje nyakába temetve az arcát. Orrába 

kúszott Paul borotvaszeszének az illata, bőrét meghorzsolta a 

borosta, amelyet reggel kikerült a borotva. Bárhol ért hozzá, Paul 

bőre egyre hidegebb lett. Nagyon-nagyon hideg. 

– Ne hagyj itt, Paul! Kérlek, ne hagyj itt! 

– Nem hagylak – ígérte a férfi, de a következő pillanatban 

megszegte az ígéretét. 

 



2. FEJEZET 

Lydia Delgado végignézett a tizenéves szurkolólányok csapatán a 

tornateremben, és hálát adott magában az égnek, amiért a lánya 

nincsen közöttük. Nem mintha bármi baja lett volna a 

szurkolólányokkal. Negyvenegy éves volt, rég elmúltak azok az 

idők, amikor még féltékenységből utálta őket. Most már inkább az 

anyjukat utálta. 

– Lydia Delgado! – hallatszott Mindy Parker diadalmas 

köszöntése. A nő mindig teljes nevén üdvözölte az embereket, 

mintha büszke lenne arra, hogy meg tudja jegyezni. 

– Mindy Parker! – köszönt vissza Lydia több oktávval mélyebb 

hangon. Nem tehetett róla, mindig ellenkeznie kellett. 

– A szezon első mérkőzése. Remélem, a lányaink ezúttal 

sikeresek lesznek. 

– Mindenképpen – értett egyet Lydia, bár mindenki tudta, hogy 

mészárlásnak néznek elébe. 

– Különben meg – jegyezte meg Mindy, miközben a lábát 

nyújtotta – szeretném megkapni Dee aláírt engedélyét. 

Lydia óvakodott rákérdezni, hogy milyen engedélyről van szó. 

– Holnapra megkapod. 

– Remek! – Mindy eltúlzott sóhajjal egyenesedett fel a 

nyújtózkodásból. Folyton csücsörítő szájával és előrenyúló alsó 

ajkával csalódott francia buldogra emlékeztette Lydiát. – Tudod, 

nem szeretnénk, ha Dee úgy érezné, kihagyjuk valamiből. Nagyon 

büszkék vagyunk az ösztöndíjas diákjainkra. 

– Köszönöm, Mindy – erőltetett magára Lydia egy mosolyt. – 

Szomorú, hogy Dee kénytelen volt az eszével bekerülni a 

Westerlybe a szülei pénze helyett. 

Most Mindyn volt a kényszeredett mosolygás sora. 

– Nos, ez igazán nagyszerű. Akkor majd kérem azt az engedélyt 

holnapra – mondta, s megszorította Lydia vállát, amint felugrott a 

lelátó padjáról, hogy lerohanja a többi anyát. Vagy inkább Anyát. 



Lydia megpróbált így, nagybetűvel gondolni rájuk, mielőtt a „jó, 

édes anyjuk” kifejezés jött volna a szájára. 

Végigpásztázta a kosárlabdapályát a lányát keresve a szemével. 

Egy pillanatra elfogta a pánik, mert nem látta, de végül 

megpillantotta a sarokban. A legjobb barátnőjével, Bella Wilsonnal 

beszélgetett, s közben egymásnak pattogtatták a labdát. 

Tényleg az ő lánya ez a fiatal nő? Két másodperce még a 

pelenkáját cserélte, aztán egy pillanatra félrenézett, és mire 

visszafordult, Dee már el is múlt tizenhét. Alig tíz hónap múlva 

főiskolára megy. Legnagyobb rémületére máris elkezdett 

csomagolni. Szobájában a bőrönd már annyira tele volt, hogy nem 

lehetett összehúzni rajta a cipzárt. 

Lydia kipislogta a könnyeit, mert az mégsem normális, hogy egy 

felnőtt nő sírjon egy bőrönd miatt. Inkább az engedélyen kezdett el 

töprengeni, amit Dee nem adott oda neki, hogy aláírja. Talán valami 

külön rendezvényre vagy vacsorára megy a csapat, és Dee attól tart, 

hogy Lydia nem engedheti meg magának. A lánya nem érti, hogy ők 

nem igazán szegények. Igen, kezdetben valóban küszködtek egy 

ideig, mielőtt Lydia kutyakozmetikája beindult, de most már 

határozottan középosztálybelinek tekinthették magukat, ami több, 

mint amit sokan elmondhatnak magukról. 

Csak éppen nem voltak Westerly szintű gazdagok. A Westerly 

Akadémia legtöbb diákjának a szülei könnyen megengedhették 

maguknak, hogy évi harminc lepedőért magániskolába járassák a 

gyereküket. Síelhettek a Tahoe-tó körül a karácsonyi szünetben, 

vagy magángépen repülhettek a Karib-szigetekre. Lydia ugyan 

sosem fogja tudni mindezt megadni a lányának, de azért még ki tud 

fizetni egy nyavalyás steaket. 

Azért majd megtalálja a módját, hogy ezt kevésbé ellenséges 

formában közölje a gyermekével. 

Belenyúlt a táskájába, és kivett belőle egy zacskó chipset. A 

zsíros, sós ropogtatnivaló azonnal megnyugtatta. Legalább annyira, 

mintha elszopogatott volna egy-két Xanaxot. Reggel, amikor 



magára húzta a tréningnadrágját, megígérte magának, hogy elmegy 

az edzőterembe, de végül az edzőterem mellett kötött ki, mert volt 

egy Starbucks a parkolóban. Közeledett a hálaadás, és nagyon hideg 

volt. Az a ritka eset fordult elő, hogy Lydia kivett egy szabadnapot. 

Nyilván megérdemli, hogy egy karamelles tökös pite ízesítésű, 

fűszeres tejeskávéval kezdje. Szüksége volt a koffeinre, rengeteg 

elintéznivalója volt Dee mérkőzése előtt. Élelmiszerbolt, 

állateledelbolt, Target, patika, bank, aztán haza lepakolni mindent, 

délben pedig fodrász (már túl öreg egy sima hajvágáshoz, úgyhogy 

festetni is kell a szőke hajában megjelenő ősz szálakat, hogy ne 

nézzen úgy ki, mint Szörnyella de Frász). A más tájakon újonnan 

megjelenő szőrszálakkal való törődésről már nem is beszélve. 

Ujjait felső ajkához kapta, amint csípni kezdte a só. 

– Jézus isten! – motyogta, amikor rádöbbent, hogy 

megfeledkezett a frissen gyantázott bajuszáról. A kozmetikus egy 

újfajta pórusösszehúzó krémet használt, amitől csúnyán 

kipattogzott a bőre, és a néhány szál szőr helyett most égőpiros 

bajuszvonal éktelenkedett az arcán. 

Már hallotta is, ahogy Mindy Parker továbbadja a hírt a többi 

Anyukának: „Lydia Delgado gyantáztatja a bajszát!” 

Még egy maréknyi krumpliszirmot tömött a szájába. Hangosan 

ropogtatva rágta, nem bánva, hogy morzsák potyognak a blúzára. 

És azt sem, hogy az Anyák látják, amint szénhidrátot fal. Volt idő, 

amikor még jobban igyekezett, de ez még az előtt volt, hogy 

betöltötte a negyvenet. 

Gyümölcs- és zöldséglédiéta, léböjt, gyümölcsdiéta, 

gyümölcslémentes diéta, tojásdiéta, kombinált fogyasztó program, 

fogyitábor, ötperces kardio, háromperces kardio, South Beach 

diéta, Atkins diéta, paleo diéta, fitnesztánc. Lydia szekrénye tele 

volt kudarcai tárgyi emlékeivel: zumbacipők, edzőgépek, 

túrabakancsok, hastánchoz való cintányérok, egy rövid bőrnadrág, 

bár a rúdtáncra, amelyre az egyik ügyfele esküdött, végül sosem 

jutott el. 



Lydia tudta magáról, hogy túlsúlyos, de vajon valóban kövér-e? 

Vagy csak a Westerly mércéje szerint kövér? Annyit biztosan 

tudott, hogy vékonynak nem mondható. Tízes évei végétől és 

húszas évei elejétől eltekintve egész életében küzdött a súlyával. 

Ez a sötét igazság rejlett Lydia utálata mögött, amelyet az Anyák 

iránt érzett. Ki nem állhatta őket, mert nem tudott olyanná válni, 

mint ők. Szerette a chipset, szerette a kenyeret, és meg tudott volna 

halni egy jó muffinért. Vagy háromért. Nem volt ideje arra, hogy egy 

edző irányításával formálja a testét, vagy hogy egyfolytában 

pilatesre járjon. Egyedülálló anyaként neki dolgoznia kellett, és volt 

egy barátja, aki időnként szintén igényelte a törődést. Ráadásul 

állatokkal foglalkozott, és nehéz percekkel azután csillogni-villogni, 

hogy kitisztította egy ápolatlan tacskó bűzmirigyeit. 

Ujjai a zacskó fenekére értek, elfogyott a chips. Lydia 

nyomorultul érezte magát. Tulajdonképpen nem is kívánta, s az 

első falat után már az ízét sem érezte, mégis befalta az egészet. 

Mögötte az Anyák ujjongásban törtek ki. Az egyik kislány laza, 

tökéletes mozdulatokkal keresztülpattogtatta a labdát a pályán, 

majd győzedelmesen a magasba emelte mindkét kezét – s kiderült, 

hogy nem is az egyik szurkolólány az, hanem az anyja. 

Egy szurkolólány anyja! 

– Penelope Ward! – kiabálta Mindy Parker. – Te jössz! 

Lydia felnyögött, s beletúrt a táskájába, hátha talál még egy kis 

ennivalót. Penelope épp feléje tartott, mire lesöpörte a morzsákat a 

blúzáról, és megpróbált kitalálni egy épkézláb mondatot, ami nincs 

telezsúfolva felesleges töltelékszavakkal. 

Szerencsére Penelopét megállította az edző. 

Lydia megkönnyebbülten felsóhajtott. Elővette táskájából a 

telefonját, s tizenhat új e-mailt talált rajta: az iskolától jött 

üzeneteket. Legtöbbjük a nemrég kitört hajtetűjárvánnyal volt 

kapcsolatos, amely az alsóbb osztályokban dühöngött. Miközben 

olvasott, megjelent egy újabb üzenet: az igazgató sürgős felhívása, 



miszerint nem lehet megtalálni a járvány okozóját, így a szülők 

legyenek szívesek abbahagyni a bűnbakkeresést. 

Lydia kitörölte az összes üzenetet. Válaszolt néhány sms-re, amit 

a klienseitől kapott, akik időpontot kértek, s ellenőrizte a spameket, 

nem került-e oda véletlenül Dee engedélykérő levele. Nem volt ott. 

Írt egy e-mailt a lánynak, akit azért vett fel, hogy elvégezze az 

adminisztrációt, és ismételten megkérte, adja le a munkalapját, 

amire igazán odafigyelhetne, mert eszerint fizetik. A szerencsétlen 

gyereket azonban egy túlzottan gondoskodó anya nevelte fel kézi 

vezérléssel, úgyhogy még a cipőjét sem kötötte volna be, ha nem 

lett volna ráragasztva egy post it a cipőjére, egy mosolygó arccal és 

egy felirattal: „Kösd be a cipőd! Szeretlek, Mama. U.i.: Annyira 

büszke vagyok rád!” 

Ez az utóbbi gondolatmenet nem igazán volt szép tőle, ismerte el. 

Ő maga sem állt távol a tyúkanyószereptől, de mentségére legyen 

mondva, az ő nyüzsgése leginkább arra irányult, hogy biztos 

lehessen benne, Dee vigyáz magára és gondoskodik magáról. 

„Tanuld meg, hogyan kell kivinni a szemetet, vagy megöllek! Puszi: 

Anya.” Bárcsak tudta volna, hogy az ilyen önállóságra nevelésnek is 

megvannak a maga hátulütői! Például hogy telepakolt bőröndöt 

talál az ember a lánya szekrényében, pedig még tíz hónap van hátra 

a főiskoláig. 

Lydia visszadobta a telefonját a táskába, s nézte, ahogy Dee 

átpasszolja a labdát Rebecca Thistlewaite-nek, egy sápadt angol 

lánynak, aki akkor sem tudna beletalálni a kosárba, ha beledugnák 

a fejét. Lydia mosolygott lánya nagylelkűségén. Dee korában ő egy 

igazán rémes lánybanda énekese volt, és fennállt a veszély, hogy 

kimarad a középiskolából. Dee viszont tagja a vitakörnek, és önként 

jelentkezett a YMCA-be, a Fiatalok Keresztény Egyesületébe. Jó 

természetű, nagylelkű, és piszokul okos. Döbbenetesen ad a 

részletekre, ami sokszor irtó idegesítő, ha vitára kerül a sor. Már 

egész pici korában is példátlan módon tudott utánozni másokat, 



főleg az anyját. Ezért is hívják Dee-nek a születési anyakönyvi 

kivonatán szereplő szép neve helyett. 

– Dídusz iszten! – kalimpált az az édes kislány kezével-lábával az 

etetőszékben, miután ő valamire „Jézus isten”-t kiáltott. – Dídusz 

iszten! Dídusz iszten! 

Lydia csak utólag vette észre, mekkora hiba volt a tudtára adni, 

hogy ez vicces. 

– Lydia! – intett feléje Penelope Ward felemelt ujjal, jelezve, hogy 

várjon, mire az asszony a kijáratot keresve gyorsan körülnézett. 

Aztán meghallotta az Anyákat csacsogni a háta mögött, s rádöbbent, 

hogy bekerítették. 

Penelope egyfajta híresség volt a Westerlyben. A férje ügyvéd 

volt, tipikus Westerly-apuka, s egyszersmind helyi szenátor is, aki 

nemrég bejelentette, hogy elindul a képviselőházi mandátumért. Az 

összes apuka közül talán Branch Ward volt a leghelyesebb, de 

leginkább azért, mert még nem volt hatvan, és még látta a hasától a 

cipője orrát. 

Penelope maga volt a tökéletes politikusfeleség. A férjéről 

készült összes promóciós anyagban ott állt mellette, s egy border 

collie tágra nyílt szemű áhítatával nézett fel Branchre. Vonzó nő 

volt, de nem észbontóan szép. Vékony volt, de nem anorexiás. 

Feladta állását egy vezető ügyvédi irodában, hogy öt tökéletes, árja 

külsejű csemetét pottyantson a világra. A Westerly szülői 

munkaközösségének elnökeként vaskézzel irányította a 

szervezetet. Minden feljegyzése tökéletes volt. Pontokba szedett, 

velős és célirányos, hogy még az alacsonyabb műveltségű Anyák is 

megértsék. Beszélni is tőmondatokban szokott, mintha 

vázlatpontokat sorolna. „Rendben, hölgyek”, szokta mondani, 

tapsolva egyet nyomatékul. (Az Anyák amúgy is szerettek tapsolni.) 

„Üdítők! Lufik! Asztaldíszek! Evőeszköz!” 

– Hát itt vagy, Lydia! – kiáltott oda már messziről. Könyöke, térde 

dugattyúként járt, amint a széksorok között előreigyekezett. 



Odaérve lehuppant Lydia mellé. – Nyami! – mondta, észrevéve az 

üres chipses zacskót. – Bárcsak én is ehetnék ilyet! 

– Fogadni mernék, hogy rá tudnálak venni. 

– Ó, Lydia, imádom azt a száraz humorodat. – Egész testével 

Lydia felé fordult, s egy feszült perzsamacska módjára nézett a 

szemébe. – Nem tudom, hogyan vagy képes erre. Vezeted a 

vállalkozásodat, rendben tartod az otthonodat, és felneveltél egy 

fantasztikus gyereket – lelkendezett Penelope, majd a szívére tette 

a kezét. – Te vagy az én hősöm. 

Lydia csikorgatni kezdte a fogát. 

– Dee egy csodálatos, művelt fiatal hölgy – folytatta Penelope egy 

oktávval mélyebben. – Azzal az eltűnt kislánnyal járt együtt felső 

tagozatba, ugye? 

– Nem tudom – hazudta Lydia. Anna Kilpatrick eggyel Dee alatt 

járt, de együtt jártak tornára. Az iskolán kívül nem ismerték 

egymást, mert más társadalmi körökhöz tartoztak. 

– Micsoda tragédia! – jegyezte meg Penelope. 

– Meg fogják találni. Hisz csak egy hete történt. 

– De mi minden történhet egy hét alatt! – borzongott meg 

mesterkélten Penelope. – Rossz rágondolni. 

– Akkor ne gondolj rá! 

– Ez aztán a jó tanács! – mondta megkönnyebbülve, ugyanakkor 

leereszkedő hangsúllyal Penelope. – De mondd, hol van Rick? 

Szükségünk van rá. Ő a mi kis tesztoszteronbombánk. 

– Még a parkolóban – felelte Lydia, bár igazából fogalma sem 

volt. Reggel csúnyán összevesztek, s Rick talán látni sem akarja 

többé. 

Nem, ez így nem igaz. Dee kedvéért el fog jönni, de talán a lelátó 

túlsó sarkában ül le őmiatta. 

– Lepattant! Lepattant! – sikította Penelope, bár a lányok még 

csak bemelegítettek. – Te jó ég! Eddig észre sem vettem, mennyire 

hasonlít rád a lányod. 



Lydia halványan elmosolyodott. Nem először mutatott rá valaki a 

köztük lévő hasonlóságra. Dee örökölte tőle a világos bőrét és az 

ibolyakék szemét. Arcformájuk is azonos volt, és egyformán 

mosolyogtak. Szőkének születtek, amit a jelen lévő szőkék egyike 

sem mondhatott el magáról. Dee homokóra alakja még csak 

halványan utalt arra, mi történne vele, ha tréningnadrágban töltené 

a napjait krumpliszirmot eszegetve. Az ő korában Lydia is ilyen 

szép volt, és épp ilyen vékony. Sajnos pokolian sok kokain kellett 

ahhoz, hogy tartsa a formáját. 

– Nos – csapta mindkét tenyerét a combjára Penelope, 

visszafordulva Lydiához. – Arra gondoltam, hátha ki tudsz segíteni. 

– O-k-éé – nyújtotta Lydia hosszúra a szót kifejezendő 

bosszankodását. Penelopénak ez volt a módszere az ember 

behálózására. Nem mondta egyenesen a szemébe, hogy mit 

szeretne tőle, hanem a segítségét kérte. 

– A jövő havi Nemzetközi Fesztiválról van szó. 

– Nemzetközi Fesztivál? – visszhangozta Lydia, mintha sosem 

hallott volna még az egy hétig tartó adománygyűjtő akcióról, ahol 

Észak-Atlanta legfehérebb férfijai és női fogyasztják élvezettel a 

Dolce&Gabbana üzleteiből származó töltött pirogot és a gyerekeik 

dadusai által készített svéd húsgolyókat. 

– Újra elküldöm neked az összes e-mailt – ajánlotta Penelope. – 

De tulajdonképpen azon tűnődtem, nem tudnál-e hozni valami 

spanyol finomságot. Lehet, mondjuk, arros negre, tortilla de patates 

vagy cuchifritos. – Tökéletes spanyol kiejtéssel mondta ki a 

szavakat, minden bizonnyal a medencetisztító fiútól tanulta. – A 

férjem és én ettünk escalivadát, amikor tavaly Katalóniában 

jártunk. Isteni volt. 

Lydia négy éve várt rá, hogy kimondja: 

– Én nem vagyok spanyol. 

– Valóban? – Penelope nem hagyta zavartatni magát. – Akkor 

legyen taco vagy burrito. Esetleg egy kis arroz con pollo vagy 

barbacoa? 



– Mexikói sem vagyok. 

– Á, értem. Azt tudom, hogy Rick nem a férjed, de mivel 

Delgadónak hívnak, talán Dee apja… 

– Mondd, te Dee-t spanyolnak látod? 

A nő éles nevetésétől megrepedt volna egy kristálypohár. 

– Ezt nem is értem. Igazán vicces vagy, Lydia. 

Most már Lydia is nevetett, bár teljesen más okból. 

– Te jó ég! – törölgette Penelope a szeméből a láthatatlan 

könnyeket. – De áruld el, mi a történet! 

– A történet? 

– Ugyan már! Annyira titkolózol Dee apja felől. És magadról sem 

árulsz el sokat. Alig tudunk rólad valamit. – Egészen közel hajolt. – 

Ki vele! Nem mondom el senkinek. 

Lydia gyorsan végigfutott magában a pró és kontra érveken. A 

titkolózásban eddig az volt a jó, hogy Dee meghatározatlan 

származása miatt az Anyák mindig aggódva rezzentek össze, ha 

csak a legenyhébb rasszista megjegyzés is kicsúszott valamelyikük 

száján. Ha viszont most beszél, talán nem kell részt vennie az 

adománygyűjtésben. 

Nehéz volt a választás. Mindig élvezettel figyelte ezeknek a 

nőknek a finom rasszizmusát. 

– Mondd már! – sürgette Penelope érzékelve a habozását. 

– Na jó. – Lydia mély levegőt vett, s közben felkészült, hogy 

elmesélje élete összetákolt történetét, ahová itt-ott bekerült némi 

igazság, némi hazugság, egy kis szépítgetés, aztán jól összerázta az 

egészet, hogy összeálljon. – Athensből származom, Georgiából (bár 

a bajuszom nyilván megtévesztett). Dee apja, Lloyd dél-dakotai volt 

(Dél-Mississippiben született, de Dakota kevésbé hangzik prolinak). 

Lloydot örökbe fogadta mexikói mostohaapja (aki csak azért vette 

az anyját feleségül, hogy ne kelljen vallomást tennie a férfi ellen), 

ezért hívták Delgadónak. Amikor Llyod apja meghalt (a börtönben), 

a férfi elindult Mexikóba, hogy elmondja a hírt a nagyszüleinek. (És 

hogy áthozzon húsz kiló kokaint.) A kocsijának ütközött egy 



teherautó. (Egy kamionparkolóban találták holtan, miután egy 

maréknyi kokót próbált feltolni az orrán.) Gyorsan történt. (A saját 

hányásában fulladt meg.) Dee sosem láthatta. (Ami a legnagyobb 

ajándék, amit a lányomnak adhattam.) Itt a vége. 

– Ó, Lydia! – kapta a szája elé a kezét Penelope. – Fogalmam sem 

volt. 

Lydia azt latolgatta, vajon mennyi idő alatt jár körbe Lydia 

Delgado, a tragikus sorsú özvegy története. 

– Na és Lloyd anyja? 

– Elvitte a rák. (Meg a golyó, amit a stricije a fejébe röpített.) 

Senkink sem maradt arról az oldalról. (Már aki nincs éppen 

börtönben.) 

Penelope a szíve fölött paskolta a mellkasát a tenyerével. 

– Szegények! Dee sosem szólt erről egy szót sem. 

– Pedig tud minden részletet. (Kivéve azokat, amelyektől 

rémálmai lennének.) 

Penelope lenézett a kosárpályára. 

– Nem csoda, hogy annyira vigyázol rá. Ő maradt neked az 

apjából egyedül. 

– Így van. (Leszámítva a herpeszt.) Épp terhes voltam Dee-vel, 

amikor meghalt. (És véres verejtékkel végigcsináltam az elvonót, 

mert tudtam, hogy elveszik tőlem a gyereket, ha kábítószert találnak 

a szervezetemben.) Szerencse, hogy ő van nekem. (Ő mentette meg 

az életemet.) 

– Ó, drágám! – ragadta meg Penelope Lydia kezét, akinek 

azonban rá kellett döbbennie, hogy hiába „nyílt meg”. A történet 

nyilvánvalóan megérintette Penelopét, viszont okkal jött ide, és 

teljesíteni is fogja a feladatát. – De nézd, azért ez mégis Dee 

öröksége, nem igaz? Úgy értem, egy örökbefogadott gyerek is része 

a családnak. Ebben az iskolában harmincegy ilyen gyerek van, 

mégis van hová tartozniuk. 

Lydiának kellett egy pillanat, hogy feldolgozza, amit hallott. 

– Harmincegy? 



– Pontosan – felelte Penelope, őszintének gondolva a 

megdöbbenését. – A Harris ikreket az iskola-előkészítőben például 

úgy örökölték meg a rokonok, amikor meghaltak a szüleik. – 

Penelope lehalkította a hangját. – Mellesleg a hírek szerint tőlük 

ered a tetű. 

Lydia szóra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. 

– Na, de mindegy – villantott rá Penelope egy újabb mosolyt, 

miközben felállt. – Csak küldd meg előbb nekem a recepteket, jó? 

Tudom, hogy szívesen íratod be Dee-t is praktikus különórákra. 

Milyen szerencsés vagy! Anya és lánya együtt főzőcskéznek a 

konyhában… Milyen szórakoztató! 

Lydia tartotta a száját. Dee és ő egyetlen dolgot csináltak együtt a 

konyhában: azon vitatkoztak, hogy a majonézes üveg teljesen 

kiürült-e, ki lehet-e dobni… 

– Köszönöm az önkéntes munkát! – kiáltotta még vissza 

Penelope elkocogva az ülések között, miközben lendületesen 

kaszált a karjával. 

Na vajon mennyi időbe telik Penelopénak elmesélni Lloyd 

Delgado tragikus halálát a többi Anyának? Lydia apja azt szokta 

mondani, hogy a pletyka meghallgatásának az ára az, hogy rólunk is 

pletykálni fognak. Az asszony azt kívánta, bárcsak élne még az apja, 

hogy mesélhessen neki az Anyákról. Összepisilné magát 

nevettében. 

Henley edző megfújta a sípját, jelezve, hogy vége a 

bemelegítésnek. Lydia agyában egyre ott motoszkált a „praktikus 

különóra” kifejezés. Szóval az Anyák észrevették. 

Lydia nem volt hajlandó rosszul érezni magát, amiért beíratta a 

lányát autószerelésre, hogy legalább ki tudjon cserélni egy defektes 

kereket. És azt sem sajnálta, hogy önvédelmi oktatásra is beíratta a 

nyáron, még ha emiatt nem tudott is elmenni a kosárlabdatáborba. 

Ezenkívül ragaszkodott hozzá, hogy Dee gyakorolja a sikítást, ha 

megijesztik, mert az a legrosszabb, ha csendben marad, amikor 

szembe találja magát egy férfival, aki ártani akar neki. 



Lydia fogadni mert volna, hogy Anna Kilpatrick anyja ezekben a 

pillanatokban is azon bánkódik, hogy elmulasztotta megtanítani a 

lányát kereket cserélni. A lány kocsiját a bevásárlóközpont 

parkolójában találták meg egy szöggel az első kerekében. Nem 

túlzás feltételezni, hogy aki beverte oda azt a szöget, ugyanaz volt, 

mint aki elrabolta Annát. 

Henley edző kétszer röviden belefújt a sípba, hogy mozgásra 

serkentse a csapatát. A Westerly Lányok odabandukoltak hozzá, és 

félkörbe álltak. Az Anyák dobogni kezdtek a lábukkal a lelátón, s 

igyekeztek hangulatot teremteni egy olyan mérkőzéshez, amely 

előreláthatólag gyászos véget fog érni. A másik csapat még csak be 

sem melegített. Legalacsonyabb játékosuk is több mint 

száznyolcvan centi magas volt, lapostányér méretű tenyérrel. 

Kinyílt a tornacsarnok ajtaja, s Lydia megpillantotta Ricket, 

ahogy szemével a tömeget pásztázza. Amikor észrevette őt, előbb a 

túloldali üres széksorokra nézett, s az asszony visszafojtott 

lélegzettel várta a döntését. Csak akkor fújta ki, amikor Rick feléje 

indult, lassan haladva felfelé a tribünön. Azok, akiknek meg kell 

dolgozniuk a megélhetésükért, nem szoktak könnyedén felszaladni. 

A férfi nyögve leereszkedett Lydia mellé. 

– Szia! – köszöntötte az asszony. 

Rick felvette mellőle az üres chipses zacskót, hátrahajtotta a 

fejét, és a szájába öntötte az alján maradt morzsákat. A nagyja az 

inge elejére potyogott, a gallérja mögé. 

Lydia elnevette magát, mert nehéz haragudni arra, aki nevet. 

Rick Butler óvatos pillantást vetett rá, már ismerte a trükköt. 

Semmiben sem hasonlított a Westerly-apukákhoz. Először is 

kétkezi munkás volt, technikus egy töltőállomáson, ahol még 

mindig megtankolták az idősebb kuncsaftok kocsiját. Karjának és 

mellkasának izmait az autógumik emelgetésének köszönhette, 

hátát verdeső lófarkát meg annak, hogy nem hallgatott az életében 

szerepet játszó két nőre, akik hiába könyörögtek neki, hogy 

szabaduljon meg tőle. Hol tahónak mutatta magát, hol hippinek, 



attól függően, hogy épp milyen kedvében volt. Lydia Delgado 

életének nagy meglepetése volt, hogy mindkét inkarnációjában 

szerette. 

A férfi visszaadta neki az üres zacskót. Még a szakállában is 

morzsák himbálóztak. 

– Szép bajusz – jegyezte meg. 

Lydia égő bőréhez emelte az ujját. 

– Még mindig veszekedni akarsz? 

– Még mindig morcos vagy? 

– Tulajdonképpen igen – vallotta be Lydia. – De utálom, ha 

veszekszünk. Olyankor úgy érzem, kifordult a sarkából a világ. 

Megszólalt a játék kezdetét jelző csengő, mire mindketten 

összerezzentek s imádkozni kezdtek, hogy legalább ne tartson 

sokáig a megaláztatás. Csodával határos módon a Westerly 

Lányoknak sikerült megszerezniük a labdát, s még nagyobb 

csodának számított, hogy Dee volt az, aki végigütögette a pályán. 

Rick felkiáltott: 

– Fuss, Delgado! 

Dee nyilvánvalóan észrevette a mögötte tornyosuló három óriás 

árnyékát. Nem volt kinek passzolnia a labdát, hát a háló felé dobta, 

csak hogy lássa lepattanni a palánkról a túloldali üres padsorok 

közé. 

Lydia megérezte, hogy Rick kisujja megsimogatja az ő kisujját. 

– Mitől lett ilyen klassz ez a lány? – kérdezte a férfi. 

– A gabonapehelytől – nyögte ki nagy nehezen Lydia. Elszorult a 

torka és nagyot dobbant a szíve, látva, Rick mennyire szereti a 

lányát. Ezért még a lófarkát is meg tudta bocsátani. – Sajnálom, 

hogy ilyen utálatos boszorkány voltam az utóbbi időben. Úgy 

értem, az utóbbi évtizedben. 

– Biztos vagyok benne, hogy előtte is. 

– Akkor még jóval szórakoztatóbb voltam. 



Rick felvonta a szemöldökét. Tizenhárom évvel ezelőtt 

találkoztak a tizenkét lépéses önsegítő program egyik 

foglalkozásán. Egyikük sem volt épp szórakoztató. 

– Vékonyabb is voltam – próbálkozott Lydia. 

– Ja, pont ez számít – dünnyögte Rick, szemét a játékon tartva. – 

Mi ütött beléd mostanában, bébi? Valahányszor kinyitom a számat, 

nyüszíteni kezdesz, mint egy leforrázott kutya. 

– Akkor örülhetsz neki, hogy nem lakunk együtt. 

– Már megint kezded? 

Majdnem valóban elölről kezdte a vitát. Már épp a nyelve hegyén 

volt a mondat, hogy „miért kellene összeköltöznünk, amikor úgyis 

szomszédok vagyunk”. 

Az erőfeszítés nem maradt észrevétlen. 

– Jó látni, hogy képes vagy csendben maradni, ha akarsz – 

nyugtázta Rick, majd füttyentett egyet, amint Dee megpróbálkozott 

egy hárompontossal. Nem talált be, a férfi mégis elismerően 

felemelte a hüvelykujját, amikor a kislány feléje pillantott. 

Lydia kísértést érzett, hogy megmondja neki, Dee fütyülne az 

elismerésére, ha egy fedél alatt laknának, de úgy döntött, 

meghagyja az érvet a következő alkalomra, amikor újrakezdik a 

vitát. 

Rick felsóhajtott, amint a másik csapat megszerezte a labdát. 

– Te jó ég! Erről ennyit. 

A tányértenyerű lány blokkolta Dee-t. Még annyi tisztesség sem 

volt benne, hogy felemelje a karját. 

Rick hátradőlt, lábát feltette az előtte lévő üléstámlára. A 

repedezett, barna bőrt és a farmer szárát olajfoltok tarkították. Az 

egész pasast enyhe kipufogógázszag lengte körül. Barátságos 

szeme volt, és szerette Lydia lányát. No és az állatokat is szerette, 

még a mókusokat is. Sőt, elolvasta Danielle Steel minden egyes 

könyvét, mert a rehabon rákapott. Nem bánta, hogy Lydia majdnem 

minden ruhája kutyaszőrrel volt tele, és azt sem, hogy az asszony 



egyedül azt sajnálta a szexuális életükkel kapcsolatban, hogy nem 

tudja csadorban csinálni. 

– Mit kellene tennem? – firtatta Lydia. 

– Elmondani, hogy mi zajlik abban a zavaros kis fejedben. 

– Elmondanám, de akkor meg kellene hogy öljelek. 

Rick töprengett ezen egy kicsit. 

– Jó, csak ne csúfítsd el az arcom. 

Lydia az eredményjelző táblára nézett. 10:0. Pislogott egyet, és 

már 12:0 állt a táblán. 

– Én csak… – Az asszony nem tudta, hogyan fogalmazzon. – Csak 

arról van szó, hogy előjött a múlt. 

– Ez úgy hangzik, mint egy countryszám címe – jegyezte meg 

Rick, majd Lydia szemébe nézett. – Anna Kilpatrick. 

Lydia az ajkába harapott. Ez nem kérdés volt, hanem válasz. Rick 

látta az újságkivágásokat, melyeket összegyűjtött a kislány 

eltűnéséről, s látta a könnyeket a szemében, valahányszor a lány 

szüleit mutatta a tévé. 

– Úgy hallottam, a rendőrség új nyomra akadt – tette hozzá Rick. 

– Most már csak abban reménykedhetnek, hogy legalább a 

holttestét megtalálják. 

– Talán még él. 

– Az optimizmus szálka a szívben. 

– Ez is egy dalból van? 

– Nem, az apámtól. 

A férfi rámosolygott. Lydia szerette, ahogy ráncok gyűlnek a 

szeme sarkában. 

– Kicsim, tudom, azt kértem, ne foglalkozz a hírekkel, de azt 

hiszem, valamit tudnod kell. 

Rick már nem mosolygott, s Lydiának görcsbe rándult a gyomra. 

– Anna meghalt? – kapott a torkához. – Megtalálták? 

– Nem. Azt már rég megmondtam volna, hisz tudod. 

Tudta, mégis vadul vert a szíve. 

Rick láthatóan vonakodott folytatni. 



– A bűnügyi hírekben láttam ma reggel. Három napja történt. 

Paul Scott építészről van szó, Claire Scott férjéről. A belvárosban 

voltak, kirabolták őket. Paul a kés rosszabbik végét kapta. Meghalt, 

mielőtt beértek volna vele a kórházba. Holnap lesz a temetés. 

Az Anyák ismét lelkes ujjongásban és tapsban törtek ki, amint 

Dee valahogy ismét megszerezte a labdát. Lydia figyelte a lányát, 

ahogy végigfut vele a pályán, de a péklapátkezű megint elveszi tőle. 

Dee nem adta fel, bátran az ellenfél játékosa után szaladt. Bátor az 

élet minden területén, nem ismer félelmet. Az élet még nem ejtett 

sebet a lelkén. Még sosem veszített el senkit. Még nem ismeri annak 

a fájdalmát, amikor elvesz tőle valakit a sors. 

– Mondasz valamit? – kérdezte Rick. 

Lydiának sok mondanivalója lett volna, de nem akarta, hogy Rick 

megismerje erről az oldaláról. Erről a dühös, brutális oldaláról, 

amelyet annak idején a kokainba fojtott, utána pedig az evésbe. 

– Lyddie? 

Az asszony megrázta a fejét, szeméből folyt a könny. 

– Remélem, szenvedett. 

 



II. 

Ma van a születésnapod, a negyedik nélküled. Mint mindig, ilyenkor 

szánok egy kis időt a családi fotókra, és hagyom, hogy elborítsanak 

az emlékek. Csak évente egyszer engedem ezt meg magamnak, 

mert ezeknek a drága emlékeknek az óvatos adagolása tart életben 

a nélküled töltött napok végtelenjén át. 

A kedvenc képem az első születésnapodon készült. Édesanyád és 

én sokkal izgatottabbak voltunk nálad, bár általában véve boldog 

kisbaba voltál. Számodra ez a születésnap csak egy nap volt a többi 

közt. Csak a torta tette különlegessé, amelyre nyomban rácsaptál az 

öklöddel. Csak mi ketten voltunk a vendéglistádon. Anyád szerint 

butaság lett volna nagy felhajtást rendezni, hisz úgysem fogsz 

emlékezni rá. Én készségesen egyetértettem, mert önző módon 

akkor voltam a legboldogabb, ha egyedül magamnak tudhattam a 

lányaimat. 

Megszabtam az emlékek felidézésére szánt időt is. Két óra, nem 

több, nem kevesebb. Aztán gondosan visszatettem a képeket a 

dobozba, rácsuktam a fedelét, és feltettem a polcra a következő 

születésnapodig. 

Azután, ahogy mindig szoktam, elsétáltam a seriff irodájába. Már 

rég nem veszi fel nekem a telefont. Láttam a szemében a rettegést, 

amikor meglátott az üvegfalon át. 

Én jelentem számára a legnagyobb erőpróbát, a legnagyobb 

kudarcot. Púp vagyok a hátán, egy makacs púp, aki nem hajlandó 

elfogadni, hogy a lánya egyszerűen megszökött. 

Az első nélküled töltött születésnapodon elmentem a seriff 

irodájába, és nyugodt hangon megkértem, hadd olvassam el az 

ügyedre vonatkozó iratokat. Elutasított. Megfenyegettem, hogy 

ráuszítom az újságírókat. Azt felelte, csak rajta. Kimentem az 

előtérbe a nyilvános telefonhoz, és bedobtam egy negyeddollárost. 

Odajött, visszatette a helyére a kagylót, majd intett, hogy menjek 

utána az irodába. 



Ezt játszottuk évről évre, míg végül idén feladta a harcot. Az 

egyik helyettese hátrakísért egy kis kihallgatóhelyiségbe, ahová 

már kikészítették az összes iratot az ügyedben folytatott 

nyomozással kapcsolatban. Megkérdezte, kérek-e vizet, de a 

magammal hozott uzsonnás dobozra és termoszra mutatva 

köszönettel elhárítottam. 

Egy rendőrségi jelentés nem áll össze történetté. A dossziédnak 

nincs eleje, közepe és vége. Vannak benne összefoglalók 

tanúvallomásokról (a legtöbb név sajnos vastagon kihúzva), 

nyomozók kézzel írt jegyzetei valami általam ismeretlen 

nyelvezettel, hamisnak bizonyult vagy valószínűleg hamis 

bejelentések (a bejelentők neve szintén kihúzva), majd igaznak 

bizonyult bejelentések (bár mindenki hazudik bizonyos fokig, ha 

kihallgatják), és gyanúsított-kihallgatási jegyzőkönyvek (igen, ismét 

csak kihúzott nevekkel). 

Két különböző térkép össze volt ragasztva. Az egyik a belvárost 

mutatta, a másik a kampuszt, hogy utolsó ismert lábnyomaidat 

követni lehessen a városon át. 

Aztán vannak fényképek is: a kollégiumi szobád, ahonnan 

hiányoztak a kedvenc ruhadarabjaid, ahonnan titokzatosan 

eltűntek a tisztálkodószereid, ahol szanaszét hevertek a könyveid, a 

félig befejezett riportjaid, ahonnan eltűnt a biciklid (bár azt később 

megtalálták). 

A dossziédban az első papír ugyanaz volt, amit az első 

születésnapodon láttam, azután meg a másodikon, a harmadikon és 

a negyediken: „további nyom felbukkanásáig lezáratlan”. 

Anyád elővett volna egy piros ceruzát, hogy nagybetűre javítsa a 

t-t, de nekem valami titkos örömöt nyújt a tudat, hogy a dosszié az 

elejétől a végéig hibás. 

Ilyen volt az idő 1991. március 4-én, hétfőn: 

A legmagasabb hőmérséklet 11 fok volt, a legalacsonyabb 3. Az 

ég felhőtlen, semmi csapadék. Harmatpont: + 2 fok. Huszonöt 



kilométeres erősségű északnyugati szél fújt, a napkelte és a 

napnyugta között tizenkét óra és huszonhárom perc telt el. 

Azon a héten többek között ezek a hírek szerepeltek az újságban: 

Elkezdődött Pamela Smart gyilkossági ügyének a tárgyalása. 

Rodney Kinget megverték a Los Angeles-i rendőrségen. 

A United Airlines egyik járata lezuhant Colorado Springsnél. 

Bush elnök bejelentette, hogy véget ért a háború Irakban. 

Te eltűntél. 

Íme a seriff érvei, amiért úgy gondolja, hogy egyszerűen itt 

hagytál minket: 

Haragudtál ránk, mert nem engedtük, hogy a kampuszon kívül 

lakjál. 

Dühös voltál, mert nem hagytuk, hogy elautózz Atlantába egy 

koncertre. 

Összevesztél a húgoddal egy szalmakalap tulajdonjogán. 

Nem voltál hajlandó szóba állni a nagyanyáddal, mert arra utalt, 

hogy híztál. 

A seriffnek nincsenek gyerekei. Nem érti, hogy ezek a felfokozott 

érzelmek természetes velejárói egy tizenkilenc éves fiatal nő 

életének. Ezek a nézeteltérések olyan apró viharok voltak csupán 

családunk ökoszisztémájában, hogy a nyomozás elején el is 

felejtettük megemlíteni őket. 

Ami az ő olvasatában azt jelenti, hogy titkolunk valamit. 

Hogy őszinte legyek, nem voltál ismeretlen a rendőrség előtt. 

Korábban már kétszer letartóztattak. Először egy laborban az 

egyetemen, ahol a génmódosítással kapcsolatos kutatások ellen 

tiltakoztál, másodszor pedig rajtakaptak, hogy füves cigit szívtál a 

Wuxtry lemezbolt hátuljában, ahol Sally barátnőd dolgozott. 

Ezek az úgynevezett bizonyítékok a seriff szökéselméletéhez: 

a fogkeféd és a hajkeféd hiányzott (vagy csak véletlenül a közös 

zuhanyozóban hagytad őket); 

hiányzott egy kis bőrszatyor a szobatársad szekrényéből (vagy 

csak kölcsönadta egy barátjának); 



hiányzott néhány ruhadarabod (vagy valaki kölcsönvette a 

tudtod nélkül). 

A legárulkodóbb nyom szerinte az volt, hogy egy befejezetlen 

szerelmeslevelet hagytál az íróasztalodon – Csókolni akarlak 

Párizsban… Rómában fogni a kezed. 

Íme, itt a bizonyíték arra, hogy tervezted a szökést. 

Íme, mondta a húgod, itt a bizonyíték arra, hogy cikket készültél 

írni Madonna Justify My Love című daláról. 

Tehát volt egy fiú, bár minden tinédzser lány apja tudja, hogy 

mindig van egy fiú. Kócos haja volt, maga sodorta a cigijét, és az én 

ízlésemhez képest túl sokat beszélt az érzéseiről. Érdekelt téged, 

ami azt jelezte, hogy még nem randiztok igazán. Üzeneteket 

küldözgettetek egymásnak, és késő éjjel is telefonálgattatok. A fiú 

érzelmes dalokból készített neked válogatáskazettát. Annyira 

fiatalok voltatok mindketten! Mindez a kezdete volt valaminek, ami 

komolyra is fordulhatott volna, vagy nem vezetett volna sehová. 

A nyilvánvaló kérdésre az volt a válasz, hogy a fiú a családjával 

kempingezett, amikor eltűntél. Sziklaszilárd alibije volt, egy erdőőr 

látta a szüleivel. Megállt a táborhelyük mellett, hogy figyelmeztesse 

őket, prérifarkast láttak a területen. A fiú ott ült a családja körében 

a tűznél, és a futballról vitatkozott az apjával, mert ő maga nem volt 

szurkoló. 

Az erdőőr szerepe az ügyben ezzel nem ért véget. Egy lehetséges 

magyarázattal is szolgált a seriffnek, amit az később tényként tálalt 

fel. 

Ugyanazon a hétvégén az erdőőr találkozott ugyanis egy csapat 

csavargóval, akik az erdőben táboroztak. Egy ideje már az állam 

területén kóboroltak, sötét ruhát viseltek, és nyílt tűzön főztek 

maguknak. Hátuk mögött összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel rótták 

az utakat. Drogoztak is, mert az ilyen figurák mindig drogoznak. 

Vannak, akik szektának nevezik őket, mások hajléktalannak, 

sokan szökevénynek. A legtöbben azonban bosszantó alakoknak. 

Téged pedig, drága kislányom, sok barátod hallott együttérzéssel 



nyilatkozni róluk mint szabad szellemű emberekről, ami a seriff 

számára, akinek semmi más nyom nem volt a kezében, azt 

jelentette, hogy egyszerűen csatlakoztál hozzájuk. 

Önkéntes voltál a hajléktalanszállón, és alkoholt ittál, pedig nem 

voltál még nagykorú, valamint füvezésen kaptak, tehát összeállt a 

kép. 

Mire ez a teória ténnyé formálódott a seriff agyában, a kóborló 

csapat, a szekta, a szabad szellemű fiatalok – hívjuk őket, aminek 

akarjuk – már rég továbbmentek. Észak-Karolinában találtak rájuk, 

de túlságosan részegek vagy elszálltak voltak ahhoz, hogy tudják, 

útjuk egy-egy szakaszán ki tartott éppen velük. 

– Nagyon ismerősnek tűnik – mondta az egyik régi tag a 

tanúvallomásában. – De hát mindannyiunknak van szeme, orra, 

szája, tehát bárki lehet ismerős, nem igaz? 

Mi ezért vagyunk biztosak benne, hogy elraboltak: 

haragudtál anyádra, mégis hazajöttél előző nap, és beszélgettél 

vele a konyhában, miközben kimostad a szennyesed; 

dühös voltál a húgodra, mégis kölcsönadtad neki a sárga sáladat; 

utáltad a nagymamádat, mégis hagytál otthon egy üdvözlőlapot, 

hogy adjuk fel neki a következő héten a születésnapjára. 

Míg nem teljesen elképzelhetetlen, hogy kiköltözöl az erdőbe, és 

csatlakozol egy csapat céltalan, kóbor csavargóhoz, az teljesen 

biztos, hogy sosem tennél ilyet úgy, hogy előtte ne szólnál nekünk. 

A következőket tudjuk arról, hogy mit csináltál az elrablásod 

napján. 

Március 4-én, hétfőn reggel 7:30-kor csatlakoztál néhány 

barátodhoz a hajléktalanszállóról, és kimentél a Forró Sarokra ételt 

és takarót osztani. Carleen Loper, a Lipscomb Hall aznapi 

ügyeletese 9:48-kor feljegyezte, hogy visszatértél a kollégiumba. A 

szobatársad, Nancy Griggs 10:15-kor ment el a kerámiaszakkörre. 

Azt mondta, fáradt voltál, és visszafeküdtél az ágyba. Az 

angoltanárod emlékszik, hogy ott voltál az óráján délben. A 

Spenser-dolgozatoddal kapcsolatosan adott neked néhány 



szerkesztési tanácsot. Emlékszik, hogy élénk vitát folytattatok. (Őt 

később kizárták a gyanúsítottak közül, mert aznap este épp tanított 

a kampusz másik végén.) 

Egy óra körül elmentél a Tate Diákközpontba, ahol grillezett 

sajtos szendvicset ettél és egy salátát, melyet megosztottál 

Veronica Voorheesszel. 

A délután további része kevésbé egyértelmű, de a 

tanúvallomások segítségével a seriffnek sikerült nagyjából 

rekonstruálni. Valamikor bementél a The Red & Black 

szerkesztőségébe leadni a cikkedet az egyetem próbálkozásáról, 

hogy magánkézbe adja a menzát. Ezután visszamentél a 

diákközpontba, és játszottál egy parti biliárdot egy Ezekiel Mann 

nevű fiúval. Elüldögéltél egy kockás kanapén a társalgóban egy 

másik sráccal, akit David Confordnak hívnak. Ő mondta neked, hogy 

azt hallotta, Michael Stipe, az R.E.M. frontembere aznap este a 

Manhattan Kávézóban fog énekelni. A közelben tartózkodó 

barátaitok szerint Conford hívott, hogy menj el vele, de ő 

ragaszkodik ahhoz, hogy ez nem randi lett volna. 

„Csak barátok vagyunk”, mondta a vallomásában. Az őt kihallgató 

seriffhelyettes feljegyezte, hogy a fiú szemmel láthatóan szeretett 

volna több lenni barátnál. (Tanúk szerint mind Mann, mind 

Conford a diákközpontban töltötte az estét.) 

Délután 4:30-kor vagy akörül elmentél a Tate-ből. Kerékpárodat 

a diákközpont előtt hagyva hazagyalogoltál. Talán mert hidegebbre 

fordult az idő, és nem akartál fázni lefelé a Baxter Hillről. (Két 

héttel később találták meg a biciklidet egy tartóhoz láncolva a 

diákközpont előtt.) 

A porta kamerája szerint délután 5-kor már újra a kollégiumi 

szobádban voltál. Szobatársad, Nancy emlékezett, mennyire 

izgatottan újságoltad el neki, hogy Michael Stipe lép fel a 

Manhattanben. Elhatároztátok, hogy összegyűjtötök még néhány 

barátot, és később odamentek. Mindannyian kiskorúak voltatok, de 

még a középiskolából ismertétek John MacCallistert, egy városi fiút, 



aki biztonsági őrként dolgozott a bejáratnál. Nancy több barátját is 

felhívta, a találkozót 9:30-ra beszélték meg. 

Mivel a pszichológiatanárod a tavaszi szünet előttre tett egy 

vizsgát, te és Nancy elmentetek a North Könyvtárba tanulni. Este 

8:30 körül mindkettőtöket láttak a Taco bárnál, a kampusz 

főbejáratánál álló fekete vaskapuval átellenben. Hazavittétek 

magatokkal az ételt a kollégiumba, de a nyitva álló hátsó kapun át 

léptetek az épületbe, így az éjszakai ügyeletes, egy Beth Tindall 

nevű nő nem jegyezte fel az érkezéseteket. 

Odafent mindketten lezuhanyoztatok, és felöltöztetek az estére. 

Rajtad bőr félcipő volt, fekete farmer, egy fehér férfiing meg egy 

ezüsttel és arannyal hímzett mellény. Ezüst karperecek voltak a 

csuklódon, nyakadban pedig a húgod kinyitható medálja. 

Később Nancy már nem emlékezett rá, visszahoztad-e magaddal 

a zuhanyból a kis drótkosarat, amelyben a tisztálkodószereidet 

tartottad (nem találták a szobádban). Nancy az egyik vallomásában 

megemlíti, hogy a fürdőben hagyott dolgokat általában vagy 

ellopják, vagy eldobják. 

Este fél tízkor találkoztál a barátaiddal a Manhattan Caféban, 

ahol megtudtad, hogy a Michael Stipe-ra vonatkozó hír hamis volt. 

Valaki azt mondta, a banda Ázsiában turnézik, valaki más meg azt, 

hogy Kaliforniában. 

Mindenki csalódott volt, de egyetértettek abban, hogy ha már ott 

vagytok, maradhattok néhány italra. Hétfő késő este volt. Másnap 

mindenkinek órája volt, csak neked nem. Ez később nem segített a 

helyzeteden, mert Nancy azt feltételezte, hogy hazajöttél befejezni a 

mosást, mi pedig azt, hogy a főiskolán vagy. 

Az első kör, amit ittatok, Pabst Blue Ribbon volt, a kék szalagos 

Pabst sör, amit a Manhattanben egy dollárért adnak. Később láttak 

egy négy és fél dolláros Moscow Mule vodka koktéllal a kezedben. 

Nancy Griggs rámutatott, hogy nyilván egy férfi hívott meg rá, mert 

a lányok között az volt a szokás, hogy ha férfi fizet, drága italt 

kérnek. 



Az egyik kedvenc dalodat játszotta a zenegép, mire táncolni 

kezdtél. Valaki azt mondta, a C+C Music Factory dala volt, mások 

szerint Lisa Lisáé. A lényeg az, hogy a lelkesedésed ragadós volt. A 

klub kis táncparkettje hamarosan tele lett emberekkel. 

Aznap este nem tüntettél ki egy fiút sem a figyelmeddel. Minden 

barátod azt mondta a seriffnek, hogy csak azért táncoltál, mert 

szeretsz táncolni, nem pedig azért, hogy magadra vond a férfiak 

érdeklődését. (Tehát nem voltál gonosz csábító, bár a seriff 

mindent megtett, hogy annak láttasson.) 

Pontosan 10:38-kor azt mondtad Nancynek, hogy fáj a fejed, és 

visszamész a kollégiumba. Nancy biztos volt az időpontban, mert 

ránézett az órájára. Kért, hogy maradj tizenegyig, ugyanis akkor 

együtt sétálhatnátok vissza. Azt felelted neki, nem tudsz addig 

várni, és próbáljon meg csendben lenni, amikor hazaér. 

A seriff megkérdezhette Nancyt, mennyire lehettél berúgva, mert 

azt írta fel a jegyzeteiben, hogy Nancy szerint nem mutattad a 

magas fokú alkoholos befolyásoltság jeleit, csak ásítoztál és 

bizonytalannak tűntél. 

Nancy aláírt vallomásának utolsó mondata egyszerűen így 

hangzik: „10:38 után többet nem láttam”. 

Senki sem látott többet ezután. Legalábbis senki, aki nem akart 

neked ártani. 

Nancy utolsó mondata a dossziéd utolsó oldalán áll. Többet nem 

tudunk rólad. Ennyi az egész, egy esetleges „további nyom 

felbukkanásáig”, ahogy a seriff mondaná. 

Van azonban valami, amit a seriff nem tud, és amit az anyád nem 

hajlandó elhinni: emlékszem, ránéztem az órámra aznap éjjel. 

Néhány perccel később volt, úgy tizenegy felé, nagy valószínűséggel 

éppen akkor, amikor elraboltak. 

Egy késői vacsorát fejeztünk be éppen a Harry Bissett’s Grillben a 

főutcán, a Manhattantől úgy ötsaroknyira. Az anyád épp lent volt a 

mosdóban, s a pincér kérdezte, hogy hozhatja-e a számlát. 

Ránéztem az órámra, ezért tudom az időt. A kishúgod otthon tanult 



egy barátnőjével, de elég idős volt már ahhoz, hogy egyedül 

lefeküdjön, ezért úgy döntöttem, kikérem még anyád kedvenc 

desszertjét. 

Emlékszem, ahogy jött felfelé a lépcsőn, én pedig önfeledten 

mosolyogtam, mert aznap este különösen szép volt. Hátrafogta a 

haját, és egy fehér pamutruhát viselt, amely szépen kiadta alakja 

ívét. Szinte ragyogott a bőre, és a szeme tele volt élettel. Amikor 

rám mosolygott, majd szétrobbant a szívem az örömtől. Nem is 

szerethettem volna őt jobban, mint abban a pillanatban. Ő volt a 

feleségem, a barátom, a nő, aki olyan kedves, figyelmes, gyönyörű 

gyermekeket adott nekem. 

Leült az asztalhoz velem szemben, én pedig megfogtam mindkét 

kezét. 

– Miért mosolyogsz? – kérdezte. 

Megcsókoltam a csuklója belsejét, és azt feleltem, amit abban a 

pillanatban igazságnak hittem: 

– Mert minden annyira tökéletes. 

Szóval ez vagyok én: a világ legnagyobb bolondja. 

 



3. FEJEZET 

Épp most temette el a férjét. 

Claire úgy ismételgette magában a mondatot, mintha valami 

történetet mesélne, nem pedig a megélt valóságot. 

Claire Scott épp most temette el a férjét. 

A szertartás hosszú volt, sok megindító részlettel. Ezeket is a 

hűvös, külső szemlélő nézőpontjából idézte fel. 

Az acélszürke koporsó lezárt fedelét fehér liliomok szőnyege 

borította. A nedves föld átható szaga kísérte a pillanatot, amikor a 

gépezet leengedte a sírba. Claire térde elgyengült. Nagyanyja a hátát 

simogatta, édesanyja a karját nyújtotta neki. Claire megrázta a fejét. 

Erős dolgokra gondolt, mint a vas, az acél, vagy Paul. Csak a fekete 

limuzin hátuljába beszállva fogta fel igazán, hogy soha többé nem 

fogja látni a férjét. 

Hazaindult. Vissza az otthonukba, amelyet eddig ketten laktak. 

Emberekkel fog találkozni ott, autókkal lesz tele az ívelt felhajtó és 

az egész utca. Köszöntőket mondanak, történeteket Paulról. 

Végakaratában Paul virrasztást kért a halála után, bár Claire-t 

zavarta a kifejezés. Paul talán felébred attól, ha ők nem alszanak el? 

Vagy helyrejön minden, mire megvirrad? 

Az ő nyugalma nem áll helyre semmiképpen. Az ő élete 

mostantól zavaros víz, úszás a bánat árjával szemben, fulladozás a 

részvét tengerén. 

Tömérdek ember hívta fel telefonon, küldött részvétnyilvánító 

képeslapot, virágot vagy igazolást egy Paul nevében tett 

adományról olyan szervezetek javára, mint az Építészek az 

Emberiségért, a Habitat for Humanity, vagy az Amerikai Rákellenes 

Alapítvány, pedig Paul nem is rákban halt meg. 

Vajon van jótékonysági szervezet a gyilkosságok áldozatai 

számára is? Ennek jó lett volna utánanézni. Vagy már késő? Négy 

nap telt el az óta a rettenetes este óta. A temetésnek vége volt, s 

még olyanok is lerótták tiszteletüket, akiket évek óta nem látott. 



Biztosították arról, hogy gondolnak rá, hogy Paul jó ember volt, és 

hogy mellette állnak. 

Claire csak bólintott, valahányszor meghallotta ezeket a szavakat 

a rendőrségen, a kórházban, a temetkezési vállalatnál, vagy a 

sírkertben, bár nem tudta, mit is jelent ez igazán. 

– Hogy bírod? – kérdezték sokan. – Hogy vagy? 

Testetlenül. 

Ez a szó fejezte ki leginkább az érzéseit. Meg is nézte előző este 

az iPadjén, hogy mit jelent pontosan, jól gondolja-e. 

„Testen kívül létezni, testtől elváltan létező – szellem, lélek”, 

amelynek nincs látható fizikai forrása. 

Igen, ez az. Paul volt az ő fizikai létének forrása, ő adott az 

életének súlyt, ő horgonyozta le a világ talajába, miközben az ő 

természetes hajlama a dolgok felett való lebegés lett volna, mintha 

a világ történései mind mással történnének. 

Az utóbbi négy napban még intenzívebb volt ez a testen kívüli 

érzés, tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy a kígyós 

ember ráparancsolt, forduljon meg. Aztán jött a rendőrség meg a 

temetkezési vállalkozó, aki megkérdezte, hogy akarja-e látni még 

egyszer, utoljára a férje holttestét. Elfehéredett a holttest szó 

hallatán, és zokogni kezdett, mint egy gyerek, mert attól a 

pillanattól fogva, hogy Pault kivették a karjai közül, minden egyes 

percben igyekezett kiűzni meggyilkolt férje élettelen testének 

látványát az agyából. 

Claire Scott a férjét akarta látni, nem a holttestét. 

Kibámult az ablakon, amint araszolva haladtak a sűrű atlantai 

forgalomban. A többi kocsi két lámpával lemaradt a limuzin mögött. 

Itt nem úgy volt, mint vidéken, ahol idegenek is tisztelettudón az út 

szélére húzódnak, hogy átengedjék a gyászolókat. Itt mit sem 

törődtek a kocsisor élén haladó motoros rendőrökkel vagy a sárga 

temetési zászlókkal a kocsikon. Egyedül Claire érezte úgy, hogy 

minden szem rá irányul a limuzin hátuljában, mindenki kíváncsi a 

gyászára. 



Próbált visszaemlékezni, mikor utazott utoljára ilyen hosszú 

limuzinban. Anyjával és nagyanyjával mindenesetre évtizedek óta 

nem ült együtt egy autóban. Utoljára talán a repülőtérre hajtottak 

így Paullal, amikor a szokásos szedán helyett előkelőbb autó jött 

értük. 

– Elmegyünk az érettségi bankettre? – viccelt Paul. 

Münchenben voltak akkor egy építészkonferencián. Paul a 

Kempinskiben foglalt szobát, s ő hat csodálatos napon át úszott a 

medencében, masszázsra és szépségszalonba járt, szobaszervizt 

rendelt, és gazdag közel-keleti feleségek társaságában 

vásárolgatott, akiknek a férje gyógykezelésre érkezett 

Németországba. Paul esténként csatlakozott hozzá vacsorára és 

késő esti sétákra a Maximilianstrassén. 

Ha nagyon igyekezett, fel tudta idézni, milyen érzés volt fogni a 

kezét, ahogy elhaladtak a bezárt üzletek sötét kirakatai előtt. 

Sosem foghatja többé a kezét. Sosem fordulhat meg többé az 

ágyban, hogy a mellkasára hajtsa a fejét. Sosem láthatja többé 

lejönni a reggelihez valamelyik rémes velúr sortjában, amelyeket 

annyira utált. Sosem fog többé eltölteni vele egy szombatot a 

kanapén, miközben ő olvas, Paul pedig meccset néz, és többé nem 

mennek együtt céges vacsorára, borkóstolóra, golfbajnokságra. Ha 

el is menne valaha egyedül, mi értelme lenne? 

Kinyitotta a száját, hogy jobban kapjon levegőt, mert úgy érezte, 

megfullad a zárt limuzinban. Lehúzta az ablakot, s mélyen beszívta 

a hideget. 

– Mindjárt ott leszünk – mondta az anyja. Szemben ült vele a 

kocsiban, s kezével az italos üvegeket tartotta, hogy ne koccanjanak 

folyton össze. 

Nagymamája, Ginny begombolta a kabátját, de nem tett 

megjegyzést a hidegre. 

Claire felhúzta az ablakot. Izzadt, ugyanakkor egész testében 

reszketett. Nem tudott hosszabb távon gondolkodni, mint az 

elkövetkezendő néhány óra. Több mint száz ember lesz a háznál. 



Paul üzlettársa, Adam Quinn céges rendezvénnyé tette a 

virrasztást. Jelen lesz még egy kongresszusi tag, néhány 

iparmágnás a státuszszimbólumszámba menő, fiatal feleségével, jó 

pár alapítványi gondnok, bankár, étterem-tulajdonos és 

ingatlanfejlesztő, meg egy sereg nagyképű alak, akivel Claire még 

sosem találkozott, és őszintén szólva nem is akart. 

Ez a tömérdek ember mind ott lesz az ő házukban. 

Dunwoodyban laktak, Atlanta egyik külvárosában. A telek 

enyhén lejtett. Eredetileg egy kis vityilló állt rajta, udvarában egy 

autógumiból készült hintával. Paul az építkezés legelső napján 

eldózeroltatta. Maga tervezte az otthonukat az alapoktól. Ismert 

benne minden szöget és csavart. Minden egyes vezetékről meg 

tudta mondani, merre fut, és mi a funkciója. 

Claire hozzájárulása az infrastruktúrához az volt, hogy adott 

Paulnak egy címkézőt, mert a férje imádott mindenre címkéket 

ragasztani. Olyan volt, mint a rajzfilmbeli Harold a lila 

varázskrétájával. A modemre rá volt írva, hogy MODEM, a routerre, 

hogy ROUTER. A vízvezeték központi elzáróján is volt egy hatalmas 

felirat, és minden készüléken fel volt tüntetve a beszerelésének 

dátuma. Laminált ellenőrző lista állt rendelkezésre mindenről, a 

kinti csapok téliesítésétől kezdve az audiovizuális rendszer 

hibakeresőjéig, ami leginkább egy NASA irányítópultra hasonlított. 

A ház működtetése majdhogynem egy fél munkaidős állást 

jelentett. Paul minden januárban adott Claire-nek egy listát a 

vállalkozókról, hogy összeállíthassa az éves karbantartási munkák 

menetrendjét. Idetartozott a generátor, a geotermikus rendszer, a 

garázsajtók, a réz ereszcsatornák, a kompozittető, az 

öntözőrendszer, a külső világítás, a lift, az edzőtermi berendezések, 

a medence és a biztonsági rendszer. 

És ez még csak az a lista volt, amelyre Claire fejből emlékezett. 

Alig két hónap múlva itt a január. Kiket kell most felhívnia? Mindig 

eldobta a listát, amikor az utolsó szakember is kitette a lábát a 



házból. Megvan esetleg egy másolat Paulnál valahol? Képes lesz 

megtalálni a számítógépében? 

Remegni kezdett a keze, könnyek homályosították el a szemét. 

Hatalmas teherként nyomasztotta mindaz, amiről tudta, hogy meg 

kell tennie, de fogalma sem volt, hogyan. 

– Claire? – szólalt meg az anyja. 

Az asszony letörölte a könnyeit, s megpróbálta észérvekkel 

lecsillapítani a rátörő pánikot. A január még messze van, a 

virrasztás pedig itt és most. Egy összejövetelt megszervezni nem 

volt számára nagy dolog. Az ételszállító cégnek már egy órája ott 

kell lennie, az italt pedig már reggel meghozták. Miközben ő a 

temetésre öltözködött, a kertészek már fújták le a gyepről a 

leveleket. A medencét tegnap este tisztították ki, s mások közben 

lepakolták egy kocsiról a székeket és az asztalokat. Két bárpultos és 

hat pincér gondoskodik a vendégekről. Előételként lesz babfasírt 

rákkal, cukkini- és kukoricaropogós, korianderrel fűszerezett 

marhafalatok, céklás rizottó tortácskák. Utána citromos csirke 

kapros uborkával és „paplanos malac” mustárral (amit Claire 

mindig viccnek szánt, de ez szokott elfogyni leghamarabb, mert 

mindenki szerette az apró hot dogot). 

Üres gyomrát marni kezdte a sav a sok étel gondolatára. 

Kifejezéstelen tekintettel nézte a limuzin italos üvegeit, melyeknek 

dugóin anyja keze pihent. Ujján a sárga zafírgyűrű második 

férjének ajándéka volt. A szeretetre méltó fogorvos csendben halt 

meg egy szívrohamban két nappal nyugdíjba vonulása után. Helen 

Reid hatvankét éves volt, de alig nézett ki idősebbnek a lányánál. 

Állítása szerint sima bőrét a negyvenévnyi könyvtárosi munkának 

köszönhette, mert keveset tartózkodott a napon. Claire fiatalabb 

éveiben sokat szenvedett attól, hogy anyját a nővérének nézték. 

– Inni szeretnél? – kérdezte Helen. 

Claire szája ösztönösen nemet formált, végül mégis igen jött ki 

rajta. 

Helen kihúzta a dugót a whiskysüvegből. 



– Ginny? 

Claire nagymamája elmosolyodott. 

– Köszönöm, nem kérek, drágám. 

Helen dupla adagot öntött a lányának. Claire reszkető kézzel 

vette át tőle a poharat. Reggel Valiumot vett be, és mivel egy nem 

használt, bevett még egy Tramadolt is, ami a fogtömése után 

maradt. Talán nem kéne alkoholt innia a tablettákra, de nem ez lesz 

az első, amit nem kellett volna tennie a héten. 

Hátradöntötte az italt, mire agyába villant a kép, ahogy Paul 

hátradöntötte a magáét négy nappal korábban az étteremben. 

Hirtelen nem kapott levegőt, amint a whisky leért a gyomrába, és 

égetni kezdte a torkát. 

– Jézusom! – ütögette meg Ginny a hátát. – Jól vagy, drágám? 

Claire eltorzult arccal nyelt egyet. Fájdalom hasított lenyúzott 

arcába, ahol megsérült, amikor nekinyomódott a sikátorban a 

téglafalnak. Mindenki azt hitte, a rablás során történt, nem pedig 

előtte. 

– Amikor kicsi voltál, cukros skót whiskyt adtam neked köhögés 

ellen. Emlékszel? – kérdezte Ginny. 

– Igen. 

Nagyanyja őszinte szeretettel mosolygott Claire-re, amihez az 

asszony még nem egészen tudott hozzászokni. Az idős nőnél az 

előző évben a demencia egy kellemesebb fajtáját diagnosztizálták, 

ami azzal járt, hogy elfelejtett minden rosszat és minden 

megrögzött neurotikus viselkedést, amely élete első nyolc 

évtizedében elviselhetetlen perszónává tette. Az átalakulás 

mindenkit óvatosságra késztetett a környezetében. Folyton a régi 

Ginny visszatértét várták, hogy váratlanul főnixként feltámad, és 

újra pokollá teszi az életüket. 

– Kedves volt a teniszpartnereidtől, hogy eljöttek – jegyezte meg 

Helen. 

– Valóban. – Claire meg is döbbent, amikor megjelentek. Utoljára 

akkor látta őket, amikor betuszkolták egy rendőrautóba. 



– Kifogástalanul voltak felöltözve – mondta Ginny. – Nagyon 

kedves barátaid vannak. 

– Köszönöm – felelte Claire, bár nem tudta, azért jöttek-e el, mert 

még mindig a barátai, vagy csak azért, mert nem akartak 

elszalasztani egy szaftos társasági eseményt. A temetésen 

tanúsított viselkedésük nem segített eldönteni, melyik az igaz a 

kettő közül. Megcsókolták és megölelték őt, kifejezték a 

részvétüket, s eltűntek, míg ő mások együttérzését fogadta. Nem 

hallotta őket, de tudta, mit csinálnak: kibeszélték a jelenlévők 

öltözetét, s megosztották egymással a legújabb pletykákat arról, 

hogy ki kivel feküdt össze, ki jött rá, hogy megcsalják, és mennyibe 

fog kerülni a válás. 

Claire szinte a testenkívüliség állapotában érezte magát, mintha 

szellemként lebegne a fejük fölött, és hallaná a suttogásukat: „Úgy 

hallottam, Paul ivott. Miért lehettek abban a sikátorban? Mégis mit 

gondoltak, mi fog történni a városnak abban a részében?” Aztán 

valaki megint elsüti a régi viccet: „Ki az a nő fekete teniszruhában? 

Hát egy dunwoody-i özvegy.” 

Claire egész életében ilyen kicsinyes és rosszindulatú 

nőszemélyek barátnője volt. Elég csinos volt ahhoz, hogy ő lehessen 

a középpontban, de sosem volt benne annyi merészség, hogy az 

élére álljon egy falka nőstényfarkasnak. Ehelyett ő volt a csendes 

lány, aki nevetett a vicceiken, kullogott utánuk a plázában, a 

kényelmetlenebb helyen ült egy kocsi hátsó ülésén, és soha, de soha 

nem árulta el nekik, hogy titokban lefekszik a barátaikkal. 

– Melyiket is támadtad meg? – kérdezte Ginny. 

Claire megrázta a fejét, hogy visszatérjen a jelenbe. 

– Ő nem volt itt. És nem támadásnak minősült, hanem csak 

rendbontásnak. Ez jogi szempontból nagy különbség. 

– Nos, akkor biztosan küld legalább egy lapot. Pault mindenki 

szerette – mondta kellemes mosollyal Ginny. 

Claire összenézett az anyjával. 



Ginny ugyanis gyűlölte Pault, azt meg még jobban, hogy ő 

mellette kötött ki. Ginny fiatal özvegyként, szűkös titkárnői 

fizetésből nevelte fel Claire apját, s szinte kitüntetésként viselte a 

nehézségeit. Claire tervezőktől vásárolt ruháit, ékszereit, hatalmas 

házát, drága autóit és luxusnyaralásait személyes sértésnek fogta 

fel a nő, aki túlélte a harmincas évek gazdasági világválságát, a 

világháborút, a férje halálát, két gyereke elvesztését, és még 

számtalan más csapást. 

Claire még élénken emlékezett arra az esetre, amikor piros 

Louboutin cipőben ment el meglátogatni a nagyanyját. 

– A piros cipő kislányoknak és szajháknak való – vágta oda 

Ginny. 

Később, amikor Claire elmesélte Paulnak a szóváltást, férje így 

tréfálkozott: 

– Nagyon ciki, hogy nekem mindkettő bejön? 

Claire visszatette az üres poharat a tartóba. Kibámult az ablakon. 

Annyira kizökkent számára a tér és az idő, hogy egy pillanatra fel 

sem ismerte, merre járnak. Aztán ráébredt, hogy már majdnem 

otthon. 

Otthon. 

A szónak többé nem volt jelentése. Milyen otthon ez már Paul 

nélkül? Az első éjszakán, amikor hazakerült a rendőrségről, a ház 

hirtelen túl nagynak, túl üresnek tűnt egyetlen ember számára. 

Paul szerette volna, ha egyszer többen lakják. Már a második 

randevújukon gyerekekről álmodozott, a következőkről nem is 

beszélve. Mesélt Claire-nek a szüleiről, hogy milyen csodálatos 

emberek voltak, s őt mennyire lesújtotta a haláluk. Paul tizenhat 

volt, amikor odavesztek egy ónos eső miatt bekövetkezett 

autóbalesetben. Még gyerek volt, s az egyetlen megmaradt rokona, 

egy nagybácsi is meghalt, amíg ő az Auburnön tanult. 

Férje világosan az értésére adta, hogy nagy családot szeretne. 

Sok-sok gyereket, hogy megvédje magát a veszteségtől, s kitartóan 

próbálkoztak Claire-rel, aki a sok kudarc után belement, hogy 



megvizsgáltassa magát egy termékenységi klinikán. Ott az orvos 

közölte vele, hogy azért nem lett gyereke, mert méhen belüli 

fogamzásgátló eszköze van, valamint szedi a tablettát. 

Claire persze nem osztotta meg ezt az információt Paullal. Azt 

mondta neki, hogy a doktor valami „terhességgel 

összeegyeztethetetlen” állapotot talált a méhében, ami igaz is volt, 

mert mi lehetne összeegyeztethetetlenebb a terhességgel, mint 

hogy egy pipaszurkáló van feldugva az ember méhébe. 

– Már majdnem ott vagyunk – szólalt meg Helen. Előrehajolt, és 

megérintette Claire térdét. – Túl leszünk ezen is, drágám. 

Claire megragadta édesanyja kezét, s mindkettejüknek könny 

gyűlt a szemébe. Aztán mindketten félrenéztek, mintha nem történt 

volna semmi. 

– Legalább van egy sír, ahová kimehetsz – jegyezte meg Ginny 

kinézve az ablakon, kedves mosollyal az arcán. Ki tudja, hol járt az 

esze. – Amikor az apád meghalt, emlékszem, amint ott álltam a 

sírjánál, és arra gondoltam: Ezen a helyen ott hagyhatom a 

bánatom. Ez persze nem azonnal következett be, de mégis volt hová 

kimennem, és valahányszor elmentem a temetőbe, a kocsimba 

visszaülve mindig úgy éreztem, hogy egy kicsivel könnyebb a 

lelkem. 

Helen leszedett egy láthatatlan szöszmöszt a szoknyájáról. 

Claire megpróbált valami szép emléket találni az apjával 

kapcsolatban. A főiskolán volt, amikor Helen felhívta a halálhírével. 

Élete végén nagyon szomorú, megtört ember lett belőle, senki sem 

lepődött meg, hogy végül öngyilkos lett. 

– Mi annak az eltűnt lánynak a neve? – kérdezte Ginny. 

– Anna Kilpatrick. 

A limuzin lassított, amint felkanyarodott a behajtóra. Helen 

felegyenesedett, hogy kilásson az első ablakon. 

– Rendben van, hogy nyitva a kapu? 



– Talán a szállítók… – Claire nem fejezte be a mondatot. Három 

rendőrkocsi parkolt a szállítók furgonja mögött. – Uram isten! Most 

meg mi van? 

Egy rendőrnő intett a limuzinnak, hogy parkoljon le az út szélén, 

távolabb a háztól. 

Helen a lányához fordult. 

– Csináltál valamit? 

– Tessék? – Claire nem hitt a fülének, de eszébe jutott a Valium és 

a Tramadol, a whisky, meg a szívtelen patronáló tisztje, aki azt 

mondta, hogy a nagy szája fogja egyszer bajba juttatni, mire ő azt 

válaszolta, hogy az a nap már elmúlt, különben most nem lenne 

patronáló tisztje. 

Tényleg képes lenne megszondáztatni őt a férje temetése 

napján? 

– Az isten szerelmére! – csusszant Helen az ajtó felé. – Ne vágj 

ilyen szerencsétlen képet, Claire! Lerí rólad a bűntudat. 

– Nem csináltam semmit – jelentette ki az asszony olyan vékony 

hangon, amilyenen nem beszélt kislánykora óta. 

– Ezt most bízd rám! – intette az anyja, majd kilökte a kocsi 

ajtaját. – Valami gond van? – szólította meg az intézkedőt halk, 

szigorú, könyvtárosi hangján. 

A zsaru feltartotta a kezét. 

– Lépjen hátra, hölgyem! 

– Ez magánterület. Ismerem a jogaimat. 

– Bocsánat! – óvakodott elő anyja mögül Claire. Nem csoda, hogy 

ilyen anya mellett gondja lett a tekintéllyel. – Claire Scott vagyok, és 

ez az én házam. 

– Láthatnék valami igazolványt? 

Helen dobbantott a lábával. 

– Ó, az isten szerelmére! Tényleg azért jött ide három 

rendőrautóval, hogy letartóztassa a lányomat a férje temetése 

napján? Hát úgy néz ki, mint egy bűnöző? – mutatott teátrálisan 

Claire felé. 



– Semmi baj, anya! – Claire nem akarta emlékeztetni, hogy 

formailag tényleg az. És a feltételes szabadon bocsátásnak az az ára, 

hogy a rendőrség bármikor bárhova bejöhet. Kinyitotta a táskáját, 

hogy megkeresse benne a tárcát. Akkor döbbent rá, hogy a kígyós 

ember elvette tőle. 

Claire újra maga előtt látta a tetoválást, az aranyszínűre festett 

méregfogakat. A kígyós ember fehér bőrét, amit olyan feltűnőnek 

tartott, hogy el is mondta a nyomozónak a rendőrségen. Vajon 

rasszizmus azt feltételezni, hogy gazdag fehér embereket csak 

fekete vagy latin bandatagok rabolnak ki, vagy ez csak attól van, 

hogy túl sok rapet hallgatott az edzőteremben? Ez pont ugyanaz, 

mint amikor fényes, fekete pisztolyt képzelt a férfi kezébe, pedig 

valójában egy késsel tartotta Pault sakkban. Egy olyan késsel, 

amely nem is igazán tűnt valódinak, mégis megölte a férjét. 

Remegni kezdett a lába alatt a föld. Érezte, ahogy a vibrálás egyre 

feljebb halad a lábszárán a lábfeje felől. 

– Claire? – szólt hozzá Helen. 

Néhány éve a Napa-völgyben voltak, amikor bekövetkezett a 

földrengés. Claire kiesett az ágyból, Paul pedig rajta kötött ki. 

Felkapták a cipőjüket, de más alig volt rajtuk, amint kirohantak a 

házból az eltört vízvezetékek mellett, a törött üvegszilánkokon át. 

– Tökéletlenül volt megépítve a ház – jelentette ki Paul 

bokszeralsóban és trikóban állva a zsúfolt, romba dőlt utca 

közepén. – Egy újabb épületben lett volna földrengésbiztos 

ellensúlyrendszer, amely ki tudta volna védeni a nyíróerőt. 

Teljesen megnyugtatta Claire-t, ahogy hallgatta, amint 

kiselőadást tart a szeizmikus terhelésről. 

– Claire? 

Pislogott, majd kinyitotta a szemét. Felnézett az anyjára, s 

elcsodálkozott, hogy olyan közel van az övéhez az arca. 

– Elájultál. 

– Ugyan! – tiltakozott Claire, bár a bizonyítékok ellene szóltak. 

Ugyanis a hátán feküdt a kövezeten. A rendőrnő szorosan mellette 



állt, s ő hiába próbált találni egy rovart, amelyhez hasonlíthatná, 

bár kimondottan nyúzottnak és kimerültnek látszott. 

– Maradjon ott, hölgyem. Tíz percen belül itt a mentő – mondta. 

Claire erővel elhessegette a képet, ahogy a mentősök futnak 

feléjük a sikátorban, maguk után húzva a guruló hordágyat, majd 

egy pillanat múlva fejcsóválva megállapítják, hogy Paul halott. 

Vajon tényleg kimondta valaki, hogy „elment”, vagy ő maga volt 

az? Hallotta a szót, érezte a szót, látta a férjét emberből holttestté 

válni. 

– Fel tudsz segíteni? – kérdezte az anyját. 

– Ne üljön fel, asszonyom! – utasította a rendőr. 

Helen ennek ellenére felültette. 

– Hallottad, mint mondtak? 

– Hisz te segítettél fel. 

– Nem ezt. Valaki megpróbálta kirabolni a házat. 

– Kirabolni a házat? – ismételte Claire, mert nem állt össze a 

szavak értelme. – Miért? 

– Gondolom, hogy elvigyenek dolgokat. – Helen hangja türelmes 

volt, de Claire érezte rajta, hogy őt is felzaklatta a hír. – Az 

ételszállítók kapták rajta a betörőket. Össze is verekedtek, a 

bárpultos súlyosan megsérült. 

– Tim? – kérdezte Claire, mert úgy vélte, ha tudja a részleteket, az 

segít felfogni, hogy ez valóban megtörtént. 

– Nem tudom a nevét – rázta meg a fejét Helen. 

Claire felnézett a házra. Ismét elfogta a testen kívüliség élménye, 

mintha Paul hiányában a lelke hol kiszállna belőle, hol visszatérne. 

Ám ekkor eszébe jutott a kígyós ember, és hirtelen 

visszacsöppent a jelenbe. 

– Több betörő is volt? – kérdezte Helen a rendőrnőt. 

– Három afro-amerikai férfi, közepes testalkatúak, a húszas éveik 

közepén. Mindegyikük maszkot és kesztyűt viselt. 

Helen sosem bízott valami nagyon a rendőrökben. 

– Egy ilyen személyleírással biztos egykettőre elfogják őket. 



– Anya! – próbálta figyelmeztetni Claire, mert ez nem vezetett 

sehová. 

– Egy új típusú, ezüst négyajtóssal voltak – felelte a rendőr 

megmarkolva az övén lógó gumibot markolatát, nyilván csak 

megszokásból. – Körözést adtunk ki a járműre az egész állam 

területére. 

– Nem ülhetek itt tétlenül a kövön – szólalt meg Claire, mire 

Helen megfogta a karját, és talpra segítette. Mit tenne most Paul, ha 

itt lenne? Átvenné az irányítást. Claire tudta, hogy ő képtelen erre, 

hisz alig áll a lábán. – Elvittek a betörők valamit? 

– Nem hisszük, hölgyem – felelte a rendőrnő –, de végig kell majd 

mennie a házon a nyomozókkal, hogy kiderítse. – Egy csapat férfi 

felé mutatott, akik az előszoba ajtajában álltak, és mindannyian 

Columbo stílusú ballonkabátot viseltek. Egyiküknek még szivar is 

fityegett a fogai közt. – Ők adnak majd önnek egy ellenőrzőlistát, 

hogy felvegyék a leltárt. Alapos jelentést kell készíteni a 

biztosítójának. 

Claire majdnem felnevetett. A nő ennyi erővel akár azt is 

kérhette volna, hogy katalogizálja a Smithsonian gyűjteményét. 

– Ide most vendégeket várok. Meg kell győződnöm róla, hogy 

felállították-e az asztalokat. Az ételszállítók… 

– Hölgyem! – vágott közbe a zsaru. – Nem engedhetünk be senkit 

a házba, amíg át nem vizsgáltuk a helyszínt. 

Claire a szájára szorította az öklét, nehogy ráripakodjon a 

rendőrnőre, hogy ne szólítsa folyton hölgyemnek. 

– Hölgyem? – mondta amaz kérdőn a mozdulat láttán. 

Claire leengedte az öklét. Megállítottak egy autót a behajtó elején. 

Szürke Mercedes volt. Égtek a lámpái és az ablakából kinyúlt a 

sárga temetési zászló. Mögötte lelassított egy másik Mercedes is. 

Ideért a menet. Most mit fog csinálni? Legegyszerűbb lenne ismét 

elájulni, de mi lesz azután? Mentők, kórház, nyugtatók. Végül 

mindenképp hazaküldik. Ugyanitt fogja találni magát a 

nyomozókkal és a leltárral, a biztosítóval meg ezzel az egész 



marhasággal. Ez mind Paul hibája! Most itt kellene lennie. Neki 

kellene gondoskodnia erről az egészről. Ez az ő dolga. 

Claire Scott dühös volt halott férjére, mert nem volt ott, hogy 

megoldja a problémákat. 

– Kedvesem? – nézett rá együtt érzőn Helen. 

– Jól vagyok. – Claire már rég rájött, hogy ha az ember elég 

meggyőzően hazudik, általában be tudja csapni magát. 

Pillanatnyilag az volt a legfontosabb, hogy átgondolja a teendőket. 

Paul is ezt tette volna. Mindig azt mondta, nincs semmi, ami ne 

lenne megoldható egy lista segítségével. – Megyek, és körbekísérem 

a nyomozókat a házon. Le kell mondanunk a virrasztást. – 

Odafordult a limuzin vezetőjéhez, aki eddig diszkréten háttérbe 

vonult. – Vissza tudná vinni a nagymamámat az otthonba, kérem? – 

Majd a rendőrnőre pillantott. – Mondja le a mentőt, legyen szíves! 

Jól vagyok. Száznál is többen tartanak ezekben a percekben 

errefelé. Ha nem akarja, hogy bejöjjenek a házba, ki kell állítania 

valakit a felhajtó túlsó végére, hogy megállítsa őket. 

– Meglesz – felelte a nő, s látszott rajta a megkönnyebbülés, hogy 

otthagyhatja a családot, és intézkedhet. Szinte futva indult el a 

felhajtón. 

Claire érezte, hogy csökkenni kezd az energiája. Az anyjára 

nézett. 

– Nem tudom, képes leszek-e ezt végigcsinálni. 

– Máris csinálod – karolt bele Helen, s elindult vele a 

ballonkabátos férfiak felé. – Megütötted a fejed, amikor elájultál? 

Claire megtapogatta hátul a fejét. A sikátorban szerzett 

zúzódások még mindig fájtak. Eggyel több már igazán nem számít. 

– Nem. Elájultam már valaha? 

– Tudtommal nem. Legközelebb igyekezz a fűre esni. Már azt 

hittem, betört a kobakod. 

Claire megszorította anyja karját. 

– Nem muszáj itt maradnod. 

– Nem megyek el, amíg nem győződtem meg róla, hogy jól vagy. 



Claire összeszorította a száját. Volt idő, amikor az édesanyja 

sosem volt ott, pedig szüksége lett volna rá. 

– Figyelj, anya! Tudom, mit érzel a rendőrség iránt, de kérlek, 

fogd vissza magad! 

– Huckleberryk – morogta Helen, ami nála az alkalmatlan rendőr 

szinonimájaként szolgált. – Tudod, az jutott eszembe, hogy én 

vagyok az egyetlen ebben a családban, aki még nem került 

börtönbe. 

– Én csak fogdában voltam, anya. Börtönbe azok kerülnek, akiket 

már elítéltek. 

– Még jó, hogy nem a rossz szót használtam a könyvklubomban. 

– Mrs. Scott! – lépett hozzájuk az egyik ballonkabátos a 

jelvényével a kezében. Bűzlött a szivarfüsttől, mert a ballonkabát 

nem volt elég a közhelyes. – Mayhew kapitány vagyok a dunwoody-

i rendőrségtől. 

– Kapitány? – csodálkozott el Claire. Akivel Paul halála után 

beszélt, csak nyomozó volt. Egy betörés fontosabb ügy talán egy 

gyilkosságnál? Vagy a gyilkosságok annyira gyakoriak Atlantában, 

hogy leadták őket a nyomozóknak? 

– Részvétem a veszteségéért, asszonyom – hajtott fejet Mayhew, 

miközben visszadugta a jelvényt a kabátja zsebébe. Bozontos 

bajsza rég látott ollót, s az orrából is szőrszálak lógtak ki. – A 

képviselő úr kérte, hogy személyesen foglalkozzam az üggyel. 

Claire tudta, kire utal. Johnny Jackson Paul jótevője volt csaknem 

a kezdetektől, s olyan kormányzati megbízatásokhoz juttatta, 

melyeket tapasztaltabb építészeknek kellett volna megkapniuk. Az 

évek során bebizonyosodott, hogy megérte neki a befektetés. 

Valahányszor a Quinn+Scott megkapott egy kormányzati 

megrendelést, Paul American Express kártyáját megterhelték egy-

egy repülőúttal, melyre nem a férje ment el, és ötcsillagos hotelek 

számláival, melyekben nem ő szállt meg. 

Claire vett egy nagy levegőt, és megkérdezte: 



– Bocsásson meg, kapitány, kissé össze vagyok zavarodva. 

Elmondaná, kérem, elölről, hogy mi is történt? 

– Hát, el tudom képzelni, hogy sok ez így a temetés után. Ez már 

tényleg nem hiányzott önnek. Még egyszer részvétem. – Mayhew 

maga is vett egy nagy levegőt, csak kissé karcosabban. – Nagyjából 

tudjuk, mi történt, de még vannak hézagok. Nem ön az első a 

megyében, aki így járt. Azt gyanítjuk, valami fiatal banda figyeli a 

gyászjelentéseket, hogy mikor van a temetés, a Google-ön 

megkeresik a házat, és megsaccolják, érdemes-e kirabolni. 

– Jézusom! – hüledezett Helen. – Ez már tényleg több a soknál. 

Mayhew legalább ennyire fel volt háborodva. 

– Úgy véljük, a betörőknek alig egy perce lehetett, mielőtt 

megérkeztek az ételszállítók. Ők vették észre, hogy betörték az 

oldalsó ajtó üvegét – mutatott a férfi az értékes kék kőből készült 

lépcsőn heverő üvegcserepekre. – A bárpultos bement, ami nem 

volt a legjobb ötlet. Alaposan megverték, de legalább 

megakadályozta a bandát abban, hogy önt kirabolják. 

Claire felnézett a házra. Paul azóta rajzolgatta a leendő házuk 

terveit, hogy elvégezte az építészmérnöki kart. Közben csak az erre 

fordítható pénzösszeg nagysága változott. Egyikük sem gazdag 

családban nőtt fel. Claire állatorvos apja főiskolai tanár volt, Paul 

szülei pedig egy farmon gazdálkodtak. Férje azért szerette, ha volt 

pénze, mert ettől biztonságban érezte magát, Claire pedig azért, 

mert ha már egyszer kifizettél valamit, senki sem vehette el többé 

tőled. 

Paulért ezek szerint nem fizetett eleget? Nem dolgozott eleget, 

nem szerette eléggé, nem volt elég a számára? Vajon ezért 

veszítette el? 

– Mrs. Scott? 

– Sajnálom – mentegetőzött Claire, bár maga sem tudta, miért. 

Pault jobban felzaklatta volna ez az egész, ő jobban felháborodott 

volna otthonuk meggyalázásától. Attól, hogy betörték az ablakukat, 

és hogy tolvajok matattak a holmijuk között. No és hogy 



megtámadták az egyik alkalmazottjukat. Claire mellette lett volna, s 

ugyanúgy felháborodik, de nélküle alig tudta rávenni magát, hogy 

megtegye a szükséges lépéseket. 

– Meg tudja mondani, hogy a bárpultos jól van-e? – kérdezte 

Helen a rendőrt. – Ugye, Timnek hívják? 

– Igen, Timnek – bólintott Mayhew, s egyúttal vállat is vont. – 

Legtöbb sérülése csak felületes. Bevitték a kórházba, hogy 

összeöltsék. 

Claire kezdte jobban átérezni a szörnyűséget. Tim évek óta 

dolgozott náluk. Volt egy autista fia és egy elvált felesége, akit 

megpróbált visszaszerezni, most pedig kórházban van azért, mert 

valami rémség történt az ő otthonában. 

– És biztosan szüksége van Claire-re, hogy végignézze magával a 

házat, hiányzik-e valami? – érdeklődött tovább Helen. 

– Végül is igen. Tudom, hogy pokoli rossz ez az időzítés, de amit 

pillanatnyilag a leginkább tudni szeretnénk Mrs. Scott-tól, az az, 

hogy hol van a biztonsági kamerák adattárolója – mutatott a férfi a 

fekete gömbre a ház sarkán. – Az egyik minden bizonnyal felvette a 

rablók jövés-menését. 

– Odakísérem – mondta Claire, aztán mégsem mozdult. A többiek 

várakozón néztek rá. Csakhogy volt valami más is, amiről tudta, 

hogy meg kell tennie. Sok minden más. 

A lista. Az asszony szinte érezte, hogy agyában egy kapcsoló 

visszavált a lista teendőire. Az anyjához fordult. 

– Megkérnéd az ételszállítókat, hogy adják az ételt a 

hajléktalanszállónak? És tudasd Timmel, hogy álljuk a kórházi 

számláját. Szerintem fedezi a biztosítónk. – De hol lehetnek a 

szerződések? Claire még a biztosítási ügynökük nevét sem tudta. 

– Mrs. Scott? – szólalt meg most egy másik férfi Mayhew kapitány 

mellett. Alacsonyabb volt nála, és a csoport többi tagjánál némileg 

jobban öltözött. A ballonja elegánsabb volt, az öltönye jobban 

szabott, arca simábbra borotvált. Könnyed viselkedése akár meg is 

nyugtathatta volna Claire-t, mégis volt benne valami, amitől csak 



még feszültebb lett. És ezt nem csak a szeme alatt lévő fekete 

monokli okozta. 

A férfi kuncogva mutatott a sötét foltra. 

– A feleségem nem szereti, ha visszabeszélek. 

– A családon belüli erőszak nem tréfadolog – szólalt meg Helen, 

majd észrevéve Claire aggódó arckifejezését, hozzátette: – A 

konyhában leszek, ha szükséged lenne rám. 

A fekete monoklis szólalt meg újra. 

– Sajnálom, Mrs. Scott. A nevem Fred Nolan. Beszélhetünk, amíg 

elvezet minket a biztonsági rendszer szívébe? 

Annyira közel állt az asszonyhoz, hogy az úgy érezte, hátra kell 

lépnie. 

– Erre! – indult el a garázs felé. 

– Várjon! – tette Nolan a karjára a kezét. Hüvelykujja szinte 

belenyomódott csuklója puha bőrébe. – A garázsban van a 

biztonsági rendszer vezérlője? 

Claire-t még sosem fogta el ilyen azonnali, zsigeri utálat egy 

másik ember iránt. Lenézett a férfi kezére, s azt kívánta, bárcsak 

fagynának le az ujjai. 

Nolan vette az adást, s elengedte Claire csuklóját. 

– Ahogy mondtam, erre jöjjenek! 

Az asszony elfojtotta borzongását, s megindult előre. Mayhew 

mellette ment, Nolan pedig szorosan a sarkában. Ismét túl közel. 

Nemcsak nyugtalanító volt, de tolakodó is, felállt tőle a szőr a hátán. 

Inkább gengszternek nézett ki, mint zsarunak, de nyilvánvalóan 

értette a dolgát. Claire nem tett semmi törvénybe ütközőt – 

legalábbis mostanában nem –, mégis elérte, hogy bűnösnek érezze 

magát. 

A férfi megszólalt. 

– A biztonsági berendezések általában a főépületben szoktak 

lenni. 

– Lenyűgöző – motyogta Claire. Érezte, ahogy a halántékából 

kiindulva egyre jobban fájni kezd a feje. Ez a betörés talán még jól 



is jött, gondolta. Ahelyett, hogy órákat kellene eltöltenie a Pault 

gyászolók tömegének szórakoztatásával, fél órát rászán még erre a 

seggfejre, aztán mindet kirúgja a házból, és egy maroknyi altatóval 

ágyba bújik. 

Bizonyos bonyolult okokból kifolyólag, amelyeket annak idején 

Paul megpróbált elmagyarázni, minden biztonsági berendezést a 

garázsba telepítettek, amely egy kétszintes, különálló épület volt a 

kert végében, ugyanolyan stílusú, mint a nagy ház. A felső szinten 

volt Paul irodája, mellette egy kis konyha, kétszobányi beépített 

szekrény, és egy fürdőszoba. Sokat nevettek azon, hogy ez sokkal 

kellemesebb hely, mint egy hotelszoba, ha Claire egyszer úgy dönt, 

hogy kidobja a férjét a házból. 

– Mrs. Scott, megkérdezhetem, miért nem volt bekapcsolva a 

riasztó? – firtatta Mayhew. Elővett egy noteszt és egy tollat, s vállát 

meggörbítve várta a választ, mintha egy Raymond Chandler-

detektívregény egyik figurájának a bőrébe bújt volna. 

– Mindig kikapcsolom, ha a szállítókat várom. A kapu be volt 

zárva. 

A rendőr bajusza megrezzent. 

– A szállítók tudják a kapukódot? 

– Igen, és kulcsuk van a házhoz. 

– És még kinek? 

Claire furcsának találta a kérdést, vagy csak még mindig ideges 

volt attól, hogy Fred Nolan ott lihegett a nyakába. 

– Miért törték volna be a rablók az üveget, ha volt kulcsuk? 

Mayhew felnézett a noteszából. 

– Ez csak egy rutinkérdés, asszonyom. Beszélnünk kell 

mindenkivel, akinek bejárása van a házba. 

Claire-nek kaparni kezdett a torka, amint ismét elborították az 

érzések. Ez is azok közé a dolgok közé tartozott, amelyekre Paul 

nyomban tudta volna a választ. Megpróbálta összeszedni az 

emlékeit. 



– A takarítók, a mindenesünk, Paul asszisztense, az üzlettársa, az 

édesanyám. Majd megadom a neveket és a telefonszámokat. 

– Az édesanyja… – mormogta Nolan. – Ő aztán nem semmi. 

Claire beütötte a kódot a négyállásos garázs kapuja mellett. A 

nehéz fa ajtó halkan siklott felfelé. Az asszony figyelte, ahogy a 

férfiak tekintete felméri a rombuszmintás faburkolatot és a hasonló 

tárolószekrényeket. A padlót fehér-fekete kőlapok borították, és 

mindennek megvolt a maga helye: a kéziszerszámoknak, a 

hosszabbítóknak, a teniszütőknek, a golfütőknek, a 

kosárlabdáknak, a napszemüvegeknek, a sportcipőknek. Paul 

személyre szabott munkapadja foglalta el a helyiség egyik oldalát. 

Volt ott még egy akkutöltő, egy mini hűtőszekrény, egy lapos tévé, 

és légkondi a forró nyári napokra. 

És természetesen ott állt Claire BMW-je, valamint Paul Porsche 

Carrerája és Tesla S Modellje is. 

– Szent ég! – dünnyögte Nolan áhítattal. Claire nemegyszer látott 

már férfiakat extázisba jönni Paul garázsa láttán. 

– Megyünk még tovább – mondta, s beütött még egy négyjegyű 

kódot, amely lejuttatta őket az alagsorba. Az asszonynak tetszett, 

hogy Paul ennyire imádja a garázsát. Órákat töltött itt a 

makettjeivel. Claire azzal ugratta, hogy azért építi őket itt a 

munkahelye helyett, mert itt legalább ő takaríthat össze saját maga 

után. 

– Ezt nevezem rendmániának – jegyezte meg Nolan, mintegy 

olvasva a gondolataiban. 

– Szerencsém volt vele – felelte Claire. Paul enyhe kényszeres 

megszállottsága nem akadályozta semmiben, nem csinált semmi 

furcsa dolgot, mint azok, akik tizenkétszer érintik meg a kilincset, 

hogy szerencséjük legyen. Ez a kényszeresség tulajdonképpen csak 

olyan dolgokban nyilvánult meg, amelyeket bármely feleség meg 

tudna becsülni: a vécédeszka lehajtásában, a ruhák 

összehajtogatásában, a konyha minden esti kitakarításában. 



A lépcső aljában Claire beütött még egy négyjegyű kódot egy 

újabb számzáras ajtón. Kattant a zár. 

– Sosem láttam még ilyen alagsort egy garázs alatt – jegyezte 

meg Mayhew. 

– Kicsit hátborzongató – toldotta meg Nolan. 

Claire felkapcsolta a villanyt, s láthatóvá vált minden a kis, 

betonfalú helyiségben. Paul ezt egyben tornádóbunkernek is 

szánta, így a fémpolcokon konzervek és más szükséges holmik 

sorakoztak. Egy kis tévé, egy időjárás-jelentő rádió, két kempingágy 

és tömérdek vacak kaja, mert Claire közölte Paullal, hogy ha beüt az 

apokalipszis, neki rengeteg csokoládéra és chipsre lesz szüksége. 

Örült, hogy nem vette le a kabátját, mert a hőmérséklet itt 

szándékosan alacsonyan volt tartva a számítógépek miatt. Mindent 

ebből a helyiségből szabályoztak, nem csak a biztonsági kamerákat. 

Innen működött az audiovizuális rendszer, az automata redőnyök 

és minden más berendezés, amelyektől a ház olyan volt, mint egy 

elvarázsolt kastély. Számtalan készülék sorakozott ott villózó 

fényekkel, s egy íróasztalon négy kis, lapos monitor állt teleszkópos 

állványokon. 

– Nem dolgozott a férje titokban a nemzetbiztonságiaknak? – 

kérdezte Nolan. 

– De igen – felelte Claire, aki már belefáradt a férfi kérdéseibe, 

amelyeket sima, középnyugati akcentusa miatt még idegölőbbnek 

érzett. Az lenne a legjobb, ha gyorsan megmutatna nekik mindent, 

amit látni akarnak, aztán hadd menjenek. 

Kinyitotta az egyik íróasztal fiókját, és talált benne egy laminált 

ellenőrző listát a biztonsági kamerák működtetéséről. Paul 

megpróbálta átvenni vele a lépéseket, de ő elaludt közben. 

Leütött egy billentyűt a számítógépen, s beírta a rendszer belépő 

kódját. 

– Tömérdek jelszót kell megjegyezni – szólalt meg Nolan 

áthajolva Claire válla fölött, hogy lássa a képernyőt. 



Claire kisiklott a bosszantó férfi közeléből, s átadta Mayhew-nak 

az útmutatót. 

– Innen egyedül kell boldogulniuk. 

– Minden házuk ilyen? – kérdezte Nolan. 

– Csak ez az egy házunk van. 

– „Csak” – nevetett fel a férfi. 

Claire-nél betelt a pohár. 

– A férjem halott, és most betörtek az otthonomba. Ugyan mi 

vicceset talál ebben? 

– Ajaj! – tartotta fel mindkét kezét Nolan, mintha attól félne, hogy 

Claire ki akarja kaparni a szemét. – Meg ne bántódjon, hölgyem! 

Mayhew bajsza sokatmondón megrándult. 

– Nehéz megbántani valakit, ha csukva tartod azt a nagy szád. 

Claire lesújtó pillantást vetett Nolanre, majd elfordult. Tudta, 

hogyan kell elhallgattatni egy férfit. Nolan nem ment ki, de 

hátralépett, hogy érzékeltesse, vette az adást. 

Claire figyelte a monitorokat, amint Mayhew követte Paul 

ellenőrzőlistáját. Mindegyik képernyő négy mezőben mutatta 

tizenhat kamera képét. Minden bejáratot, minden ablakmélyedést, 

a medence környékét és a felhajtó egyes szakaszait figyelték. Claire 

látta az ételszállítókat megfordulni a parkolóban. Helen ezüstszínű 

Fordja ott állt a garázs másik oldalánál, ő maga pedig csípőre tett 

kézzel az egyik nyomozóval beszélt a kert felőli előszoba ajtajában. 

Claire örült, hogy hang nem volt a képhez. 

Mayhew belelapozott a noteszába. 

– Na jó. Van egy viszonyítási alapunk a betörés idejét illetően, 

mégpedig amikor a szállítók hívták a 911-et. – Leütött néhány 

billentyűt, mire Helen eltűnt a képről. A szállítók furgonja vett egy 

éles kanyart, és beállt a parkolóba. Mayhew visszatekerte a képet, 

amíg meg nem találta, amit keresett: három személyt a felhajtó 

aljában. Messze voltak ahhoz, hogy tisztán lehessen őket látni, csak 

sötét, fenyegető foltokként közeledtek a ház felé. 



Claire-nek felállt a szőr a tarkóján. Itt láthatja a valóságban 

mindazt, ami az otthonában történt. 

Ránézett a videó időjelzőjére. Miközben a betörők átvágtak a ház 

előtti autóbeállón, ő a temető kicsi, felekezetektől független 

kápolnája mellett állva épp arra gondolt, miért nem halt meg abban 

a sikátorban a férjével együtt. 

– Kezdődik – szólalt meg Mayhew. 

Claire mellkasába hirtelen fájdalom hasított, amint a három sötét 

folt emberi alakot kezdett ölteni. Most, hogy látta, amint 

megtörténik, valóságosabbá vált az egész. Olyasmivé, amivel 

foglalkoznia kell, amivel meg kell birkóznia. Úgy volt, ahogy 

mondták: három afroamerikai férfi símaszkban és kesztyűben 

igyekezett a ház felé. Mindannyian fekete ruhát viseltek, s egy 

ütemben néztek hol jobbra, hol balra. Egyiküknek feszítővas volt a 

kezében, egy másikéban pisztoly. 

– Ez elég szakszerűnek tűnik – jegyezte meg Nolan. 

Mayhew egyetértett. 

– Nem ez az első bevetésük. 

A férfiak magabiztosan közeledtek a hátsó bejárat felé. Paul 

minden ajtót és ablakot Belgiumból rendelt. Erős mahagóniajtók 

voltak négypontos zárral, amely mit sem ért, mihelyt a feszítővas 

betörte az ólomüveget, s az egyik betörő benyúlt az ajtó ablakán, 

hogy elfordítsa a zárat. 

Claire szája kiszáradt, a szeme megtelt könnyel. Ez az ő 

előszobája, az ő ajtaja, amelyet napjában számtalanszor használt. 

Ugyanezen az ajtón szokott bejönni Paul is, amikor hazajött a 

munkából. 

Szokott… múlt időben. 

– Odafent leszek, ha szükségük lenne rám – mondta. 

Felment a lépcsőn, s megtörölte a szemét. Nyitott szájjal 

kényszerítette magát, hogy vegyen levegőt és engedje is ki, hogy 

leküzdje a fenyegető hisztériás rohamot. 

Paul lépcsője… Paul asztala… Paul autói… 



Átvágott a garázson, s folytatta útját a lépcsőn felfelé olyan 

gyorsan, ahogy csak a tűsarkai engedték. Nem is volt tudatában, 

hová megy, míg meg nem állt Paul irodájának a közepén. 

Ott volt a kanapé, amelyen a férje szunyókálni szokott. Ott állt a 

szék, amelyben olvasott és tévét nézett. Ott lógott a festmény, amit 

harmadik házassági évfordulójukra ő ajándékozott neki. Ott volt a 

rajzasztala, az íróasztala, amelyet maga tervezett, hogy elrejthessen 

minden tekergő zsinórt. Középen a bőr alátét üresen állt, az 

iratrendezőn szépen egymás fölött feküdtek a lapok Paul szögletes 

kézírásával. Ott volt a számítógépe, ott hevertek a ceruzái, s ott állt 

egy bekeretezett, régi fénykép Claire-ről. Paul még saját édesanyja 

öreg Nikonjával készítette. 

Az asszony felvette a képet az asztalról. Egy futballmeccsen 

készült, Paul kiskabátja volt a vállán. Még ma is fel tudta idézni azt 

a meleg, megnyugtató érzést, amikor ráterítette. A kamera nyitott 

szájjal, hátravetett fejjel nevetve örökítette meg. Végtelenül boldog 

volt abban a pillanatban. 

Mindketten az alabamai Auburn Egyetemre mentek. Paul azért, 

mert ott volt az ország legjobb építészeti kara, Claire pedig azért, 

mert kellően messze volt az otthonától. Az, hogy mégis egy olyan 

fiú mellett kötött ki, aki alig húsz mérföldnyire nőtt fel az ő 

gyerekkori otthonától, ismét csak azt bizonyította, hogy bármilyen 

messze fut az ember, mindig visszatér a kezdetekhez. 

A többi fiúhoz képest, akivel a főiskolán randevúzott, Paul olyan 

volt, mint a friss levegő. Magabiztos volt, tudta, mit akar és hová 

tart. Egyetemi éveit egy ösztöndíj fedezte, PhD-képzését pedig a 

szülei halála utáni örökségből tudta kifizetni. Az életbiztosítás, a 

farm eladása és a szüleit elgázoló kamion cégével kötött, peren 

kívüli megegyezés bőven fedezte a tandíjat és a megélhetést. 

Paul mégis mindvégig dolgozott az egyetemi évek alatt. Egy 

farmon nőtt fel, ahol már a hajnali óráktól megvoltak a maga 

kötelességei. Kilencedikben elnyert egy ösztöndíjat egy bentlakásos 

katonai iskolába Alabamában. Ez a kétlaki, párhuzamos élet 



alaposan belenevelte a kötelességtudatot és a kitartást, képtelen 

volt tétlen maradni. A főiskola alatt egy ideig a Tiger Ragsben, az 

egyetem könyvesboltjában dolgozott, utána pedig oktatóként a 

számítógéplaborban. 

Claire művészettörténetet hallgatott. Sosem volt jó 

matematikából, vagy legalábbis sosem tartotta fontosnak, hogy jó 

legyen, ami végül is ugyanaz. Még most is élénken emlékezett az 

első alkalomra, amikor Paul segített neki az egyik dolgozatban. 

– Mindenki tudja, hogy szép vagy – jegyezte meg akkor a fiú –, de 

azt senki, hogy eszes is. 

Eszes. 

Okos bárki lehet, de ahhoz különlegesnek kell lennie, hogy eszes 

legyen. 

Claire visszatette a fényképet a helyére, s leült Paul 

íróasztalához. Odaillesztette a karját, ahol Paul karja pihenhetett 

munka közben. Becsukta a szemét, s megpróbálta érezni férje 

illatát. Olyan mélyen szívta be a levegőt, hogy belefájdult a tüdeje, 

majd lassan kifújta. Már majdnem negyvenéves, és nincs gyermeke. 

A férje halott, a legjobb barátai pedig talán épp margaritát 

iszogatva ülnek egy bárban az utca végén, és arról pusmognak, 

hogy ő milyen pocsékul nézett ki a temetésen. 

Megrázta a fejét. Ráér később azon töprengeni, mennyire 

magányos, ott lesz rá az egész hátralévő élete. Egyelőre csak az a 

fontos, hogy túlélje ezt a napot, vagy legalábbis a következő néhány 

órát. 

Felemelte a telefont, s Adam Quinn mobilját tárcsázta. Paul 

régebben ismerte Adamet, mint Claire-t, mivel az egyetemi 

kollégiumban kezdettől szobatársak voltak. Együtt diplomáztak, és 

Adam volt a tanú az esküvőjükön. S ami még ennél is fontosabb, 

általában ugyanazokra az emberekre támaszkodva szervezték az 

életüket. 

A férfi az első csengésre felvette. 

– Claire? Jól vagy? A rendőrség nem engedett fel minket a házig. 



– Kiraboltak minket. Azaz nem is, mert nem vittek el semmit, 

csak kellemetlenséget okoztak a betöréssel. Jól vagyok. – Tényleg 

jól van? Csak attól érez így, hogy van némi konkrét tennivalója. – 

Figyelj, Adam! Sajnálom, hogy zavarlak, de nem tudod, ki a 

biztosítási ügynökünk? 

– Ó… de. Tudom. – A férfi zavartnak tűnt, talán mert ez volt a 

legutolsó kérdés, amire Claire szájából számított abban a 

pillanatban. – Pia Lorite-nak hívják – felelte, majd lebetűzte a 

vezetéknevet. – Elküldhetem sms-ben a címét és a telefonját. 

– Nincs mobilom – döbbent rá Claire. – A kígyós ember magával 

vitte. Úgy értem, aki… 

– Akkor elküldöm e-mailben. 

Claire épp azt akarta mondani, hogy a levelezéséhez sem fér 

hozzá, de ekkor eszébe jutott az iPadje. Régebbi típus volt, s Paul 

folyton azzal fenyegette, hogy lecseréli egy laptopra, mire ő azt 

felelte, hogy örülni fog neki, de most már minden bizonnyal még az 

öregek otthonába is magával viszi, amikor rákerül a sor. 

– Claire? – szólalt meg Adam fojtott hangon. A zajokból ítélve 

átmehetett egy másik szobába. Hányszor fordult elő, hogy átment 

egy másik helyiségbe, amikor ő felhívta? Alig néhányszor. 

Ugyan, semmi jelentősége. Butaság. 

– Figyelj, Claire! Végtelenül sajnálom, ami történt. 

– Köszönöm. – Az asszony szemét újból elfutották a könnyek, s 

haragudott magára ezért, mert Adam volt az utolsó, akinek a 

szavaira sírva kellene fakadnia. 

– Csak hogy tudd, ha szükséged lenne bármire… – A férfi hangja 

elhalkult, s Claire olyan zörejt hallott, mint mikor egy férfi 

megdörzsöli az arcát. Adam az a típusú férfi volt, akin már délután 

ötkor kiütközik a borosta, mindig borostás volt, talán már nyomban 

borotválkozás után is. Claire sosem találta különösebben vonzónak 

a szőrös férfiakat, de Adammel azért mégis összeszűrte néhányszor 

a levet. 

Még azzal sem vigasztalhatta magát, hogy mindez régen történt. 



– Claire? 

– Itt vagyok. 

– Sajnálom, hogy fel kell hoznom éppen most, de Paul 

számítógépén kell lennie egy fájlnak, amin épp dolgozott. El tudnád 

nekem küldeni? Utálom, hogy ilyesmivel kell zavarnom téged, de 

van egy nagyon fontos prezentációm rögtön hétfő reggel, és órákba 

telne újra elvégezni, amit Paul már megcsinált. 

– Semmi baj, megértem. – Claire kihúzta Paul íróasztalának lapja 

alól a billentyűzetet. – Átküldöm az ő e-mailjéről. 

– Tudod a jelszavát? 

– Igen, megbízott bennem – felelte az asszony, miközben 

mindketten tudták, hogy nem kellett volna megbíznia. 

Micsoda ostoba, értelmetlen hiba volt! 

– Néhány perc múlva megkapod – mondta. 

Letette a telefont, s az Adam Quinn karjában töltött órákra 

gondolt. Azokra az órákra, melyeket a férjével kellett volna töltenie. 

Azokra az órákra, amelyekért most a fél életét odaadná, ha 

visszakaphatná őket. 

De már nem volt visszaút. Most már előre kell nézni. 

Paul Mackintosh asztali számítógépének üres, kék képernyője 

alján ott sorakoztak az ikonok, mellettük három könyvtár: „munka”, 

„személyes”, „ház”. Claire rákattintott a „ház” feliratra, s pillanatok 

alatt megtalálta a januári tennivalók listáját. Látott egy „biztosítás” 

feliratú fájlt is, ahol nemcsak az ügynök neve szerepelt, hanem a 

házba beépített minden egyes berendezéssel kapcsolatos összes 

leírás, fotó és sorozatszám is. Claire átküldte a teljes 508 oldalt a 

nyomtatóra. 

Ezután megnyitotta a „munka” feliratú könyvtárat. Ez már sokkal 

bonyolultabb és áttekinthetetlenebb volt a számára. Nem volt 

„folyamatban lévő munkák” feliratú fájl, csak egy hosszú lista 

számokkal nevek helyett. Claire feltételezte, hogy ezek az egyes 

megbízatások sorozatszámai, de nem lehetett benne biztos. Ekkor 

megpróbálta időrendben nézni őket. Tizenöt fájlt talált, melyen a 



férje az utóbbi két hétben dolgozott. Az utolsót a halála előtti nap 

nyitotta meg. 

Claire rákattintott. Azt várta, egy megbízatás vázlatát vagy 

áttekintő rajzát fogja ott találni, de csak annyi történt, hogy a kis 

iMovie ikon ugrálni kezdett. 

– Ó! – mondta, mert először nem értette, mit lát. Azután 

elmosolyodott, először azóta, hogy a kígyós ember rájuk szólt, hogy 

ne mozduljanak. 

Szóval Paul pornót nézett a számítógépén. 

Még csak nem is akármilyen pornót, hanem perverz pornót. 

Egy bőr felsőbe öltözött fiatal nő háttal egy betonfalhoz láncolva 

állt, nyakán szöges kutyanyakörvvel. Karjai és lábai széttárva, ami 

betekintést engedett alul nyitott, bőrsortja alá. Nyöszörgő hangokat 

adott ki, mint aki fél, de ez inkább hatott hetvenes évekbeli 

vágyfokozó nyüszítésnek, semmint valódi, megélt rettegésnek. 

Claire bűntudatos pillantást vetett Paul irodájának nyitott 

ajtajára. Lehalkította a filmet, de hagyta, hadd pörögjön tovább. 

A nő valami piszkos helyiségben volt, amitől még furcsábbnak 

tűnt, hogy Pault a film érdekelte. A lány fiatal volt, de már nem 

gyerek. Barna haja divatos manófrizurára volt vágva, szeme körül 

erős, fekete smink. Élénkpiros rúzs tette még teltebbé az ajkát. 

Melle kicsi volt ugyan, de fantasztikusak voltak a lábai. Paul az ő 

lábait is imádta, még a nyomkövetővel is a bokáján. 

Sőt, a nyomkövetővel még inkább. Ez volt az összes perverz 

dolog, amit tőle tapasztalt, egészen a sikátorbeli 

megmagyarázhatatlanul nyers viselkedésig. 

Valamint most ezt a videót, mert ez bizony meglehetősen 

perverz. 

Hirtelen egy férfifej töltötte be a képet. Bőr símaszkot viselt, 

szája és szeme előtt nyitva volt a cipzár. Belemosolygott a 

kamerába. Volt valami zavaró abban, ahogy ajka kipiroslott a cipzár 

fémfogai közül, bár Claire kételkedett abban, hogy Paul a férfira 

figyelt volna a filmen. 



A kép elhomályosodott, majd élessé vált megint. A mosoly eltűnt, 

s a férfi elindult a lány felé. Látszott, ahogy tettre kész hímtagja 

kitüremkedik szoros bőrnadrágja alól. Kezében bozótvágó kést 

tartott, a hosszú penge megcsillant a lámpafényben. Néhány 

lépéssel a lány előtt megállt. 

A machete a magasba lendült, s Claire felszisszent. 

Aztán a kés lesújtott a lány nyakára. 

Claire levegő után kapkodott. 

A férfi kihúzta a pengét, mire vér fröccsent mindenhová. A falra, 

a férfira, a kamerára. 

Claire előrehajolt, képtelen volt levenni szemét a jelenetről. 

Vajon valóságos lehet? Elképzelhető, hogy ez tényleg megtörtént? 

A nő teste összerándult, feje lehanyatlott, karja, lába 

megfeszítette a láncokat. Vér folyt végig a mellkasán, s gyűlt 

tócsába a lábainál. 

A férfi ekkor nekilátott megerőszakolni. 

– Mrs. Scott? 

Claire akkorát ugrott, hogy a görgős szék nekivágódott a falnak. 

– Odafent van? – közeledett Fred Nolan a lépcsőn. 

Claire rácsapott a billentyűzetre, s kétségbeesetten kereste, 

hogyan zárhatná el a videót. 

Nolan léptei egyre közeledtek. 

– Helló! Mrs. Scott? 

Claire lenyomta a control gombot, s dühösen rácsapott a Q 

betűre, amivel azt hitte, kiléphet a programból. Erre mindössze 

„téves” üzenetek kezdtek megjelenni a képernyőn. Ekkor 

megragadta az egeret, és bezárta mindegyiket. Egy szivárványszín 

kerék kezdett a képernyő közepén forogni. 

– Az istenit! – sziszegte az asszony. 

Fred Nolan már a nyitott ajtóban állt. 

– Valami baj van, Mrs. Scott? 



Claire a képernyőre pillantott, és hálát adott az égnek. Újra fekete 

volt minden. Minden erejét összeszedte, hogy ne remegjen a hangja, 

ahogy válaszol. 

– Mit akar? 

– Csak bocsánatot akartam kérni azért, amit odalent mondtam. 

Claire nem bízott a hangjában, inkább nem szólt semmit. 

Nolan körülnézett a szobán. 

– Szép iroda. 

Claire megpróbálta elkerülni a pislogást, mert valahányszor 

becsukta a szemét, az iménti nőt látta, majd a férfit meg a vért. 

– Nos, csak azt akartam mondani, hogy beszéltem Rayman 

nyomozóval a férfiról. 

Claire-nek néhányszor meg kellett köszörülnie a torkát, hogy 

meg tudjon szólalni. 

– Tessék? 

– Tudja, Rayman nyomozó az atlantai rendőrségtől. Vele beszélt, 

miután megölték a férjét, nem? 

Claire visszatartotta a lélegzetét, hátha így megnyugszik. 

– De igen. 

– Szeretném, ha tudná, hogy átnéztünk minden lehetséges 

összefüggést, és úgy tűnik, nincs semmiféle kapcsolat a között, ami 

a férjével történt, és a mai betörés között. 

Claire bólintott. Éles fájdalom hasított az állkapcsába, olyan 

erővel szorította össze. 

Nolan lassan ismét végigfuttatta a tekintetét a szobán. 

– Rendszerető ember volt a férje. 

Claire nem válaszolt. 

– Irányításmániás? 

Claire vállat vont, bár Paul őt sosem próbálta meg irányítani. 

Kivéve amikor nekilökte a sikátorban annak a téglafalnak. 

Nolan az ajtó digitális zárjára bökött. 

– Elég komoly biztonsági rendszer. 



Claire azokkal a szavakkal válaszolt, melyekkel Paul gyakran 

figyelmeztette. 

– Nem igazán számít, ha nem kapcsolja be az ember. 

Nolan elmosolyodott a maga fölöttébb nyugtalanító módján. 

Ezúttal nem állt közvetlen mögötte, nem hajolt át a válla fölött, 

mégis olyan érzést keltett Claire-ben. 

– Azért mindenképp ide kell küldenünk a műszakiakat. 

Az asszonynak elállt a szívverése. A számítógép, a fájlok, a 

videók… 

– Igazán nem szükséges. 

– Az óvatosság sosem árt. 

Claire igyekezett kitalálni egy jó kifogást, amivel le tudná 

beszélni. 

– A biztonsági kamerák talán azt mutatták, hogy a fickók 

betörtek a garázsba? 

– Sosem lehet az ember teljesen biztos semmiben. 

Claire megpróbálta utánozni anyja szigorú, könyvtárosi stílusát. 

– Azt hiszem, tizenhat kamera képeinek átnézése után 

meglehetősen biztosra mehetnek. 

Nolan vállat vont, s ismét rámosolygott Claire-re. 

– Nem beszélve arról, hogy a félmillió dollárt érő autók még 

mindig itt állnak a garázsban. 

Mosolya nem halványult, s Claire ráébredt, hogy talán túl sokat 

mondott. Izzadó tenyérrel támaszkodott a szék karfájára. 

– Van itt fent valami, amit nem akarna, hogy lássunk? – firtatta 

Nolan. 

Claire kényszerítette magát, hogy ne nézzen a számítógépre. 

Inkább a férfi szájára emelte a tekintetét, s igyekezett nem gondolni 

a piros, nedves ajkakra a cipzáros maszk mögött. 

– Érdekelne, mondott-e valamit önnek a férje a halála előtt. 

Claire lelki szemei előtt felrémlett a sikátor, a tégla durva 

felülete, az égő érzés az arcán, ahogy lehorzsolta róla a bőrt. Vajon 



Paul hirtelen kedvet kapott az ilyesmihez? Ezért volt ez a videó a 

számítógépén? 

– Ne aggódjon, Mrs. Scott! – fogta fel Claire zavaraként a 

hallgatását Nolan. – Rayman nyomozó elmondta, miért 

tartózkodtak a férjével a sikátorban. Nem ítélem el, csak kíváncsi 

vagyok, mit mondott a férje. 

Claire megköszörülte a torkát. 

– Megígérte, hogy nem fog meghalni. 

– Valami más? 

– Már elmondtam az egészet Rayman nyomozónak. 

– Igen, de az már néhány napja volt. Néha kell egy kis idő, míg 

beindul az ember memóriája – erősködött Nolan. – Gyakran az 

alvás teszi. Már nagyon sok áldozattal beszéltem, akik erőszakos 

bűncselekményt szenvedtek el. A nehezén átsegíti őket az 

adrenalinlöket, majd kikérdezik őket a történtekről az olyan öreg 

zsaruk, mint én is, azután hazamennek, egyedül töltik az estét, és 

összeomlanak, amikor kimegy belőlük az adrenalin. Mély álomba 

merülnek, majd hirtelen verejtékben úszva felébrednek, mert 

eszükbe jutott valami. 

Claire nyelt egy nagyot. Nolan tökéletesen leírta az ő első egyedül 

töltött éjszakáját, ám az egyetlen felismerés, amelyre átizzadtan 

felébredt az volt, hogy Paul nincs mellette, nincs, aki 

megvigasztalhatná. 

Vigasztalás… 

Hogyan lehet az az ember, aki képes volt ilyen mocskot 

végignézni, ugyanaz a gyengéd férfi, aki tizennyolc éve vigasztalta 

őt, ha arra volt szüksége. 

– Szóval – sürgette Nolan – visszaemlékszik valamire, amiről 

eddig nem beszélt? Nem kell, hogy fontosnak tűnjön. Lehet akár egy 

futó megjegyzés, vagy valami szokatlan, amit a férje tett. Akár a 

támadás előtt, akár utána. Bármi, ami az eszébe jut. Talán nem is az, 

amit mondott, hanem csak a viselkedése. 



Claire keze a combjára csúszott. Szinte érezte a karcolásokat a 

lábán, ahogy Paul végighúzta rajta a körmét. Még sosem jelölte meg 

így. Vajon szándékosan csinálta? Talán egész házasságuk alatt csak 

elfojtotta magában ezt a késztetést? 

– Az általános viselkedése, bármi, amit mondott – biztatta Nolan. 

Claire összefonta az ujjait az íróasztalon, nehogy tördelni kezdje 

a kezét. 

– Döbbent volt. Mindketten döbbentek voltunk. Ez az „én vagyok 

a világ ura” komplexus. – Ez úgy hangzott, mintha Paul mondta 

volna, és valóban tőle kölcsönözte a kifejezést. – Az olyan emberek 

reakciója, akik azt hiszik, hogy a társadalmi státusz és a pénz 

megvédi őket minden tragédiától. 

– Gondolja, hogy ez tényleg így van? – kérdezte Nolan. – Nekem 

úgy tűnik, maga több tragédiát látott, mint sokan mások. 

– Milyen pontos nyomozómunkát végzett! – jegyezte meg Claire, 

kényszerítve magát, hogy megmaradjon a jelenben. – Maga 

nyomozó? Ugyanis amikor odakint megismerkedtünk, sem a 

rangját nem közölte, sem igazolványt nem mutatott. 

– Igaza van. 

Bővebb választ most sem kapott, így Claire határozott lépésre 

szánta el magát. 

– Látni akarom az igazolványát. 

Nolant szemmel láthatóan nem lehetett kizökkenteni a 

nyugalmából. Elindult Claire felé, s közben belenyúlt a kabátja 

zsebébe. Olcsó tárcája volt, melyben a nyomozók jelvénye helyett 

két laminált kártya lapult az átlátszó műanyag alatt. A felsőn arany 

színnel szerepelt minden: a Federal Bureau of Investigation felirat, 

a bekötött szemű Justitia, valamint a fehér fejű sas. Az alsó kártyán 

kék volt a felirat, rajta Fred Nolan színes fényképe, neve és rangja: 

az atlantai kirendeltség különleges ügynöke. 

Az FBI. De mit keres itt az FBI? 

Claire hirtelen a Paul számítógépén látottakra gondolt. Vajon az 

FBI lenyomozta a letöltéseket? Azért van itt Fred Nolan, mert Paul 



belebotlott valamibe, amibe nem kellett volna? Amit az imént látott, 

nem lehetett a valóság. Csakis egy megrendezett film lehetett egy 

beteges fétis kedvelői számára. 

Egy beteges fétis, melyre a férje vagy véletlenül akadt rá, vagy 

eltitkolta előle házasságuk tizennyolc éve alatt. 

– Elégedett? – kérdezte Nolan mereven tartva előtte a nyitott 

tárcát. Még mindig mosolygott, és még mindig úgy tett, mintha csak 

lazán csevegnének. 

Claire még egyszer ránézett az igazolványokra. A képen 

Nolannek még kevesebb ősz szál volt a hajában. 

– Szokása az FBI-nak, hogy kiszáll meghiúsult betörések 

kivizsgálására? 

A férfi összecsukta a tárcáját. 

– Elég régóta csinálom ezt, hogy tudjam, semmi sem felesleges. A 

banda, amelyik betört ide, átjött több megyehatáron. Ilyenkor mi 

segítünk koordinálni a rendőri erőket. 

– Ez nem a Georgiai Nyomozó Hivatal dolga lenne? 

– Ön láthatóan nagyon tájékozott a bűnüldözés terén. 

Claire véget akart vetni ennek, mielőtt mindent elárul. 

– Tudja, maga sosem válaszol a kérdéseimre, Nolan ügynök, 

úgyhogy talán én is befejezem a válaszolgatást magának. 

Nolan elkuncogta magát. 

– Elfelejtettem, hogy önnek vannak tapasztalatai az 

igazságszolgáltatással. 

– Megkérem, hogy távozzon. 

– Rendben – felelte a férfi, majd az ajtóra mutatott. – Nyitva 

hagyjam, vagy csukjam be? 

Miután nem kapott választ, mindenesetre becsukta maga után. 

Claire kiszaladt a fürdőszobába, és elhányta magát. 

 



4. FEJEZET 

Lydia igyekezett az útra koncentrálni, miközben lányát mérkőzésre 

fuvarozta egy másik városba. Huszonnégy órába telt, amíg teljes 

mélységében felfogta Paul Scott halálhírét. A dolog érzelmi 

utóhatása kimondottan rémes volt. Egész nap a sírás kerülgette, és 

teljesen kimerültnek érezte magát. Feje lüktetett minden 

szívdobbanásra, a kávé pedig, amit a fejfájás ellen ivott, 

nyugtalanná tette. Utálta a kábultság érzését, de azt még jobban, 

hogy reggel arra a gondolatra ébredt, hogy egy adag kokó biztosan 

helyretenné. 

Nem volt hajlandó feladni tizenhét és fél évnyi józanságot a miatt 

a szarzsák miatt. Előbb ugrik le egy hídról, mint hogy elkövessen 

ekkora marhaságot. 

De attól még haragudott magára a puszta ötletért. És attól még 

végigbőgte az egész éjszakát. 

Több mint egy óra hosszat zokogott Rick karjában az este. A férfi 

kedvesen simogatta a haját, s biztosította, hogy minden joga 

megvan zaklatottnak lenni. Ahelyett, hogy rá akarta volna venni egy 

nagy beszélgetésre vagy elvinni az anonimok összejövetelére, csak 

feltett egy John Coltrane-lemezt, és sütött egy kis csirkét. A csirke jó 

volt, a társaság még jobb. Épp azon vitatkoztak, melyik volt 

Coltrane legjobb szaxofonszólója, a Crescent vagy a Blue in Green, 

amikor Dee kijött a szobájából, és a legnagyobb ajándékot adta 

Lydiának, amit egy tizenéves lány az anyjának csak adhat: 

egyetértett vele. 

A szívélyes hangulat nem tartott sokáig. 

Dee pillanatnyilag a kis furgon utasülésébe roskadva a Lydia által 

„telefonpóz”-nak nevezett pozitúrát vette fel éppen. Lábait feltette a 

műszerfalra, könyöke és alkarja pedig az ülésen támaszkodott meg, 

akár egy kenguru lábai. Az iPhone öt centire volt az orrától. A 

biztonsági öv minden bizonnyal lefejezné, ha baleset érné őket. 



– OMG!1 – írná az sms-t a mentőkre várva. – Lefejeztek egy 

autóbalesetben. 

Lydia visszagondolt, hányszor figyelmeztette őt is az anyja, hogy 

húzza ki magát, ne csoszogjon, tartsa távolabb az arcától a könyvet, 

hidratálja a bőrét, hordjon melltartót éjjelre is, mindig húzza be a 

hasát, és soha, de soha ne üljön be egy idegen autójába. Később 

legszívesebben felpofozta volna magát, amiért nem tartotta be az 

utolsó butának hangzó tanácsot is, amely valaha elhagyta édesanyja 

száját. 

Most már túl késő. Esőcseppek kezdtek hullani a szélvédőre, 

mire bekapcsolta az ablaktörlőt. A gumi csikorgott az üvegen. Rick 

már a múlt héten mondta, hogy ugorjon be a szerelőműhelybe 

kicserélni a lapátokat, mert rosszra fordul az idő. Lydia csak 

nevetett rajta, hisz senki sem képes megjósolni az időjárást. 

Hirtelen már fém súrlódott az üvegen, amint az elrongyolódott 

gumit elvitte a szél. 

Dee felnyögött. 

– Miért nem cseréltetted már ki Rickkel? 

– Azt mondta, nem ér rá. 

Dee gyanakvó oldalpillantást vetett az anyjára. 

Lydia felhangosította a rádiót, ahogy mindig is szokta, amikor el 

akart nyomni valami különös zajt, amelyet a kocsi adott ki magából, 

és nem tudta rögtön szerelőhöz vinni. Fészkelődött kicsit, hogy 

kényelmesebben üljön, mert az öv most is nyomta a hasát. Reggel 

Rick finoman megjegyezte, hogy talán nem ártana elmennie egy 

gyűlésre. Lydia egyetértett vele, aztán mégis a Waffle House-ban 

kötött ki. 

Azzal nyugtatta meg a lelkiismeretét, hogy még nem áll készen 

megosztani az érzéseit, mert még nem volt idő feldolgozni Paul 

Scott halálát. Aztán nyomban emlékeztette is magát, mennyire nagy 

tehetsége van a tagadáshoz. Ha valakinek naponta háromszáz 

dollárba kerülő szenvedélye van, mint neki régen a kokain, az 

bizonyos szinten kénytelen elsajátítani az önbecsapás művészetét. 



És ilyenkor rátesz még egy lapáttal az a rövidlátó meggyőződés, 

hogy ő sosem felelős a tettei következményeiért. 

A függő mindig meg van győződve arról, hogy minden bajáért 

más a hibás. 

Egy ideig Paul Scott volt a bűnbak Lydia számára. A próbaköve, a 

mantrája. „Ha Paul nem tette volna ezt meg ezt…” – így kezdődött 

minden egyes mentegetőzés. 

Aztán jött Dee, és Lydia helyrehozta az életét a gyermeke 

kedvéért. Majd pedig találkozott Rickkel, s Paul Scott a süllyesztőbe 

került, az emlékek szemétdombjára, ahová száműzött minden 

szörnyűséget, amely azokban a rettenetes években történt vele. 

Mint például a számtalan alkalom, amikor a megyei fogdában 

találta magát, vagy amikor két züllött külsejű, piszkos fickó között 

ébredt egy motelban, s meggyőzte magát, hogy szexet adni 

drogokért cserébe nem ugyanaz, mintha pénzért csinálta volna. 

Ma reggel pedig, a gofrisnál, nem akaródzott felvennie Rick 

hívását a mobilján. 

– Szívesen szippantanál? – kérdezte a férfi. 

– Nem – vágta rá határozottan Lydia, mert addigra elnyomta a 

vágyát egy jókora adag gofrival. – Tudod, mit tennék igazán 

szívesen? Kiásnám Paul testét, és megölném újra. 

Utoljára akkor találkozott Paullal, amikor épp a bőréből is ki 

tudott volna bújni az elvonási tünetektől. A férfi ostoba Miata 

sportkocsijában ültek, amelyet minden hétvégén textilpelenkával 

és fogkefével suvikszolt tisztára. Odakint már sötét volt, éjfélre járt. 

A rádióban Hall & Oates száma szólt. A Private Eyes-t Paul együtt 

énekelte a zenével. Rémes hangja volt, de akkoriban minden zaj fájt 

Lydia fülének. Paul észrevehette, hogy rosszul érzi magát, és 

rámosolygott. Áthajolt előtte, elzárta a rádiót, majd a térdére tette a 

kezét. 

– Anya? 

Lydia a lányára nézett, s megjátszotta az ijedséget. 



– Te vagy az, Dee? Nem ismertelek meg így, hogy a telefon nincs 

az arcod előtt. 

Dee forgatta a szemét. 

– Ugye, nem azért nem jössz el a meccsemre, mert 

összevesztünk, és nem is azért, mert haragszol az engedély miatt? 

Lydia rémesen érezte magát pusztán attól, hogy a lányában 

felmerült a gondolat. 

– Dehogy, édesem! Ez csak a szörnyű teljesítményed miatt van. 

Fáj még látni is. 

– Oké, ha teljesen biztos vagy benne. 

– Abszolút. Rémesen játszol. 

– Kérdés tisztázva – nyugtázta Dee. – De ha már ilyen brutálisan 

őszinték vagyunk egymáshoz, van még valami, amit el kell 

mondanom. 

Lydia nem tudott volna elviselni még egy rossz hírt. Csak 

bámulta az utat, s közben kattogtak agyában a fogaskerekek. 

Terhes? Megbukik bioszból? Szerencsejáték-adósságot csinált? 

Rászokott a speedre? Szemölcsök lettek a nemi szervén? 

– Már nem akarok orvos lenni – oszlatta el a kételyeit Dee. 

Lydiának elszorult a szíve. Az orvosoknak évi 400 ezres fizetésük 

van, egészségbiztosításuk, biztos munkahelyük. 

– Még nem kell döntened. 

– De, tulajdonképpen igen, mert aszerint kell gondolnom a 

továbbtanulásra. – Dee a zsebébe csúsztatta a telefonját, úgyhogy 

komoly volt a dolog. – Nem akarom, hogy frászt kapj, vagy valami… 

Lydia már épp azon volt, hogy frászt kapjon. Mi akar lenni ez a 

gyerek? Vadakat terelő juhász? Farmer? Színésznő? Rúdtáncos? 

– Arra gondoltam, hogy állatorvos leszek. 

Lydia könnyekben tört ki. 

– Dzsízösz – motyogta Dee. 

Anyja kinézett az oldalsó ablakon. Egész nap a könnyeivel 

küzdött, de most nem az idegesség tette be a kaput. 



– Az apám állatorvos volt, és én is az akartam lenni, de… – 

Elhalkult a hangja, mert azt mégsem mondhatta a lányának, hogy 

miután börtönbe került a drog miatt, egyetlen államban sem kapott 

volna engedélyt. – Büszke vagyok rád, Dee. Nagyszerű állatorvos 

leszel, amennyire értesz az állatok nyelvén. 

Dee megvárta, hogy anyja kifújja az orrát. 

– Kösz. De van még valami. A főiskolán már a valódi nevemet 

akarom használni. 

Lydia számított erre, mégis szomorú volt kissé. Dee új életet 

kezd, és ehhez új névre van szüksége. 

– Engem Peppernek hívtak, amíg nem mentem át másik 

középiskolába – árulta el a lányának. 

– Peppernek? – nevetett fel Dee. – Borsnak? 

– Apám azt mondta, a nagymamámtól eredt a név, aki miután 

először vigyázott rám, kijelentette, hogy bármilyen kicsi vagyok is, 

máris csípős a nyelvem. 

– Nahát! Jól megváltoztál felnőttkorodra. 

Lydia megbökte Dee-t a könyökével. 

– Tulajdonképpen Julia kezdett Peppernek szólítani. 

– A nővéred? – kérdezte Dee behúzott nyakkal, még a hangja is 

megváltozott. 

– Semmi baj, nyugodtan beszélhetsz róla. – Lydia kényszerítette 

magát, hogy elmosolyodjon, mert még mindig nehéz volt Juliáról 

beszélnie. – Van valami, amit tudni szeretnél? 

Dee láthatóan sokkal többet szeretett volna tudni, mint amennyit 

Lydia mondani akart, de azért megkérdezte: 

– Gondolod, hogy megtaláljátok valaha? 

– Nem tudom, drágám. Már olyan régen történt. Akkoriban még 

nem volt DNS-vizsgálat, sem huszonnégy órás hírfolyam, sem 

internet. Az egyik dolog, amit sosem találtak meg, a személyi hívója 

volt. 

– Az meg mi? 



– Egy kis szerkezet, aminek a segítségével meghagyhatta az 

ember valakinek a telefonszámát, hogy az illető a vonalas telefonról 

visszahívhassa. 

– Butaságnak hangzik. 

– Lehet. – Egy mai gyereknek, akinek a tenyerében elfér a 

számítógépe, és elérheti vele az egész világot, valóban annak. – 

Hasonlítasz rá, tudtad? 

– De hisz Julia gyönyörű volt – mondta kételkedve Dee. – Igazán 

gyönyörű. 

– Te is gyönyörű vagy, édesem. 

– Na, mindegy – zárta le a beszélgetést Dee, elővéve a telefonját. 

Lassan visszasüllyedt szokásos pózába. 

Lydia nézte, ahogy az ablaktörlők vitézül harcolnak az esővel. 

Ismét eleredtek a könnyei, de már nem az a megalázó, szívszaggató 

zokogás rázta, amely ellen egész délelőtt küzdött. Először Paul 

Scott, most meg Julia. A mai nap ezek szerint az emlékek napja. Bár 

igaz, ami igaz, Julia sosem lett távoli emlék. 

Huszonnégy évvel ezelőtt Julia Carroll tizenkilenc éves volt, a 

Georgia Egyetem elsőéves hallgatója. Újságírást tanult, mert 1991-

ben az újságírói pálya még karriernek számított. Egy este elment 

egy bárba a barátaival. Egyikük sem emlékezett rá, hogy 

különösebben érdeklődött volna iránta egy bizonyos férfi, de kellett 

lennie legalább egynek, mert az az este volt az utolsó alkalom, hogy 

bárki látta Julia Carrollt. 

Még a holttestét sem találták meg. 

Ezért nevelte Lydia úgy a lányát, hogy három perc alatt ki tudjon 

cserélni egy defektes autókereket, és beléoltotta, hogy soha, de 

soha ne engedje, hogy egy idegen elvigye. Ő ugyanis tapasztalatból 

tudta, mi történhet egy tizenéves lánnyal, aki abban a hitben 

nevelkedik, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet vele, az, ha 

nem hívják el a diákbálra. 

– Anya! Elfelejtettél bekanyarodni. 



Lydia beletaposott a fékbe. Belenézett a tükörbe, és elindult 

hátrafelé. Egy kocsi nagy dudálással hirtelen kikerülte. 

Dee ujjai megcsúsztak a telefon előlapján. 

– A végén még meghalsz nekem egy autóbalesetben, én meg itt 

maradok árván! 

Lydia csak magát hibáztathatta ezért a túlzó kijelentésért. 

Odakanyarodott az iskolához, és beállt a hátsó parkolóba. A 

Westerly teremsport-központjának Walhalla-szerű épületével 

ellentétben az Atlanta belvárosában álló Booker T. Washington 

Középiskola tornaterme, az 1920-as évekbeli, vörös téglás ház 

inkább gyárépületre hasonlított. 

Lydia szokásához híven körülnézett a parkolóban, mielőtt 

kinyitotta volna a központi zárat. 

Dee felkapta a tornazsákját a hátsó ülésről. 

– Belláék majd hazavisznek. Szia! 

– Én is bemegyek. 

Dee rémült arcot vágott. 

– De mama! Azt mondtad… 

– Be kell mennem a mosdóba. 

Dee kiszállt. 

– Neked folyton pisilned kell! 

– Hála neked. – A harminckét órás vajúdás és a közelgő 

menopauza eredményeképpen Lydia örülhetett, hogy a hólyagja 

nem lóg ki a lába közt, mint tehénnek a tőgye. 

Hátrafordult, hogy kivegye a táskáját a hátsó ülésről. Így is 

maradt, amíg Dee be nem ment az épületbe, aztán hirtelen 

meghallotta a vezető melletti ajtó zárjának kattanását. Ösztönösen 

megpördült, s ökölbe szorított kezét maga elé tartva felsikoltott. 

– Ne! 

– De Lydia! – kapta a magasba a kezeit Penelope Ward. – Én 

vagyok az. 

Lydia legszívesebben behúzott volna neki egyet. 



– Istenem, nem akartalak megijeszteni – mentegetőzött 

Penelope. 

– Semmi baj – hazudott Lydia, pedig a torkában dobogott a szíve. 

– Csak kitettem Dee-t. Most nem tudunk beszélni, egy temetésre 

kell mennem. 

– Ó, nem! Kiére? 

Lydia ezt nem találta ki előre. 

– Egy barát, egy régi tanárom. Miss Clavel. – Most már tényleg 

sokat beszélt. – Ennyi. 

– Oké, csak még egy szót! – cövekelt le Penelope a nyitott 

ajtóban. – Emlékszel, hogy beszéltünk a nemzetközi fesztiválról? 

Lydia hátramenetbe tette a kocsit. 

– Csak küldd el a recepteket, amit csak akarsz, és én… 

– Szuper! Délután háromra a gépeden lesznek. – Penelope még 

magának is szívesen adott határidőt. – Hanem mondd csak, még 

tartod a kapcsolatot a bandával? 

Lydia a gázpedál felé tapogatózott a lábával. 

– Beindította a memóriámat, amikor mondtad, hogy Athensben 

nőttél fel. Én az UGA-ra jártam. 

Lydia sejthette volna a pasztell pulóvereiből és a sokatmondó 

csücsörítéséből. 

– Milliószor hallottalak énekelni. Liddie and the Spoons, igaz? Ez 

volt a nevetek. Istenem, azok a szép napok! Mi lett a lányokkal? 

Biztos férjhez mentek, és lett egy rakás gyerekük, igaz? 

– Ja. – Börtönbe kerültek, négyszer elváltak, és volt vagy tíz 

abortuszuk. – Már csak egy csapat öreg hölgy vagyunk. 

– Azért kérdezd meg őket, jó? Micsoda lendületet adna Dee-nek 

látni a mamáját a színpadon! 

– Ó, biztos nagyon örülne. Majd írok neked, jó? 

Lydiának most már végképp indulnia kellett kocsiajtóval vagy 

anélkül. Lassan felengedte a féket. Penelope képes volt ott lépdelni 

mellette. 



– Indulnom kell – intett Lydia, hogy a nő lépjen el az útból. – Be 

kell csuknom az ajtót. 

Rálépett a gázra, s Penelope végre hátrált, nehogy elüsse. 

– Várom az e-mailedet! – kiáltotta még utána. 

Lydia olyan erővel lépett a gázra, hogy a kocsi megugrott. 

Jézusom, ez tényleg az a nap, amikor előkerül az egész nyomorult 

múltja, és ledobja a sors a lába elé, mint egy rakás gőzölgő trágyát. 

Szívesen összehozná Penelope Wardot a csapattal. A lányok élve 

megennék. Szó szerint. Amikor legutóbb egy helyiségben 

tartózkodtak a hajdani lánybanda tagjai, kettőt közülük kórházba 

kellett vinni súlyos harapásnyomokkal. 

Akkor történt, hogy őt először letartóztatták? Mindenesetre 

akkor váltotta ki a fogdából először az apja óvadék fejében. Sam 

Carroll pokolian szégyellte magát, és összetört a szíve. Persze 

életének abban a szakaszában nemigen volt ép darabja a szívének, 

amely még jobban összetörhetett volna. Julia akkor már öt éve nem 

volt közöttük, apjuk pedig öt éve nem aludta végig az éjszakát. Öt 

éve gyászolt, bár nem tudhatta, valóban meghalt-e a lánya, öt éve 

volt tele a feje a legszörnyűbb képekkel arról, ami vele történhetett. 

– Ó, apa! – sóhajtotta Lydia. Bárcsak megélhette volna, hogy ő 

egyenesbe jön, bárcsak megismerhette volna Dee-t! Imádta volna 

unokája száraz humorát. És talán ha ismerte volna Dee-t, ha 

karjában tarthatta volna a kisunokáját, szegény, megtört szíve 

esetleg néhány évvel tovább doboghatott volna még. 

Lydia megállt egy piros lámpánál. Jobbra volt egy McDonald’s, s 

neki még mindig nagyon ki kellett volna mennie. Csakhogy tudta, 

ha oda beteszi a lábát, mindent felfal az étlapjukról. Addig bámulta 

a közlekedési lámpát, amíg váltott végre, majd rálépett a gázra. 

Tizenöt perc múlva ért csak a Magnolia Hills-i temetőbe. 

Penelope Wardnak azt mondta, temetésre megy, de inkább érezte 

úgy, mintha születésnapi partira készülne. A saját születésnapjára. 

Az a Lydia, akinek nem kell többé aggódnia Paul Scott miatt, 

hivatalosan csak négy nappal ezelőtt született. 



Hozhatott volna magával kalapot. 

Az eső egyre jobban rákezdett, amint kiszállt a kocsiból. 

Felnyitotta a kombi hátulját, és talált egy ernyőt, amit történetesen 

ki lehetett nyitni. Ruhája szegélye felszívta az esővizet. 

Körülhordozta tekintetét a temetőn, amely inkább dombos kertre 

hasonlított a sok magnóliával, ahogy a neve is mutatta. Előhúzott 

egy papírlapot a táskájából. Imádta az internetet. A Google Earth 

megmutatta neki, hol laknak az Anyák, meg tudta keresni, mennyit 

fizettek ostoba dizájner cuccaikért, és ami a mai napot illette, ki 

tudta nyomtatni a temető térképét, rajta Paul sírhelyével. 

Többet kellett gyalogolnia, mint amire számított, és persze az eső 

is egyre jobban esett, ahogy távolodott az autójától. A térkép 

kifejezetten pontatlannak bizonyult, így tíz perc bolyongás után be 

kellett ismernie, hogy eltévedt. Elővette a telefonját, és ismét 

rákeresett a térképre, majd megpróbálta meghatározni, hol is van 

éppen. A villogó kék pont azt jelezte, hogy északnak kell fordulnia, 

és ő engedelmeskedett. Haladt néhány métert, mire a pont azt 

jelezte, forduljon délnek. 

– Az ördög vigyen el! – dünnyögte, ám ekkor megakadt a szeme 

egy sírkövön két sorral távolabb. 

SCOTT. 

Paul Athens mellett nőtt fel, de apja rokonsága atlantai volt. 

Szüleit annak idején a Scottok több generációja mellé temették. 

Egyszer említette Lydiának, hogy a Scottok harcoltak már a 

polgárháborúban is – mindkét oldalon. 

Egyszóval vérében volt a kétszínűség. 

Paul sírját csak egy apró táblácska jelezte, amilyet a 

konyhakertben használ az ember megjelölni, mit hova vetett: 

cukorborsó, káposzta, szadista állat. 

Lydia feltételezte, hogy a sírkövét már megrendelték, csak még 

nem érkezett meg. Biztos valami nagy és feltűnő lesz, a legjobb 

márványból készült meredező oszlop. Mert attól, hogy valaki 

meghalt, még nem szűnik meg jókora pöcsnek lenni. 



Előző este, miközben Rickkel tévézett, elkalandozott a figyelme, s 

elképzelte magát Paul sírja mellett. Nem számított az esőre, inkább 

ragyogó napsütésben látta magát a kék ég alatt, vállán a boldogság 

kék madarával. Arra sem számított, hogy a frissen felásott georgiai 

vörös agyagot műfű fogja takarni. Műfüvet egy minigolfpályán 

szokott látni az ember, vagy egy olcsó motel erkélyén. Paul biztos 

utálná, gondolta, mire önkéntelenül elmosolyodott. 

– Oké – mondta aztán, mert végül is nem mosolyogni jött ide. 

Vett egy mély levegőt, majd lassan kiengedte. Mellkasára szorította 

a kezét, hogy megnyugodjon, s beszélni kezdett. 

– Tévedtél – mondta Paulnak, aki nagyképű seggfej volt, és meg 

volt győződve, hogy mindenben csak neki lehet igaza. – Azt 

mondtad, mostanra holtan heverek majd egy csatornában. Azt 

mondtad, semmit sem érek. Azt mondtad, senki sem fog hinni 

nekem, mert nem számítok senkinek. 

Lydia felnézett a sötét égboltra. Az esőcseppek kitartón kopogtak 

az ernyőjén. 

– Én magam is így gondoltam éveken át, mert azt hittem, rosszat 

cselekedtem. 

Azt hittem, ismételte magában, mert tudta, senki sem büntethette 

volna jobban, mint ahogy ő büntette saját magát. 

– Én nem hazudtam. Nem csak kitaláltam azt a dolgot. De 

hagytam meggyőzni magamat arról, hogy azért tetted, mert én 

kértelek rá. Hogy félrevezető jelzéseket küldtem. Hogy csak azért 

támadtál meg, mert azt hitted, én is ezt akarom. – Lydia kitörölte a 

könnyeket a szeméből. Semmit sem kívánt kevésbé az életben, mint 

Paul közeledését. – Végül aztán rájöttem, hogy amit tettél, nem az 

én hibám. Hogy nem vagy más, mint egy hideg szívű, beteg lelkű 

szemét, aki megtalálta a tökéletes módot arra, hogy kitaszítson 

engem a saját családomból. – Megtörölte az orrát a keze fejével, 

majd folytatta. – És tudod, mit? Baszódj meg, Paul! Te is meg az 

ostoba Miatád is, az átkozott diplomád, meg a vérdíjad, amit a 

szüleid haláláért kaptál. És nézz ide, ki áll a sírodnál, te seggfej! 



Nézd meg, ki végezte a csatornában, te disznó, és nézd, ki táncol a 

kibaszott sírodon! 

Lydia a végére alig kapott levegőt, de végre kiszakadhatott belőle 

minden keserűség. Szíve vadul kalapált a mellkasában. Üresnek 

érezte magát, de nem az iménti kitöréstől. Kell hogy legyen még 

valami. Annyi éven át álmodott arról, hogy szembeszegül Paullal, és 

legyőzi. Agyonveri az öklével, összerugdossa a lábával, vagy 

leszúrja egy rozsdás késsel. A szó itt nem elég. Tennie is kell még 

valamit, nem csak kiabálni a disznó sírjánál. Körülnézett, amint 

villámcsapásként bevillant az agyába egy ötlet. Az eső olyan sűrűn 

hullott, hogy fehér párába vonta a sírkertet, alig lehetett látni 

néhány méternyire. A talaj teljesen átázott. 

Lydia ledobta ernyőjét a földre. 

Ez a föld elbír még egy kis nedvességet. 

Tele volt a hólyagja, s aligha okozhatott volna bármi nagyobb 

örömöt a számára, mint ha levizeli Paul sírját. Felhajtotta a zöld 

műfüvet, felhúzta a szoknyáját, s lehajolt, hogy lehúzza a bugyiját is. 

Aztán megdermedt mozdulat közben, mert nem volt egyedül. 

Először a cipőt látta meg. Fekete Louboutin, legalább ötezer 

dollár. Majd vékony harisnyanadrág következett, bár ki a csuda 

hord ilyet manapság? Még feljebb fekete ruha, talán Armani vagy 

Gaultier, még egyszer legalább hat rongy. A nő elegáns kezén nem 

volt gyűrű, sem ízléses tenisz karkötő madárcsontú csuklóján. 

Kihúzta magát, s egyenesen állt, mint aki karót nyelt, ami elárulta 

Lydiának, hogy Helen tanácsait legalább az egyik lánya megfogadta. 

– Nocsak! – keresztezte karját lazán maga előtt Claire. – Ez aztán 

kínos. 

– Szerintem is. – Lydia tizennyolc éve nem látta a húgát, de 

legvadabb álmában sem gondolta volna, hogy egy Anya-típusú nő 

lesz belőle. 

– Nesze – dobott egy maroknyi papír zsebkendőt Lydia felé, 

miután előhúzta őket kétezer dolláros Prada kézitáskájából. 



Ezt a helyzetet semmiképp sem lehetett elegánsan megoldani, 

miután Lydia bugyija a térdéig le volt tolva. 

– Elfordulnál? 

– Hát persze. Hogy is lehettem ilyen tapintatlan? – felelte Claire, 

azzal hátat fordított. A fekete ruha tökéletes alakjára volt szabva. 

Lapockáin látszott, hogy sovány, karja jól kidolgozott volt ugyan, de 

pálcikavékony. Biztos minden reggel kocog a személyi edzőjével, és 

teniszezik minden délután, majd egy mesebeli egyszarvútól lefejt 

rózsavízben fürdik, úgy várja haza este a férjeurát. 

Nem mintha Paul Scott valaha is hazatérne még. 

Lydia felegyenesedve felhúzta az alsóneműjét. Kifújta az orrát a 

kapott zsebkendőbe, majd Paul sírjára dobta a papírt. Ezután 

visszarugdosta a helyére a műfüvet, ahogy egy macska kaparja el az 

almot maga után. 

– Kellemes találkozás volt. Nem muszáj megismételnünk – fogta 

meg az esernyőjét, s indult volna a temetőből kifelé. 

Claire megpördült. 

– Nehogy el merj somfordálni innen! 

– Elsomfordálni? – A szó úgy hatott, mint olaj a tűzre. – Úgy 

gondolod, hogy elsomfordálok? 

– Hisz gyakorlatilag rajtakaptalak, ahogy le akarod vizelni a 

férjem sírját! 

– Örülj, hogy nem szartam rá! 

– Jézusom, de közönséges vagy! 

– Te meg egy átkozott ringyó! – Azzal Lydia sarkon fordult, és 

elindult a kocsija felé. 

– Nem fogsz így itt hagyni! 

Lydia a sírok között haladt, mert tudta, Claire tűsarkai bele 

fognak süppedni az átázott talajba. 

– Gyere vissza! – kiáltott utána Claire, aki tartotta vele a tempót, 

ugyanis kibújt a cipőjéből. – Lydia! Az istenit, állj meg! 

– Minek? – fordult hátra Lydia olyan hirtelen, hogy az ernyő 

súrolta Claire fejét. – Mit akarsz tőlem, Claire? Te döntöttél így, te 



és anya közösen. Nem várhatod el, hogy csak úgy megbocsássak 

most, hogy már halott. Ez nem változtat semmin. 

– Hogy megbocsáss? Nekem? – Claire hangja megbicsaklott a 

felháborodástól. – Gondolod, hogy nekem van szükségem a 

bocsánatodra? 

– Én elmondtam neked, hogy a férjed megpróbált 

megerőszakolni, te pedig azt válaszoltad, hogy hordjam el az irhám 

a házadból, különben hívod a zsarukat. 

– Anya sem hitt neked. 

– Anya sem hitt neked – utánozta gúnyolódva Lydia. – Anya még 

azt is elhitte neked, hogy szűz vagy nyolcadikban. 

– Semmit sem tudsz rólam. 

– Annyit tudok, hogy olyan fickót választottál, aki hajszál híján 

megdugta a saját nővéredet. 

– Ez az előtt vagy az után volt, hogy elloptad az összes pénzt a 

tárcámból? Meg a matracom alól. Meg az ékszeres dobozomból. 

Vagy netán amikor azt hazudtad, hogy „kölcsönvetted” a kocsimat? 

Vagy amikor letagadtad, hogy zálogba adtad apa sztetoszkópját, 

csak lebuktál, mert a zálogosok felismerték a nevet, és felhívták 

anyát? – Claire dühös mozdulattal kitörölte az esővizet a szeméből. 

– Már tudom is: akkor volt, amikor elloptad a hitelkártyámat, és 

tizenháromezer dolláros mínuszt csináltál rajta? Milyen volt 

Amszterdam, Lydia? Élvezted, hogy végigjárhatod az összes 

kávézót? 

– Igen. – Még mindig megvolt az a kis lakóhajót ábrázoló 

szuvenír, amelyet a KLM légikisasszonyától kapott az első 

osztályon. – Te pedig élvezted, hogy hátat fordíthatsz az egyetlen 

megmaradt nővérednek is? 

Claire szája vékony vonallá préselődött, szeme szikrát hányt. 

– Jézusom, most pont úgy nézel ki, mint anya. 

– Fogd be! 

– Ez érett viselkedésre vall – vágott vissza Lydia, miközben 

hallotta a saját hangján, hogy kislányosan elvékonyodik. – Ez 



őrület! Lefolytatjuk ugyanazt a vitát, amit tizennyolc évvel ezelőtt, 

csak most szakadó esőben. 

Claire lenézett a földre, s először tűnt olyannak, mint aki nem 

biztos magában. 

– Egész idő alatt mindenben hazudtál nekem. 

– Gondolod, hogy arról is hazudtam volna? 

– Akkor is ki voltál ütve, amikor hazahozott. 

– Ezt Paul mondta neked? Ugyanis a fogdából hozott haza, ahol 

nemigen tud füvezni az ember. Az egyszerűen képtelenség. 

– Én is voltam fogdában, Lydia. Aki ott be akar tépni, az meg is 

találja a módját, hogy betépjen. 

Lydia horkantva felnevetett. Úgy volt az ő mintagyerek kishúga 

fogdában, ahogy ő a holdon. 

– Még csak nem is vonzódott hozzád – jegyezte meg Claire. 

Lydia gondosan szemügyre vette húga arcát. Ezt az érvet 

számtalanszor hallotta már a szájából, de most mintha kisebb 

meggyőződéssel mondta volna. 

– Te kételkedsz Paulban. 

Claire hátrasöpörte vizes haját az arcából. 

– Nem, dehogy. Csak azt hallod, amit hallani akarsz. Mindig is ezt 

csináltad. 

Claire hazudik, Lydia érezte ezt a csontjaiban. Itt áll bőrig ázva az 

esőben, és a szemébe hazudik. 

– Bántott téged? Erről van szó? Nem mondhattad, amíg élt, de 

most… 

– Sosem bántott. Jó férj volt, és jó ember. Vigyázott rám, 

gondoskodott rólam. Mellette biztonságban éreztem magam. 

Szeretett. 

Lydia nem válaszolt, amitől egyre nőtt a csend. Nem hitt a 

húgának. Ugyanolyan könnyen olvasott a fejében, mint 

gyerekkorukban. Valami komolyan nyomja Claire lelkét, és ez a 

valami szemmel láthatóan Paullal kapcsolatos. Még a szemöldökét 



is olyan furcsa cikcakkban húzza fel, ahogy anyjuk szokta, amikor 

felzaklatta valami. 

Majdnem két évtizede nem beszéltek, Lydia mégis jól emlékezett, 

hogy valahányszor összevesztek Claire-rel, ő csak még 

makacsabbul védte az igazát. Most sem engedett, csak máshonnan 

próbálta megközelíteni a dolgot. 

– Figyeled ezt az Anna Kilpatrick-ügyet? 

Claire felhorkant, mint aki fölöslegesnek tartja a kérdést. 

– Hát persze. És anya is. 

– Anya is? – lepődött meg őszintén Lydia. – Ő mondta? 

– Nem, de tudom. – Claire vett egy mély levegőt, majd lassan 

kiengedte, s felnézett az égre. Már nem esett. – Ő nem szívtelen, 

Lydia. Csak a maga módján birkózik meg vele. – Nem mondta ki a 

mondat másik felét, ami így hangzott volna: „ahogy apa is a maga 

módján tette”. 

Lydia lefoglalta a kezét az ernyője összecsukásával. A fehér 

anyagon mindenféle kutyák ugrándoztak át egy karikán. Apjuk is 

valami ilyen esernyővel járt, amikor még tanított az állatorvosi 

egyetemen. 

– Annyi idős vagyok, mint akkor anya – szólalt meg Claire. 

Lydia felnézett rá. 

– Harmincnyolc. Ahány éves anya volt Julia eltűnésekor. Júlia 

pedig most… 

– Negyvenhárom lenne. – Lydia minden évben bejelölte a 

naptárba Julia születésnapját, ahogy az anyjáét és Claire-ét is. Meg a 

napot, amikor Julia örökre eltűnt. 

Claire ismét hosszan, remegve fújta ki a levegőt, de Lydia 

visszafogta magát, nehogy ugyanezt tegye, pedig jólesett volna. 

Paul nemcsak a húgát vette el tőle sok évvel ezelőtt, hanem azt a 

különleges kapcsolatot is, amikor elég, ha a másik szemébe nézel, 

és tudod, hogy az pontosan érti, mit érzel. 

– Lettek gyerekeid? – kérdezte Claire. 

– Nem – hazudta Lydia. – És neked? 



– Paul akart volna, de én féltem, hogy… 

Nem kellett kimondania, mitől félt. Ha Lydia képes lett volna a 

családtervezésre a húszas éveiben, Dee biztosan nem jön világra. 

Végignézni, hogyan teszi tönkre és választja el egymástól egy 

gyermek elvesztése a szülőket, elég figyelmeztetés volt. 

– Ginny nagyinak elborult az agya. Elfelejtette, hogyan kell 

gonosznak lenni. 

– Emlékszel, mit mondott nekem apa temetése napján? 

Claire megrázta a fejét. 

– „Megint meghíztál. Ha jól sejtem, ez azt jelenti, most nem 

drogozol.” 

Claire végignézett Lydia alakján, és nem kérdezett semmit. 

– Tizenhét és fél éve vagyok tiszta. 

– Jó neked. – Volt valami furcsa a hangjában: sírt. Lydia hirtelen 

rádöbbent, hogy elegáns ruhája ellenére húga szörnyen néz ki. A 

ruhán látszott, hogy benne aludt, és horzsolás volt az arcán, a füle 

alatt pedig fekete zúzódás. Orra vörös volt, és teljesen átázott. 

Reszketett a hidegtől. 

– Claire… 

– Mennem kell – indult az asszony a kocsija felé. – Vigyázz 

magadra, Pepper! 

Már ott sem volt, mielőtt Lydia kitalálhatott volna valamit, amivel 

visszatarthatja. 

 



III. 

Ma letartóztatott a seriff. Azt mondta, hátráltatom a nyomozást. A 

védekezésem, miszerint nem hátráltathatok valamit, ami nem is 

létezik, nem hatotta meg. 

Évekkel ezelőtt, hogy segítsek pénzt gyűjteni a helyi hajléktalan 

menhelynek, önként vállalkoztam arra, hogy játékból 

„letartóztassanak” a megyei vásárban. Míg te és a kishúgod egy 

labdajátékkal voltatok elfoglalva (Pepper szobafogságot kapott, 

mert visszabeszélt egy tanárnak), minket, „bűnözőket” a vásár egy 

kötéllel elkerített részében tartottak fogva, s arra vártunk, hogy egy 

szerettünk letegye értünk az óvadékot. 

Most is az anyád váltott ki engem, mint akkor. 

– Sam – mondta –, ezt nem folytathatod tovább. 

Amikor ideges, anyád csavargatja az ujján az új jegygyűrűjét, és 

valahányszor észreveszem, az az érzésem támad, hogy le akarja 

csavarni onnan. 

Mondtam már neked, mennyire szeretem az anyádat? A 

legcsodálatosabb nő, akit valaha ismertem. Nagyanyád először azt 

gondolta róla, hogy csak a pénzem kell neki, pedig akkoriban egy 

fityingem sem volt. Lenyűgözött minden, amit mondott vagy tett. 

Imádtam a könyveket, amelyeket olvasott, imádtam a 

gondolkodásmódját. Imádtam, ahogy rám nézett, és meglátott 

bennem valamit, amit magam is alig vettem észre. 

Nélküle már feladtam volna. Nem téged, téged soha. Inkább 

magamat. Azt hiszem, most már elmondhatom neked, hogy nem 

voltam valami jó tanuló. Nem voltam elég okos ahhoz, hogy simán 

menjen a tanulás, nem tudtam eléggé összpontosítani az órán, és 

ritkán mentem át egy vizsgán elsőre. Nem végeztem el, amivel 

megbíztak, és gyakran fel is függesztettek. A nagyanyád sosem 

tudta meg, de volt idő, amikor arra gondoltam, megteszem, amivel 

később téged gyanúsítottak: eladom mindenemet, kiállok az útra 



feltartott kézzel, és autóstoppal elmegyek Kaliforniába a többi hippi 

közé, aki kiszállt a játékból és becsajozott. 

Aztán minden megváltozott, amikor megismertem a mamádat. 

Miatta elkezdtem olyan dolgokra vágyni, amelyekről addig még 

csak nem is álmodtam: állandó munkára, egy megbízható autóra, 

jelzálogra, családra. Te már rég felfedezted, hogy az örökös 

mehetnékedet tőlem örökölted. Tudnod kell, hogy ez történik, 

amikor valaki találkozik azzal, akivel le akarja élni a hátralévő 

életét: a nyughatatlanság menten elpárolog. 

Leginkább az fáj, hogy ezt te sosem fogod megtapasztalni. 

Tudnod kell, hogy anyád sosem felejtett el téged. Minden áldott 

reggel rád gondolva ébred, és a maga módján tartja meg a 

születésnapodat. Minden március 4-én, az eltűnésed évfordulóján 

végigmegy ugyanazon az úton, ahol te járhattál, amikor kijöttél a 

Manhattan Kávézóból azon az éjjelen. Meggyújt egy mécsest a régi 

szobádban, és nem engedi eladni a körúti házat, mert tagadja 

ugyan, de mégis kapaszkodik abba a halovány reménybe, hogy egy 

nap megjelensz ott a járdán, és hazatalálsz. 

– Szeretném újra normálisnak érezni magam – mondta egyszer 

nekem. – Talán ha elég hosszan úgy teszek, mintha az lennék, 

egyszer bekövetkezik. 

Anyád az egyik legerősebb, legokosabb nő, akit valaha ismertem, 

de az elvesztésedbe belerokkant. Az a vibráló, csípős nyelvű, 

szellemes, mindig vitára kész nő, akit feleségül vettem, hallgatásba 

burkolózott. Most azt mondaná, túl sokáig hagyta, hogy lehúzza a 

gyász, az önsajnálat és az önutálat abba a sötét verembe, amelyből 

én még ma sem tudtam kikeveredni. Ő csak átmenetileg ragadt ott, 

valahogy sikerült kimenekítenie onnan legalább részben a régi 

önmagát. Azt mondja, a másik fele, a nyomorult, leszakadt fele még 

mindig követi tisztes távolból, hogy lecsapjon rá, mihelyt egy kicsit 

is megbotlik. 

Csak az akaraterő viszi előre, hogy meg ne botoljon. 



Amikor elmondta nekem, hogy hozzámegy valaki máshoz, így 

fogalmazott: „Nem áldozhatom fel a két megmaradt lányomat 

annak az egynek az oltárán, akit sosem fogok többé látni.” 

Egy szóval sem mondta, hogy szereti azt a másik embert. Nem 

mondta, hogy megmozdított benne valamit, hogy szüksége van rá. 

Csak annyit mondott, hogy szüksége van arra, amit nyújtani tud: 

stabilitásra, barátságra, és esténként egy pohár borra a fojtogató 

bánat felhője nélkül. 

Nem neheztelek arra a másik férfira, hogy elfoglalta a helyem. 

Nem gyűlölöm, mert nem akarom, hogy a húgaid gyűlöljék. 

Kimondottan könnyű egy elvált szülőnek sima átmenetté tenni az 

új házasságot a gyermekei számára. Csak tartania kell a száját, és 

biztosítani a gyerekeit arról, hogy minden rendben lesz. 

És én tényleg így is érzek, legalábbis ami a maradék családom 

többi tagját illeti. 

Anyád mindig jó emberismerő volt. A férfi, akit választott, kedves 

a húgaidhoz. Eljár Pepper zajos, zavarba ejtő koncertjeire, és 

odafigyel Claire-re. Nem irigylem tőle, hogy ő jár szülői 

értekezletekre, ő vájja ki ősszel a tököt, és ő állítja fel a 

karácsonyfát. Havonta meglátogatják a húgaidat az Auburnön 

(tudom, drágám, de nem mentek az UGA-ra, mert ott minden rád 

emlékeztette volna őket). Nem hibáztatom az anyádat, amiért 

továbblépett, míg én ott ragadtam a múltban. Mellettem 

megözvegyült. Ha megkérem, maradjon velem, akár arra is 

kérhettem volna, feküdjön mellém élve a sírba. 

Azt hiszem, a seriff azért hívta fel, hogy jöjjön és tegye le értem az 

óvadékot, mert ha rajtam áll, én ott maradtam volna a cellában, 

amíg rá nem kényszerül, hogy vád alá helyezzen, különben ki kell 

kiengednie. Én csak rá akartam mutatni valamire. Anyád 

egyetértett, de szerinte csak arra mutattam rá, mekkora szamár 

vagyok. 

Ha valaki, hát te tudod, hogy ez a perlekedés is azt jelenti, hogy 

még mindig szeret. 



Ugyanakkor világossá tette, hogy elege van ebből. Nem akar 

többé a hiábavaló akcióimról, őrült kutatóexpedícióimról vagy 

magánnyomozásaimról hallani, amikor sötét helyeken találkozom 

idegenekkel, és fiatal nőket faggatok, akik ismertek téged annak 

idején, mostanra azonban már férjes asszonyok, dolgozó nők, akik 

nemsokára családot alapítanak. 

Hibáztathatom őt ezért? Elítélhetem, mert elege van a 

szélmalomharcomból? 

Íme, ezért tartóztattak le: 

Van egy férfi, aki a Taco bárnál dolgozik. Most már ő a vezető, de 

amikor eltűntél, még az asztalokat takarította. A seriff emberei 

tisztázták az alibijét, de az egyik barátnőd, Kerry Lascala elmondta 

nekem, hogy hallotta, amint ez a férfi egy partin arról beszél, hogy 

látott az utcán 1991. március 4-én éjszaka. 

Nincs olyan apa, aki ezek után ne keresné meg a férfit. Nincs 

olyan apa, aki ne követné az utcán, hadd érezze, milyen az, ha követ 

valakit egy ember, aki erősebb és dühösebb, mint ő, valamint azt 

tervezi, hogy elviszi az illetőt egy kevésbé nyilvános helyre. 

Ez ugyan zaklatásnak tűnik, de lehet akár bűnfelderítésnek is 

nevezni. 

Anyád felhívta a figyelmem, hogy a Tacós fickó ügyvédet 

fogadhat, s amikor a Huckleberryk legközelebb bekopogtatnak, 

végzés lesz a kezükben. 

A Huckleberryk… 

Ezt a szót is anyád találta ki. Carl Huckabee seriffnek adta ezt a 

gúnynevet a nyomozás harmadik hetében, s a harmadik hónaptól 

kiterjesztette minden egyenruhásra. A karneválról emlékezhetsz a 

seriffre. Esetlen, komikus figura, mint Barney Fife seriffhelyettes az 

Andy Griffith Show-ból. Merev, pofaszakállban végződő bajuszát 

egyenesre nyírja, és olyan gyakran fésülgeti, hogy látni benne a 

fésűfogak nyomát. 

Nos, Huckleberry úgy hiszi, a Tacós ember a nagyanyjánál volt az 

ápolási otthonban azon az estén, amikor eltűntél. 



A bejáratnál, a pulton nem volt aláíróív, semmiféle napló, sem 

kamerák. Senki más nem volt a nagymamánál, csak egy nővér, aki 

tizenegy körül kicserélte a katéterét. 

Téged 10:38-kor láttak utoljára. 

A nővér azt állítja, hogy a Tacós fickó egy széken aludt a 

nagyanyja ágya mellett, amikor elraboltak. 

Kerry Lascala mégis azt mondja, a fickó szájából nem ezt hallotta. 

Anyád azt mondaná, ezzel a gondolkodással csak megőrjítem 

magam, és talán igaza is lenne. Már a húgaidnak sem mondom el, ha 

valami nyomot találok. Sem a Tacós embert, sem a szemetest, akit 

letartóztattak, mert mutogatta magát egy általános iskolásnak, sem 

a kukkoló kertészt, sem a 7-Eleven áruház éjszakás 

műszakvezetőjét, akit rajtakaptak, hogy molesztálja az unokahúgát. 

A nyomokat tartalmazó irataimat a hálószobába költöztettem, 

nehogy meglássák, ha eljönnek látogatóba. 

Nem mintha gyakran jönnének. Nem hibáztathatom őket, hisz 

mostanra már fiatal nők, élniük kell a maguk életét. Claire 

nagyjából olyan idős, mint te voltál akkor. Pepper idősebb, bár 

bölcsebb nem lett. Látom, hogy hibát hibára halmoz (drogok, 

nemtörődöm fiúk, s akkora, lobogó harag a szívében, hogy fel tudná 

gyújtani vele az egész várost), de úgy érzem, nincs jogom 

megállítani. 

Anyád azt mondja, az egyetlen dolog, amit tehetünk, ha ott 

vagyunk mellette, amikor elesik. Talán igaza van. És talán abban is, 

hogy aggódik Claire legújabb udvarlója miatt. A fiú szinte 

túlságosan igyekszik megnyerni őt. De nekünk kellene 

figyelmeztetnünk Claire-t? Vagy majd rájön magától? (De rájön-e? 

Ginny nagyanyád szétszórt figyelmét örökölte.) 

Furcsa, hogy anyád és én csak akkor érezzük magunkat 

egésznek, amikor a húgaid életéről beszélünk. A magunkéról 

beszélni túlságosan fájna. Ha túl sokáig vagyunk együtt, felszakad a 

szívünkben minden régi seb. Tudom, valahányszor az anyád rám 

néz, azt a sok babaházat látja, amelyet építettem, a sok labdázást 



veletek, a sok házimunkát, ahol segítettem, és a milliónyi alkalmat, 

amikor a karomba kaptalak, és ringattalak, mint egy kisbabát. 

És amikor én őrá nézek, a növekvő hasát látom, a gyengéd 

tekintetét, miközben altatott, a pánikot a szemében, amikor 

felszökött a lázad, és ki kellett venni a mandulád, meg a bosszús 

arcát, amikor rájött, hogy legyőzted egy vitában. 

Tudom, hogy anyád most már egy másik férfihoz tartozik, hogy 

stabil életet teremtett a gyermekeimnek, hogy sikerült 

továbblépnie, de valahányszor megcsókolom, sosem ellenkezik. 

Amikor megölelem, ő is megölel. S amikor szeretkezünk, az én 

nevem suttogja. 

Abban a pillanatban végre emlékezni tudunk minden jóra, ami 

velünk történt, nem csak arra, hogy mit veszítettünk el. 

 



5. FEJEZET 

Claire még mindig csuromvizes volt a Lydiával való temetői 

találkozás után. A garázs közepén ült reszketve a hidegtől, s egy 

törött teniszütőt tartott a kezében. Ez volt a fegyver, melyet 

hirtelenjében kiválasztott. Már a negyediket törte ripityára 

nagyjából ugyanennyi perc alatt. Nem volt a garázsban olyan 

szekrény, szerszám vagy autó, amely ne találkozott volna a 

grafitütők kőkemény élével. Bosworth Tennis Tour 96-os volt 

mindegyik, speciálisan Claire játékstílusához készítve. Darabonként 

négyszáz rongy. 

Az asszony körözött a csuklójával. Jeget kell majd tennie rá, 

máris kezd kékülni. Torka is fájt az ordítástól. Megnézte magát a 

Paul Porschéja oldalán lógó tükörben. Vizes haja a fejéhez tapadt, s 

ugyanazt a ruhát viselte, mint előző délután, a temetésen. Vízálló 

sminkje is megadta magát, a rúzsát pedig már rég lerágta a szája 

széléről. Bőre betegesen sápadtnak tűnt. 

Nem emlékezett, mikor dühöngött utoljára ilyen féktelenül. Még 

aznap sem veszítette így el az önuralmát, amikor bevitték a sittre. 

Lehunyta a szemét, s belélegezte a csöndet. A BMW motorja 

kezdett kihűlni, hallani lehetett a pattogást. Claire szíve hatot vert 

két pattogás között. Mellkasára szorította a kezét, s azon tűnődött, 

vajon fel tud-e robbanni egy szív. 

Előző este rémálmoktól tartva feküdt le, de ahelyett, hogy egy 

betonfalhoz láncolva látta volna magát, amint közelít hozzá a 

maszkos ember, az agya még ennél is sokkal kínzóbb képeket 

vetített: a leggyengédebb pillanatait Paullal. 

Azt, amikor kibicsaklott a bokája St. Martinon, Paul pedig az 

egész szigetet bejárta orvosért. Azt, amikor a karjába kapta, hogy 

felvigye a lépcsőn, de a fájós háta miatt csak a fordulóig jutott, s ott 

szerették egymást. Azt, amikor egy térdműtét után arra ébredt, 

hogy egy mosolygó arc néz vissza rá a kötésről. 



Létezik, hogy a férfi, aki majdnem húszévnyi házasság után is 

szívecskéket rajzol egy papírra a monogramjukkal, melyet aztán ő 

reggel ott talál a kávéscsészéjének támasztva, ugyanaz az ember, 

mint aki letöltötte a számítógépére azt a videót? 

Claire lenézett az összetört ütőre. Mennyi pénz, és közben mindig 

is a hatvandolláros Wilsonját szerette! 

Amikor Paul és ő még diákok voltak, mindig listákat írtak, ha 

valamiben nem tudtak dönteni. Paul hozott egy vonalzót, és húzott 

egy függőleges vonalat a lap közepén. Az egyik oldalra az 

ellenérveket, a másikra a tenni vagy kipróbálni tervezett dolog 

mellett szóló érveket írták. 

Claire lassan felállt, s ledobta az ütőt a Porsche motorházára. 

Paul mindig tartott egy noteszt és egy tollat a munkapadján. Claire 

fogta a papírt, s húzott egy vonalat az egyik üres oldal közepén. 

Pault kiverte volna a víz, ha látja, mennyire eltér az egyenestől. A 

lendületes mozdulattól a toll lefutott a papírról, mire felhajlott az 

oldal. 

Claire a munkapad széléhez ütögette a tollat, s nézte a két üres 

oszlopot. Nem pró vagy kontra érveknek készültek, hanem 

kérdéseknek és válaszoknak. 

Az első kérdés így hangzott: Valóban Paul töltötte-e le a filmet? 

Claire eddig azt feltételezte, hogy igen. Véletlenül letölteni vírusos 

fájlokat és kémprogramokat az ő specialitása volt. Paul túl óvatos 

volt ahhoz, hogy véletlenül töltsön le bármit. De ha netán mégis 

véletlenül töltötte volna le, letörölte volna ahelyett, hogy beletegye 

a „munka” feliratú könyvtárába. És szólt volna róla Claire-nek, mert 

köztük ilyen volt a kapcsolat. 

Vagy legalábbis Claire ilyennek hitte. 

Felírta a „Véletlen volt?” kérdést az egyik oszlop tetejére, a „Nem” 

szót a másikéra. 

Aztán megint dobolni kezdett az asztalon a tollal. Elképzelhető, 

hogy Paul a szadomazochizmus miatt töltötte le a filmet, és csak a 

végére érve jött rá, hogy itt többről van szó ennél? 



Claire megrázta a fejét. Paul olyan prűd volt, hogy még a trikóját 

is betűrte a boxeralsójába, amikor este lefeküdt aludni. Ha valaki a 

múlt héten azt mondta volna neki, hogy a férje érdeklődik a 

szadomazo iránt, előbb könnyesre neveti magát, majd arra gondol, 

hogy ebben az esetben biztosan Paul lenne az alárendelt. Nem 

mintha passzív lett volna az ágyban, az is inkább rá, Claire-re volt 

jellemző. A szexuális fantáziák azonban épp az ellentétes oldal 

kivetítései, és mivel a való életben mindig Paul játszotta az irányító 

szerepet, az ő fantáziáiban bizonyára másnak engedné át a gyeplőt. 

Claire mindenesetre ábrándozott arról, hogy megkötözi és örömét 

leli benne egy idegen, fényes napvilágnál mégis rémisztőnek találta 

még a gondolatát is. 

Különben meg amikor évekkel ezelőtt felolvasott Paulnak 

néhány bekezdést A szürke ötven árnyalata című könyvből, 

mindketten tinik módjára vihogtak. 

– A legnagyobb képzelgés ebben a könyvben – mondta Paul –, 

hogy a fiú a végén megváltozik a lány kedvéért. 

Claire sosem gondolta magát szakértőnek a férfiviselkedés terén, 

de Paul mondott valamit, és az nem csak a férfiakra volt érvényes. 

Az emberek alapvető személyisége, értékrendje nem változik, sem 

a belülről fakadó magatartásuk, sem a világnézetük, sem a politikai 

meggyőződésük. Elég elmenni egy középiskolás osztálytalálkozóra, 

hogy erről meggyőződhessen az ember. 

Ebből kiindulva tehát semmi értelme azt mondani, hogy a férfi, 

aki sírt, amikor el kellett altatni a macskájukat, aki nem volt 

hajlandó horrorfilmeket nézni, aki azzal viccelt, hogy Claire-nek 

egyedül kellene megvédenie magát, ha rájuk törne a baltás gyilkos, 

ugyanaz az ember lenne, mint aki szexuális élvezetet talál 

rettenetes, kimondhatatlan cselekedetek nézésében. 

Claire lepillantott a noteszlapra, és felírta a kérdések közé: „Van 

más is?” Merthogy ez a sötét gondolat ütött szöget a fejébe. A fájl 

neve ugyanis egy számsor volt, ahogy a többi fájlé is a „munka” 

könyvtárban. Vajon Paul több ilyen undorító filmet is letöltött? 



Vajon ezzel töltötte az idejét, amikor neki azt mondta, későig 

dolgozik az irodában? 

Claire nem volt naivul optimista e tekintetben. Tudta, hogy a 

férfiak néznek szexfilmeket, és neki magának sem volt ellenére a 

fizetős tévécsatornákon látható szelíd pornó. Saját házaséletük 

igazából meglehetősen hagyományosnak volt mondható. 

Kipróbálták ugyan ugyanannak a témának a különböző változatait, 

de tizennyolc év után már tudták, mi működik igazán, és 

megmaradtak annál. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy Claire 

tavaly a céges karácsonyi bulin Adam Quinn karjában kötött ki a 

férfi kezdeményezésére. 

Claire szerette a férjét, de néha azért vágyott egy kis 

változatosságra. 

Vajon Paul is így volt ezzel? Claire fejében meg sem fordult, hogy 

Paulnak ő esetleg nem elég. Férje mindig is annyira odavolt érte. Ő 

volt az, aki megfogta a kezét a kocsiban, ő volt az, aki melléült 

bármelyik vendégségben, aki átkarolta a moziban, és aki hosszan 

nézett utána, amikor átvonult egy szobán. Még az ágyban is az ő 

örömével törődött először. Csak ritkán kérte orális szexre, és akkor 

sem volt tolakodó. Régen, amikor Claire-nek még voltak barátnői, a 

lányok gyakran ugratták irigyen Paul odaadó hódolata miatt. 

Vajon az csak a külvilágnak szólt? Lehetséges, hogy a látszólag 

boldogságban töltött hosszú évek alatt Paul mindvégig többre 

vágyott? És talán ezekben az undorító filmekben találta meg? 

Claire papírra vetett egy újabb kérdést: „Ez valódi?” 

A produkció amatőrnek hatott, de ez lehetett akár szándékos is. 

A számítógépek elképesztő dolgokat tudnak. Ha képesek voltak 

elhitetni a nézőkkel, hogy Michael Jackson táncol a színpadon, azt is 

képesek elhitetni, hogy a nyílt színen meggyilkolnak egy nőt. 

A toll idegesen kopogott az asztalon, s Claire nézte, amint 

felpattan a felszínéről. Az az átkozott asztallap bambuszból készült, 

lehetetlen volt tönkretenni. Claire szinte kísértést érzett, hogy 

Lydiát utánozva lepisilje. 



Lydia. 

Jézusom, mekkora pofon volt látni ennyi év után! Nem fog 

beszélni az anyjának a találkozásról, Helennek épp elég Paul 

meggyilkolása és a betörés. A sors iróniája, hogy alig egy évvel 

azután, hogy megszakadt vele a családi kapcsolat, Lydiának sikerült 

letennie a drogot. A Julia utáni kutatás és a Lydia miatt kifizetett 

óvadékok, ügyvédi honoráriumok és rehabilitációs klinikai díjak 

majdnem teljesen lenullázták Sam Carrollt. Anyagilag teljesen 

tönkrement, mire végül önmaga ellen fordult. 

Claire már csak ezért az egyetlen bűnéért is kész volt 

megszakítani a kapcsolatot a nővérével, de az utolsó csepp a 

pohárban az volt, amikor megvádolta Pault, hogy meg akarta őt 

erőszakolni. 

Bántott téged? – kérdezte Lydia, alig tíz méterre Paul sírjától. – 

Erről van szó? 

Claire értette, mire gondolt. A kételkedésre. Rá volt írva, hogy 

kételkedik a férjében amiatt, amit a számítógépén talált. 

Gondolatban összekötötte azt, hogy Paul nézte az erőszakot azzal, 

hogy ténylegesen elköveti, ami ostobaság, mert fiatalemberek 

milliói játszanak erőszakos videojátékokat, mégis csak maroknyian 

kezdenek közülük szórakozásból gyilkolni. 

Viszont Paul egyszer azt mondta, nincsenek véletlenek. A nagy 

számok törvénye kimondja, hogy ha elég nagy a minta, bármilyen 

szörnyűségre rábukkanhatunk. 

Claire lenézett a három tételre a listán: 

Véletlen volt? 

Van más is? 

Ez valódi? 

Ebben a pillanatban csak az egyik kiborító kérdésre kaphatta 

meg a választ. 

Gyorsan felment a lépcsőn, mielőtt lebeszélhetné magát. Beütötte 

a kódot, hogy kinyissa Paul irodája ajtaját. Nolan ügynök tett egy 

megjegyzést a házhoz szükséges sok kóddal kapcsolatban, ám Paul 



megkönnyítette feleségének a dolgot azzal, hogy mindegyik kód 

kettejük születésnapjának valamilyen variációja volt. 

Az iroda ugyanúgy nézett ki, mint előző nap. Claire leült az 

íróasztalhoz, de habozott kissé, amint kinyújtotta a kezét a 

billentyűzet felé. Pedig döntenie kell. Tényleg meg akarja tudni, 

hogy van-e több hasonló fájl? Paul immár halott. Akkor meg mi 

értelme? 

Aztán mégis leütötte a billentyűt. Tudnia kellett. 

Meglepően nyugodt kézzel mozgatta az egeret, s kattintott a 

„munka” feliratú könyvtárra. 

A szivárványszínű kör forogni kezdett, de a fájlok listája helyett 

egy fehér keret ugrott elő. 

KAPCSOLÓDIK A GLADIATORRA? 

Alatta ott volt a választási lehetőség: IGEN – NEM. Claire 

eltűnődött, vajon tegnap miért nem kellett választania. Halványan 

emlékezett, hogy szinte minden billentyűt leütött ijedtében, amikor 

Nolan ügynök felosont a lépcsőn. Nyilván bezárta véletlenül az élő 

kapcsolatot a Gladiatorral, akármi is az. 

Rákönyökölt az íróasztalra, és meredten bámulta a szavakat. 

Vajon ez a jel, hogy hagyja abba? Paul tökéletesen megbízott benne. 

A viszonyaiból ítélve túlságosan is, ugyanis nem Adam Quinn volt 

az első. Sőt, nem is az utolsó, ha már őszinte akar lenni. Oka volt 

annak, hogy Tim, a bárpultos elhidegült a feleségétől. 

Az asszony megpróbálta visszaidézni az előző napi letaglózó 

bűntudatot, de elvette az élét a férje számítógépén talált durva 

jelenet. 

– Gladiator – mondta ki hangosan Claire, és nem tudta, honnan 

olyan ismerős a szó. 

Rákattintott az igenre. 

A képernyő megváltozott, s megjelent egy újabb üzenet: JELSZÓ? 

– A francba! – Mi jön még? Claire idegesen dobolt ujjával az 

egéren, s bámult előre. 



Az egész rendszer összes jelszava könnyen megjegyezhető 

kombináció volt, valamint dátumok. Claire bepötyögte a 

következőt: EPK111175, azaz „Ez Paul komputere”, plusz a 

születésnapja. 

A fekete háromszög benne a felkiáltójellel elárulta, hogy a jelszó 

hibás. 

Claire kipróbált még néhány változatot a saját születésnapjával, a 

házassági évfordulójukkal, az első találkozásuk dátumával, az első 

randevújuk dátumával (ami azonos volt az első lefekvésük 

dátumával, mert Claire sosem adta a nehezen megközelíthetőt, ha 

egyszer elszánta magát). 

Semmi sem működött. 

Körülnézett az irodában azon tűnődve, nem felejtett-e ki valamit. 

„Ez Paul széke, ahol olvasni szokott”, próbálkozott, de semmi. 

„Ez Paul kanapéja, ahol szundikál”. Semmi. Claire kezdett 

begurulni. „Ez Paul komputere, ami előtt kézimunkázik”. Persze 

semmi. 

Hátradőlt a széken. Az íróasztallal éppen szemben lógott a 

festmény, melyet ő adott Paulnak a harmadik házassági 

évfordulójukra. Ő maga festette egy fénykép alapján, amely férje 

gyermekkori otthonát ábrázolta. Paul édesanyja készítette a hátsó 

udvarból. A kerti asztal születésnapi zsúrra volt megterítve. Claire 

nem nagyon tudott arcokat festeni, így a kicsi Pault egy elmosódott 

paca helyettesítette az asztalnál. 

Paul akkor elmesélte, hogy a gazda, aki megvette a Scott-

birtokot, lebontotta a házat, és minden ott álló épületet. Claire nem 

tudta hibáztatni érte. A ház úgy nézett ki, mint amit a gazdája maga 

épített. A faburkolat deszkái függőlegesen álltak a vízszintes 

helyett, a hátsó udvarban lévő pajta vagy istálló pedig egyenesen 

félelmetes volt. Sötét árnyékot vetett a kerti asztalra és a fedeles, 

öreg kútra, úgyhogy Claire-nek úgy kellett kitalálnia a színeket. 

Paul azt mondta, pontosan eltalálta, bár ő majdnem biztos volt 



benne, hogy a kút fölé épített kis házikónak zöldnek kellene lennie, 

nem pedig feketének. 

Találgatott még egy kicsit, s hangosan ki is mondta az elképzelt 

jelszavakat, nehogy egy kezdőbetűt kihagyjon. „Ez Claire 

festménye”. „Ebben a házban nőtt fel Paul”. „Ennek az öreg 

kútháznak zöldnek kellene lennie”. 

Dühösen visszalökte a billentyűzetet az asztallap alá. Mérgesebb 

volt, semmint gondolta. És amint tudatosodott benne, milyen 

mérges, rájött, hol látta a „Gladiator” szót. 

– Ostoba! – suttogta. Paul munkapadja oldalán van egy hatalmas 

fém felirat ezzel a szóval. A társaság neve, amely személyre 

szabottan készítette a tárgyat Paulnak. – „Ez Paul munkapadja”. 

A szöveg után beütötte férje születésnapját, majd az ENTER-t. 

A kapcsolat létrejött, megnyílt a „munka” feliratú könyvtár. 

Claire keze mozdulatlanná dermedt az egéren. 

Helen mondta sok évvel ezelőtt, hogy nem mindig jó, ha az ember 

megtudja az igazat. Ő persze Juliáról beszélt, mert akkoriban 

másról nem is tudott beszélni. Hetekig, néha hónapokig fel sem kelt 

az ágyból, csak gyászolta megmagyarázhatatlanul eltűnt legidősebb 

lányát. Egy ideig Lydia vette át a szerepét, utána pedig beköltözött 

hozzájuk Ginny nagymama, s addig terrorizálta őket, amíg 

összeszedték magukat. 

Vajon Helen szeretné tudni, hol van most Julia? Ha Claire 

odaadna az anyjának egy borítékot, benne annak a pontos 

leírásával, ami Juliával történt, vajon kinyitná? 

Mert Claire igen. 

Rákattintott a második állományra a könyvtárban, melyet a 

dátum szerint Paul ugyanakkor nézett meg, amikor az elsőt. 

Ugyanaz a nő volt ugyanúgy odaláncolva ugyanahhoz a falhoz. 

Claire jól megnézte magának a részleteket. Ez nyilván valami öreg 

pince lehet, össze sem lehet hasonlítani Paul tiszta, sima falú álom-

alagsorával. A nő mögötti salaktéglafal nyirkosnak, vizesnek 

látszott. A betonpadlón foltos matrac hevert. Mellette az 



ételmaradék gyorsétteremből származott. Régi drótok és 

galvanizált csövek lógtak a mennyezetről. 

Claire ráadta a hangot, de csak halkan. A nő nyöszörgött, majd a 

férfi bejött a képbe. Ugyanaz a férfi volt, mint aki a másik filmen. 

Ugyanaz a maszk, ugyanaz a szűk, bőr rövidnadrág. Még nem 

látszott rajta az izgalom. A bozótvágó helyett most 

szarvasmarhákhoz használt, elektromos ösztöke volt a kezében. 

Claire megvárta, amíg már majdnem használatba vette, s 

megállította a képet. 

Hátradőlt a széken. A férfi kezét előrenyújtva mozdulatlanná 

dermedt. A nő ijedten elhúzódott, tudva, mi vár rá. 

Claire bezárta a fájlt. Visszatért a listához, és megnyitotta felülről 

a harmadikat. Ugyanaz a nő, ugyanaz a háttér, ugyanaz a férfi. 

Claire alaposan megnézte meztelen hátát. Nem is vallotta be 

magának, miért, amíg meg nem állapította, hogy nincsenek szeplők 

a bal lapockája alatt, tehát nem lehet Paul. 

Akkora volt a megkönnyebbülése, hogy lehunyta a szemét, és 

néhány percig csak mélyeket lélegzett. 

Aztán kinyitotta a szemét, és bezárta a fájlt. A számok 

sorrendjéből ítélve még tíz film készülhetett a nőről különböző 

kínzóeszközökkel addig a végzetes kardcsapásig. A megnyitásuk 

dátumából ítélve Paul mindet végignézte a halála előtti éjszakán. 

Mindegyik nagyjából ötperces volt, ami azt jelenti, hogy majdnem 

egy órát töltött ezeknek az undorító aljasságoknak a nézésével. 

– Kizárt! – motyogta az asszony magában. Szerencséje volt, ha 

Paul több mint tíz percig kitartott az ágyban. Vagy netán másért 

nézte ezeket a filmeket, mint szexuális élvezetért? 

Legördítette a következő listát, ebben a sorozatban csak öt film 

szerepelt. Az elsőt Paul tíz nappal korábban nézte meg, a 

következőt kilenc napja, és így tovább, egészen a halála napjáig. 

Rákattintott a legutolsóra. Ezúttal más volt a lány, még fiatalabb. 

Hosszú, sötét haja eltakarta az arcát. Claire közelebb hajolt. A lány 



rángatta a láncait, oldalt fordította a fejét, s a haja is oldalra lendült. 

Szeme tágra nyílt a félelemtől. 

Claire leállította a filmet, nem akarta újra látni a férfit. 

Egy újabb kérdés merült fel, melyet ráírhatna a listára: Ez legális? 

Persze ez attól függ, hogy valódi-e. Ha mindenkit 

letartóztathatnának, amiért művért használó filmeket néz, 

bezárhatna az összes mozi. 

De mi van, ha Paul filmjei valódiak? 

FBI-ügynökök nem szoktak csak úgy felbukkanni egy betörés 

miatt. Amikor Julia eltűnt, Helen és Sam mindent megmozgatott, 

hogy bevonja az FBI-t, de elmagyarázták nekik, hogy a törvény 

szerint egy állami szervnek kell kérnie a segítségüket, anélkül a 

szövetségiek nem avatkozhatnak be. 

És mivel a seriff úgy vélte, hogy Julia lázadó fiatalként 

egyszerűen megszökött otthonról, nem kérte az FBI segítségét. 

Claire kinyitotta a böngészőt, és benne az FBI honlapját. A 

gyakran feltett kérdésekhez érve átnézte, milyen ügyekkel 

foglalkozik az ügynökség, amíg megtalálta, amit keresett: 

Számítógépes bűnözés: nemzeti hatáskörben az FBI nyomoz 

országosan a számítógépes banki műveletekkel és a pénzügyi 

rendszerrel kapcsolatban. Bűncselekmény például a komputer 

használata csalás elkövetésére vagy az internet használata obszcén 

tartalmak terjesztésére. 

Claire-nek nem volt kétsége a felől, hogy ezek a filmek 

obszcénnak, azaz szeméremsértőnek, undorítónak minősíthetők. 

Talán igaza volt az előző nap Nolan ügynökkel kapcsolatban: az FBI 

lenyomozta a letöltött fájlokat Paul komputerén. Claire egyszer azt 

hallotta a CBS 60 Minutes című magazinműsorában egy 

kormányzati figura szájából, hogy rákapcsolódni az internetre felér 

azzal, mint ha az ember egyenesen a Nemzetbiztonsági 

Ügynökséghez jelentkezne be. Tehát valószínűleg tudták, hogy Paul 

ezeket a filmeket nézte. 



– Jézusom! – Hisz ez a számítógép rá van kötve közvetlenül az 

internetre! – Claire összemarkolta a gépből kijövő zsinórokat, s 

olyan erővel rántotta meg, hogy a monitor megpördült. A vékony 

zsinórok kiszakadtak a falból, s megszűnt az internetkapcsolat. 

Claire majdnem elájult a megkönnyebbüléstől. Szíve olyan hevesen 

vert, hogy érezte a dobogását a nyakában. 

A pártfogótisztje világossá tette, hogy a legkisebb vétség esetén 

is visszaküldi a börtönbe. Vajon törvénybe ütköző dolog volt most 

megnézni ezeket a filmeket? Tudtán kívül megszegte volna a 

törvényt? 

Vagy csak túlreagálja a dolgot? 

Visszafordult a monitor felé, ahonnan kiderült, hogy nincs 

internetkapcsolata. A filmek még mindig ott voltak mozdulatlanul a 

képernyőn. Felugrott egy másik hibaüzenet: 

FIGYELMEZTETÉS! A „GLADIATOR” LEMEZ HELYTELENÜL LETT 

ELTÁVOLÍTVA. EGYES FÁJLOK ELVESZHETTEK. 

Claire lenézett a zsinórokra, melyeket kirántott a helyükről. 

Értett valamicskét a számítógéphez, s tudta, hogy a filmeket 

tartalmazó fájlok nagyok, sok tárhelyet foglalnak el. Tudta, hogy a 

villámhoz hasonlító jel a gép hátulján a Thunderbolt kapcsolatra 

utal, amely egy USB sebességének a kétszeresével képes 

továbbítani az adatokat. 

Valamint ismerte a férjét. 

Letérdelt a földre. Paul úgy tervezte meg az íróasztalát, hogy 

minden kábel rejtve fusson a belsejében. Minden elektromos 

szerkezet a számítógéptől kezdve az asztali lámpáig egy 

akkumulátoros támogató egységhez csatlakozott az asztal 

belsejében. Claire onnan tudta, hogy a nagy, fekete doboz az 

akkumulátor, hogy rajta volt Paul címkéje: „akkumulátor”. 

Kihúzta a fiókokat, s átnézte őket, de még mögéjük is benézett. 

Nem látott sehol külső meghajtót. Az akkumulátor villanyzsinórja 

az asztal jobb első lába mögé rejtve futott. A dugó az asztal alján 

jött ki, és egy konnektorhoz csatlakozott a padlón. 



Semmi sem viselte a „Gladiator” címkét. 

Claire megtolta az asztalt. Ahelyett, hogy az egész hátrébb került 

volna, féloldalasan kifordult, mint egy izgatott kutya, amely az 

egész fenekét mozgatja, miközben csóválja a farkát. Egy másik 

kábel is rejlett a másik lábában. Vékony, fehér volt ez is, mint a 

Thunderbolt kábele, amelyet Claire a számítógép hátuljából 

rángatott ki. Ez a kábelvég még mindig az íróasztalon feküdt, a 

többi része pedig eltűnt egy padlóba fúrt lyukon át. 

Az asszony lement a garázsba, ahol Paul Gladiator munkapadja 

elfoglalt egy egész falat. Kétoldalt kisebb, rolós fiókos szekrények 

álltak, köztük legalább három méter távolság. Claire kirángatta a 

helyéről az összes fiókot, de egyikben sem tekergett egyetlen kábel 

sem. Ezután a pad alá nézett. Több ezerszer hajtott már be ebbe a 

garázsba, de még sosem vette észre, hogy a munkapad mögötti, 

rombusz alakú elemekből álló burkolat nem ugyanolyan, mint 

amilyen a falon van. Megnyomta a fémet, s az behajlott a tenyere 

alatt. 

Felállt. Hála a teniszütőjének, Paul 3D-s nyomtatója és CAD 

lézervágója darabokban hevert szanaszét a bambusz munkalapon. 

Lesöpört mindent a földre, s kikapcsolta a fényeket. Ráhajolt a 

munkapadra, s átlesett a pad és a fal közötti keskeny résen. A túlsó 

végén kezdte, s pontosan a munkapad közepénél észrevett egy 

villogó, zöld fényt a pad mögött. 

Újból felkapcsolta a villanyt, s keresett egy elemlámpát az egyik 

rolós szekrényben. A munkapad túl nehéz volt ahhoz, hogy 

megmozdítsa, ráadásul a padlóhoz volt rögzítve. A lámpával mögé 

világítva már látta, hogy a zöld fény egy hatalmas külső meghajtón 

villog. 

Ez nem volt véletlen. Claire semmi kifogást nem tudott találni 

magyarázatképpen. Ezt a berendezést beletervezték a házba, 

amikor az nyolc éve megépült. Paul nemcsak nézte azokat a 

filmeket, hanem gyűjtötte is őket. És mindent megtett, nehogy 

valaki megtalálja. 



Könny futotta el az asszony szemét. Vajon valódiak ezek a 

felvételek? Lehet, hogy a kezében vannak akár egy tucat nő 

megkínzásának és megölésének a dokumentumai? 

Előző nap Fred Nolan arról kérdezte, milyen volt Paul 

viselkedése a halála előtt. A történtek óta először vette fontolóra, 

milyen volt az ő saját viselkedése. Megdöbbent, amikor Paul 

magával húzta a sikátorba. Izgatott lett, amikor világossá tette, mit 

tervez vele. Lelkes, amikor Paul szinte erőszakossá vált, mert 

izgatónak találta azt, ami teljesen váratlan viselkedés volt a férje 

részéről. 

Na és azután? 

Claire arra emlékezett, hogy megrémült, amikor rájött, hogy 

kirabolják őket. De vajon félt már azelőtt is? Amikor Paul 

megpördítette, és nekinyomta a falnak? Nem félt már akkor is egy 

kicsit? Vagy csak azért csapja be az emlékezete, mert az, ahogy Paul 

szétrúgta a lábát és a csuklójánál fogva a falhoz szegezte, furcsán 

emlékeztette a kifeszített fiatal nők pózára a filmeken? 

Szegény teremtések! Amennyiben a filmek valódiak, tartozik a 

családjuknak azzal, hogy megtudják, mi történt velük. Vagy hogy mi 

történhet, mert látott még némi halvány reményt arra, hogy a 

második filmen látott fiatal lány még életben van. 

Claire gyorsan cselekedett, mert tudta, hogy ha megáll 

gondolkodni, talán nem azt teszi, ami a helyes. 

Paul mindenből kettőt vett a számítógépeihez, így volt egy 

tartalék 20 terabyte-os merevlemez is a garázs alagsorában. Claire 

leemelte a nehéz dobozt a polcról, és felcipelte az irodába. Követte 

a számítógépen a meghajtó telepítéséhez szükséges lépéseket, majd 

bedugta a Gladiator kábelét. Kijelölte az összes fájlt, és átmásolta 

őket az új meghajtóra. 

ÁT AKARJA MÁSOLNI A GLADIATORT A LACIE 5BIGRE? 

Claire az igenre kattintott. 

A szivárványos kerék forogni kezdett, amint a komputer 

kiszámolta az összes fájl átmásolásához szükséges időt. Ötvennégy 



perc. Claire leült Paul íróasztalához, és nézte, ahogy a csík lassan 

halad a képernyő túlsó vége felé. 

Ismét felnézett az évfordulós festményre, s a gyermek Pault 

képzelte maga elé. Képeket látott: a kisfiú győztes, széles mosolyát, 

nagy füleit, ahogy hat-hét éves korában elállnak a fejétől, majd 

ahogy minden kezdett arányosan a helyére kerülni a pubertás 

idején. Paul nem volt feltűnően jóképű, daliás jelenség, de 

kimondottan csinos volt, főleg miután ő rábeszélte a 

kontaktlencsére és néhány jó öltönyre. No meg szellemes is volt, és 

elbűvölő, valamint olyan átkozottul okos, hogy Claire úgy vélte, 

mindenre tudja a választ. 

Bárcsak itt lenne most, hogy megválaszolja a kérdéseit ezzel az 

egésszel kapcsolatban! 

Claire szeme elhomályosult, ismét elfogta a sírás. Egészen addig 

sírt, amíg meg nem jelent az üzenet, hogy minden fájlt sikerült 

rendben átmásolnia. 

Egy felborított szekrény elállta az utat az ő BMW-je felé, így Paul 

Teslájába ült, mert már sötétedett, és a Porsche lámpája össze volt 

törve. Claire nem kérdőjelezte meg a tette helyességét, amíg be 

nem állt Dunwoody kerületi rendőrkapitányságának a parkolójába. 

A meghajtó a mellette lévő ülésen foglalt helyet szépen bekötve. A 

fehér alumínium doboz legalább tíz kilót nyomott. Az utasülés 

légzsákja kikapcsolt, mert az érzékelő azt feltételezte, hogy 

kisgyerek van az ülésen. 

Az asszony felnézett a rendőrség épületére, amely egy ötvenes 

évekbeli raktárra emlékeztette. Talán Fred Nolannek kellene 

átadnia a meghajtót, de a férfi előző nap kimondottan rondán bánt 

Claire-rel, s Mayhew-nak kellett őt helyretennie. Úgyhogy Mayhew 

kapitány lesz a szerencsés. 

Megbízhat benne, hogy komolyan fogja venni ezt a dolgot? Fred 

Nolannel ellentétben róla nem alakított ki magában tiszta képet. 

Átlagos zsarunak tűnt. Claire-t a bajsza téveszthette meg, mert Carl 

Huckabee seriff, az eredeti Huckleberry egy tehetetlenségről 



árulkodó, ostoba bajuszt viselt, amelyet egyenesre vágott az ajka 

fölött ahelyett, hogy úgy fésülte volna, hogy kövesse a szája 

természetes vonalát. Claire tizenhárom volt, amikor először 

találkozott vele, s még mindig emlékezett a pillanatra, amikor 

felnézve a különös „partvisra” a férfi orra alatt, eltűnődött, vajon 

igazi-e. 

Ami persze cseppet sem számít a mostani helyzetben, mivel az 

arcszőrzet nem jelent feltétlenül inkompetenciát. 

Lenézett a meghajtóra az utasülésen. 

Tegye vagy ne tegye? 

Nem Mayhew volt itt a lényeg, hanem ő maga és Paul jó híre. 

Ezek után nincs többé anonimitás. Ez ki fog derülni, és mindenki 

megtudja, mibe keveredett a férje. Persze ha nem tudja máris. 

Viszont ha a filmek mégis valódiak, az a második lány talán még 

életben lehet. 

Claire kényszerítette magát, hogy kiszálljon. A meghajtót még 

nehezebbnek érezte, mint eddig. Gyorsan esteledett, s a távolban 

megdördült az ég. Felgyulladtak a mozgásérzékelő lámpák, amint 

áthaladt a parkolón. A temetés óta viselt ruhája megszáradt már, de 

anyaga megkeményedett, és dörzsölte a bőrét. Állkapcsa megfájdult 

a fogcsikorgatástól. Amikor utoljára itt járt, teniszruha volt rajta, és 

a hátsó ajtón kísérték be a rendőrök. 

Ezúttal egy rendkívül keskeny előszobában találta magát, ahol 

golyóálló üvegfal választotta el a látogatókat a személyzettől. A 

recepciós egy nagydarab, egyenruhás férfi volt, aki fel sem nézett, 

amint Claire belépett az ajtón. 

Az asszony letette a meghajtót egy üres székre, s megállt az ablak 

előtt. 

A megtermett rendőr végre felnézett a monitorról. 

– Kit keres? 

– Mayhew kapitányt. 

A név hallatán a rendőr összevonta a szemöldökét. 

– Nem ér rá, hölgyem. 



Claire nem ilyen válaszra számított. 

– Ezt neki kell átadnom – mutatott a meghajtóra, s eszébe villant, 

hátha bombának nézik. A tartalma mindenképp robbanni fog, annyi 

szent. 

– Talán írhatnék pár sort, amiben elmagyarázom… 

– Innen átveszem, Lee – jelent meg Mayhew kapitány az üveg 

mögött. Intett Claire-nek, hogy menjen egy oldalajtóhoz. 

Felberregett a zár, majd kinyílt az ajtó, s az asszony a kapitány 

mellett Adam Quinn-nel találta szembe magát. 

– Claire! – szólította meg a feszültnek tűnő Adam. – Nem kaptam 

meg azt az e-mailt. 

– Sajnálom – felelte Claire, bár fogalma sem volt, Adam miről 

beszél. – Milyen e-mailt? 

– A folyamatban lévő munkát Paul laptopjáról. 

Paul laptopja. Csak az isten tudja, mi van azon a laptopon. 

– Én nem… 

– Csak küldd át, jó? – mondta Adam, majd elhaladva mellette 

távozott. 

Claire sokáig bámult utána, nem értette, miért volt annyira 

dühös. 

– A fickó nem szívesen szívja egy rendőrkapitányság levegőjét – 

jegyezte meg Mayhew. 

Az asszony első reakciója az lett volna, hogy ki a fene szívja 

szívesen, de nem mondta ki. 

– Mindenkivel beszélünk, akinek kulcsa volt a házukhoz – 

magyarázta Adam jelenlétét Mayhew. 

Hát persze, ő is rajta volt a listán. Ő és a felesége, Sheila 

ötsaroknyira lakott tőlük, s Adam vigyázott a házra, amikor Paul és 

ő elutaztak. 

– Mit tehetek önért, Mrs. Scott? – kérdezte Mayhew. 

– Van nálam valami, amit látnia kell – hajolt le a meghajtóért 

Claire. 



– Majd én – udvariaskodott Mayhew, de majdnem elejtette a 

dobozt, mert nem számított rá, hogy ilyen nehéz. – Jézusom! Ez meg 

micsoda? 

– Egy külső meghajtó – felelte Claire, s egyre jobban zavarba jött. 

– A férjemé volt. Úgy értem… 

– Menjünk be az irodámba! 

Claire igyekezett összeszedni magát, miközben követte a férfit 

egy hosszú folyosón, melynek két oldalán csukott ajtók sorakoztak. 

Felismerte a kiszélesedő, nyitott teret, ahol a letartóztatottak 

adatait veszik fel, majd ismét egy hosszú folyosó következett, az 

után pedig egy nyitott irodai részleg. Nem oszlott fülkékre, csak öt 

íróasztal volt benne, mögöttük számítógépek előtt görnyedő 

férfiakkal. A helyiség első részében két fehér tábla állt, rajtuk fotók 

és kézzel írt jegyzetek. Túl messze voltak ahhoz, hogy Claire el tudja 

őket olvasni. 

Mayhew megállt az irodája ajtaja előtt. 

– Csak ön után. 

Claire leült, Mayhew pedig letette a meghajtót az asztalára, majd 

helyet foglalt maga is. 

Az asszony ránézett, azaz inkább a bajuszára, hogy ne kelljen a 

szemébe néznie. 

– Kér valamit inni? – kérdezte a férfi. – Kólát? Vizet? 

– Köszönöm, nem – felelte Claire, s belecsapott a közepébe. – 

Ezen a meghajtón olyan filmek vannak, amelyeken nőket kínoznak 

és ölnek meg. 

Mayhew egy pillanatra mozdulatlanná vált, majd hátradőlt a 

székén. Karját a karfára tette, s ujjait összefonta a hasán. 

– Hallgatom. 

– A férjem számítógépén találtam őket, vagyis egy rákapcsolt 

külső meghajtón… – Claire elhallgatott, mert már alig kapott 

levegőt. Mayhew-nak pedig nem kell megtudnia mindent arról, 

ahogy Paul gondosan álcázta ezeket a felvételeket. Csak annyi 

tartozik rá, hogy ott voltak. Rábökött a meghajtóra. – Ezen azok a 



filmek vannak, amelyeket a férjem nézett. Két különböző nőt 

kínoznak és ölnek meg rajtuk. 

Nehéz csend telepedett a szobára, s Claire világosan érzékelte, 

milyen elképesztően hangzott, amit mondott. 

– Sajnálom – folytatta. – Csak véletlenül rájuk bukkantam. Én 

még mindig… – Nem tudta, mit is akart mondani. Hogy még mindig 

döbbent? Dühös? Rémült? Magányos? 

– Egy pillanat! – Mayhew felvette a telefont, és beütötte az egyik 

mellék számát. – Harve, gyere át! 

Mielőtt Claire kinyithatta volna a száját, betoppant egy férfi. 

Tiszta Mayhew volt alacsonyabb, kövérebb változatban, de 

ugyanolyan bozontos bajusszal. 

– Ő Harvey Falke nyomozó, ő pedig Mrs. Claire Scott. 

Harvey odabólintott köszönésképpen. 

– Kapcsold be ezt nekem, légy szíves! 

Harvey megnézte a meghajtó hátulját, majd Mayhew 

számítógépét is. Kinyitotta az egyik íróasztalfiókot, ahol tömérdek 

kábel tekergett. Kihalászta közülük azt, amelyikre szüksége volt a 

művelethez. 

– Biztos nem kér vizet? Vagy kávét? – kérdezte a kapitány. 

Claire megrázta a fejét. Attól félt, a férfi nem veszi őt komolyan, 

aztán meg attól, hogy igen. De most már nem volt visszaút. 

Harvey gyorsan létrehozta a kapcsolatot. Áthajolt Mayhew előtt, 

s pötyögni kezdett a klaviatúráján. 

Claire körülnézett a szobában. Mayhew fotói lógtak a falon, amint 

kezet ráz a város vezetőivel, ahogy golfozik a rendőrligában. 

Maratoni rajtszámokból is volt néhány a fényképek mellett. Aztán a 

névtábláját vette szemügyre az íróasztalon. Jacob volt a 

keresztneve. Jacob Mayhew kapitány. 

– Itt van, tessék! – szólalt meg Harvey. 

– Kösz. – Mayhew maga felé fordította a klaviatúrát, miközben 

Harvey elhagyta a helyiséget. Rákattintott az egérrel az egyik 

állományra. – Lássuk, mivel van dolgunk! 



Claire nagyon is jól tudta, nem is nézett oda, amint a kapitány 

megnyitott néhány filmet, és beléjük nézett. A hang le volt véve, az 

asszony mindössze Mayhew egyenletes lélegzetvételét hallotta. 

Feltételezte, hogy még kapitánynak sem kell lenni ahhoz, hogy egy 

rendőr hozzáedződjön az emberiség mocskához. 

Jó néhány perc telt el, mire Mayhew elengedte az egeret. 

Hátradőlt a székén, s megrángatta a bajuszát. 

– Nos, szívesen mondanám önnek, hogy még nem láttam ilyesmit. 

De őszintén szólva láttam ezeknél sokkal rosszabbakat is. 

– El sem hiszem, hogy… – Claire meg sem tudta fogalmazni, mi az, 

amit el sem hisz. 

– Figyeljen, asszonyom! Tudom, hogy ez megrázó. Higgye el, 

amikor először láttam effélét, hetekig aludni sem tudtam, pedig 

tudtam, hogy nem valódi. 

Claire szíve nagyot dobbant. 

– Nem valódi? 

– Persze hogy nem – kuncogott fel Mayhew. – Ezt hívják véres 

pornónak. Csak film. 

– Biztos benne? 

A férfi odafordította a monitort, hogy Claire is lássa a képet. Az 

egyik jelenet volt kimerevítve. 

– Látja itt ezt az árnyékot? Ez a patron kioldózsinórja. Tudja, mi 

az a patron? 

Claire megrázta a fejét. 

– Egy hollywoodi cucc. Egy kis műanyag zacskó, tele művérrel. 

Elrejtik a ruha alatt, vagy az illető hátához ragasztják. Jön a rosszfiú, 

rálő a másikra, vagy megvágja egy bozótvágóval, mint ebben az 

esetben, s abban a pillanatban a kamera mögött egy fickó megnyom 

egy gombot, mire felrobban a patron, és kifolyik a vér. – Mayhew 

végighúzta az ujját a nő alakja mentén. – Ez a sötét vonal itt a 

patronhoz csatlakozó drót. Most már távirányításúakat használnak, 

úgyhogy ez valami alacsony költségvetésű film lehetett. Viszont… 

– Nem értem. 



– A lényeg az, hogy ez egy megjátszott jelenet, és még csak nem is 

a legjobb. 

– De a lány… 

– Ja, tudom, mire gondol. Pont úgy néz ki, mint Anna Kilpatrick. 

Claire-nek ez eddig eszébe sem jutott, de most, hogy Mayhew 

kimondta, valóban hátborzongatónak tűnt a hasonlóság. 

– Nézze – mondta Mayhew –, én ismerem a maga múltját. Tudom, 

mi történt a nővérével. 

Claire-t elöntötte a forróság. 

– Ha nekem lenne egy nővérem, aki így eltűnt, valószínűleg én is 

hasonló következtetésre jutottam volna. 

– Én nem ezt… – Claire elhallgatott, s nyugalmat erőltetett 

magára. – Ennek semmi köze a nővéremhez. 

– Látja ezt a lányt a filmen, és azt gondolja: barna hajú, barna 

szemű, szép lány. Ő Anna Kilpatrick. 

Claire pillantása visszavándorolt a képernyőre. Hogy is nem vette 

eddig észre? Valahányszor Mayhew kimondta a nevet, egyre 

nyilvánvalóbbá vált a hasonlóság. 

– Őszinte leszek, Mrs. Scott, mert együtt érzek magával – szólalt 

meg a kapitány. – Tényleg együtt érzek. 

Claire bólintott, hogy folytassa. 

– De ez maradjon köztünk, rendben? Nem mondhatja el 

senkinek. 

Az asszony ismét bólintott. 

– A Kilpatrick lányról van szó – mondta Mayhew szomorúan 

ingatva a fejét. – Vért találtak a kocsijában. Sok vért. Tudja, mit 

jelent ez? Ennyi vért nem tud nélkülözni egy ember. 

Claire úgy érezte, nagy súly nehezedik a mellkasára. Úgy látszik, 

valahol mélyen még reménykedett benne, hogy Anna él. 

– Meghalt? 

– Részvétem a veszteségért, ami érte, Mrs. Scott. És sajnálom, 

hogy látnia kellett a férjének ezt az oldalát. A férfiak disznók, ugye 

tudja? Higgye ezt el egy másik disznónak! – Mayhew megpróbált 



mosolyogni. – A pasasok megnézik az ilyen szart, már bocsánat a 

szóért, de ez nem jelenti azt, hogy ők is benne vannak, vagy hogy 

akár csak szeretnének ilyenben részt venni. Tele van ilyesmivel az 

internet. Amíg a gyerekek nem férnek hozzá, teljesen legális. Csak 

undorító. De hát erre van a net, nem igaz? 

– De… – Claire kereste a szavakat. Minél inkább törte rajta a fejét, 

a lány annál inkább hasonlított Anna Kilpatrickre. – Nem gondolja, 

hogy ez igen különös egybeesés? 

– Egyáltalán nem – rázta a fejét Mayhew. – Létezik olyan, hogy a 

nagy számok törvénye. Elég nagy mintavétel esetén bármilyen 

felháborító dologba belefuthat az ember. 

Claire szeme tágra nyílt, szája tátva maradt. Róla mintázhatták 

volna a mélységes megdöbbenés szobrát. 

– Valami baj van? 

Az asszonynak sikerült visszarendezni a vonásait. Mayhew Paul 

szavait idézte, ami felveti a kérdést, hogy talán ismerte Pault. 

– Mrs. Scott? 

– Sajnálom – mentegetőzött Claire nyugalmat erőltetve magára. – 

Csak az lepett meg, ahogyan mondta. Még nem gondoltam így rá, de 

ezt hallva már van értelme. – Megköszörülte a torkát, hogy folytatni 

tudja. – Hol hallotta ezt a mondást a nagy számok törvényéről? 

Mayhew elmosolyodott. 

– Nem tudom. Talán egy szerencsesütiben volt. 

Claire igyekezett lecsillapodni. Az ösztöne azt súgta, valami itt 

nagyon nincs rendben. Lehet, hogy Mayhew hazudik? Vagy csak 

meg akarja őt óvni valami még veszélyesebb dologtól, ami a 

háttérben zajlik? 

– Meg tudná mondani, miért volt Nolan ügynök tegnap ott a 

házamnál? – kérdezte hirtelen. 

Mayhew felsóhajtott. 

– Most megint legyek őszinte magához? Fogalmam sincs. Ezek az 

FBI-os fickók olyanok, mint a legyek. Valahányszor van egy sikerrel 

kecsegtető ügyünk, rárepülnek, hogy övék legyen a dicsőség. 



– El tudnak venni egy ügyet maguktól? Nem kell, hogy maguk 

kérjék a segítségüket? 

– Nem. Csak besétálnak, és átveszik. – Mayhew kihúzta a 

meghajtó kábelét. – Köszönöm, hogy behozta. Persze ráállítom az 

embereimet, de ahogy mondtam, már láttam számtalan hasonlót. 

Claire felfogta, hogy ezzel vége a beszélgetésnek, és felállt. 

– Köszönöm. 

Mayhew is felemelkedett a székéből. 

– A legjobb, amit önmagáért tehet, az, hogy ezt elfelejti. Rendben? 

A férje remek fickó volt, és szilárd volt a házasságuk. Majdnem húsz 

év után is szerették egymást. Ebbe lehet kapaszkodni. 

Claire bólintott, bár ismét émelygés fogta el. 

Mayhew rátette a kezét a meghajtóra. 

– Úgy látom, ezt egyenesen a férje számítógépéről szedte le. 

– Tessék? 

– A meghajtóról beszélek. Közvetlenül a férje gépére volt 

kapcsolva, igaz? 

Claire nem habozott beismerni. 

– Igen. 

– Akkor jó. – Mayhew a hátára tette a kezét, és kikísérte az 

irodából. – Nem lenne célszerű, ha több másolat is lenne valahol. 

Mondjuk egy másik meghajtón vagy egy másik számítógépen. 

– Ellenőriztem. Csak a külső meghajtón volt. 

– És mi van a férje laptopjával? Nem arról mondott Quinn 

valamit? 

– Már azt is megnéztem – felelte Claire, pedig fogalma sem volt, 

hol lehet az a nyomorult kacat. – Semmi ilyesmi nincsen rajta. 

– Rendben – nyugtázta Mayhew, s ujjai az asszony csípőjére 

vándoroltak, amint terelte a második folyosó felé. – Ha bármit talál, 

szóljon! Elég egy telefon, és már megyek is, ne kelljen magának 

ezzel foglalkoznia. 

Claire bólintott. 

– Nagyon köszönöm a segítséget. 



– Szívesen, bármikor. 

Mayhew átkísérte az asszonyt a kis előszobán, és kinyitotta 

előtte az ajtót. 

Claire a korlátba kapaszkodott a lépcsőn lefelé. A kinti lámpák 

halványan világítottak át az esőn, amint áthaladt a parkolón. Egész 

idő alatt magán érezte Mayhew tekintetét. Nem fordult hátra, csak 

amikor már odaért a Teslához. 

A kapitányság ajtajában senki sem állt, Mayhew nem volt sehol. 

Kezd paranoiás lenni? Claire már nem volt biztos semmiben. 

Kinyitotta a kocsi ajtaját, s már majdnem beszállt, amikor meglátta 

a papírt a szélvédőn. Felismerte Adam Quinn kézírását. 

Tényleg kellenek azok a fájlok. Kérlek, ne akard, hogy én menjek 

értük! AQ 

 



6. FEJEZET 

Lydia a kanapén feküdt, feje Rick ölében. Előtte két kutya hevert a 

szőnyegen, oldalához egy cica kuporodott. A fémes zörgésből ítélve 

vagy a hörcsög futotta épp le a maratont a kerékben, vagy a 

törpepapagáj élezte a csőrét Dee szobájában a kalitka oldalán. A 

halak a kétszáz literes akváriumban legalább szép csendben 

úszkáltak. 

Rick szórakozottan a nő hajába fúrta ujjait. A tízórás híradót 

nézték, mert egyiküknek sem volt már kedve fent maradni 

tizenegyig. A rendőrség közzétett egy fantomképet egy férfiról, akit 

Anna Kilpatrick lerobbant autója közelében láttak. Szinte 

nevetségesen semmitmondó volt. A fickó vagy magas volt, vagy 

középtermetű. Szeme vagy kék, vagy zöld. Haja pedig vagy fekete, 

vagy barna. Nem láttak rajta tetoválást vagy bármi más azonosító 

jelet. Talán a saját anyja sem ismerte volna fel. 

A riport most átváltott egy Johnny Jackson képviselővel felvett 

interjúra. A Kilpatrick család az ő körzetében lakott, így 

törvényszerűen minden elképzelhető politikai hasznot ki akart 

préselni a tragédiájukból. Néhány pillanatig a törvényről és a 

rendről locsogott, ám amikor a riporter megpróbálta rávenni, hogy 

találgatásokba bocsátkozzon a lány sorsa felől, a fickó rá nem 

jellemző módon szűkszavúvá vált. Bárki, aki valaha is elolvasott egy 

puhakötésű krimit, míg elütötte az időt egy váróban, az tudta, hogy 

minden egyes órával csökken az esélye annak, hogy élve találjanak 

meg egy eltűnt lányt. 

Lydia lehunyta a szemét, hogy ne lássa a Kilpatrick családot. 

Zaklatott arckifejezésüket fájdalmasan ismerősnek találta. Érezte 

rajtuk, hogy lassan kezdik felfogni, imádott kislányuk sosem jön 

többé haza. Az első év gyorsan eltelik, aztán a második, majd a 

többi, s nemsokára a tizedik évfordulót ülik meg csendesen. Meg a 

huszadikat, és így tovább. 



Gyermekek születnek, majd unokák, házasságok köttetnek és 

bomlanak fel. S minden egyes családi eseményre rá fogja vetíteni az 

árnyékát a tizenhat éves lány eltűnése. 

Lydia számítógépén a beállított Google kereső időnként feldobott 

egy-egy cikket Julia nevével. Rendszerint akkor, ha találtak egy 

holttestet Athens körzetében, és a riporter kikereste a régi, 

lezáratlan eseteket. Természetesen egyik holttestet sem 

azonosították Julia Carrollként. Sem Abigail Ellisként vagy 

Samantha Findlayként. Egyik nőként sem a több tucat közül, akik 

azóta tűntek el. Nyomasztóan sok név bukkant fel, ha az ember 

beütötte az „eltűnt lány, Georgia Egyetem” szavakat a keresőbe. 

Hozzáadva a „nemi erőszak” szavakat, a szám az egekbe szökött. 

Vajon Claire is lefuttatta ezeket a kereséseket? Ugyanúgy 

émelyegni kezd, ha felbukkan a hír, hogy találtak egy hullát? 

Lydia sosem keresett rá az interneten a kishúgára. Ha volt is 

Claire-nek Facebook-oldala vagy Instagram-profilja, nem akarta 

látni. Bármi, aminek Claire-hez köze van, érinti Pault is. Kettejüket 

pedig túl fájdalmas lett volna ott látni a képernyőjén. Pedig 

őszintén szólva Claire elvesztése majdhogynem jobban megviselte, 

mint Juliáé. Ami a nővérével történt, bármi is volt az, tragédia volt. 

A Claire-rel való szakítás pedig döntés kérdése. 

Claire döntéséé. 

És Helené is. Amikor Lydia utoljára beszélt az anyjával, Helen azt 

mondta neki: „Ne kényszeríts, hogy választanom kelljen közted és a 

húgod között!” 

Erre ő a következőt felelte: „Azt hiszem, már választottál.” 

Bár azóta nem beszélt az anyjával, mindvégig figyelemmel 

kísérte. Legutóbb, amikor rákeresett az Athens–Clarke megye 

adónyilvántartására, Helen még mindig a körúti öreg házban élt, a 

kampusztól nem messze nyugatra. A Banner-Herald szép kis cikket 

kerekített, amikor Helen nyugdíjba ment a könyvtárból negyven év 

szolgálat után. Kollégái egybehangzóan azt mondták, sosem lesz 

többé olyan kifogástalan a nyelvtani tudásuk, mint az ő 



felügyeletével. Helen második férjének gyászjelentése 

megemlítette, hogy a feleségének három lánya van, amitől Lydia 

még meg is hatódott, mielőtt rájött, hogy olyasvalaki írhatta, aki 

nem ismerte közelről a családot. Dee-t nem említették meg, mert 

senki sem tudott a létezéséről, és Lydia nem is kívánt változtatni 

ezen. Nem akarta a lányát kitenni annak a megaláztatásnak, hogy 

találkoznia kelljen olyan emberekkel, akik semmibe veszik az 

édesanyját. 

Lydia gyakran eltűnődött, vajon a családja rákeres-e néha az ő 

nevére az interneten. Kételkedett abban, hogy anyja használja a 

Google-t egyáltalán. A könyvtárban is csak a százéves, Dewey-féle 

tizedes osztályozást volt hajlandó használni a katalogizálásnál. 

Lydia számtalan oldalról ismerte az anyját. Emlékezett a fiatal, 

vidám anyára, aki táncversenyeket rendezett, meg pizsamapartikat 

lányai barátnőinek. Aztán ott volt a szigorú, okos könyvtáros, aki 

nekiment az iskola vezetőségének, amikor az megpróbálta kitiltani 

a könyvtárból a Go Ask Alice című regényt egy drogossá vált 

tizenéves lányról. Majd jött a letaglózott, dermedt nő, aki álomba 

itta magát fényes nappal, miután eltűnt a legidősebb lánya. 

Végül pedig ott volt az a Helen, aki felszólította, hogy ne 

kényszerítse választásra, miközben már rég eldöntötte, kit fog 

választani. 

Hibáztathatja őket, amiért nem hittek neki Paullal kapcsolatban? 

Amit ma Claire a temetőben mondott, nagyobbrészt igaz volt. Lydia 

meglopta őket, hazudott, csalt. Kihasználta az érzéseiket, a 

félelmüket, hogy elveszítenek még egy gyermeket, és gyakorlatilag 

kizsarolta tőlük a pénzt a drogra. Tagadhatatlan tény, hogy drogos 

volt, s minden bűnét a droghoz jutás motiválta. Ebből fakad a 

nyilvánvaló kérdés, amelyet Helen és Claire sosem tett fel magának: 

mi haszna lett volna abból, ha hazudik Paullal kapcsolatban? 

Még azt sem engedték, hogy végigmondja a történetet. Mind a 

kettejüknek megpróbálta elmesélni külön-külön, hogyan autózott 

Paul Miatájában, milyen zene szólt a rádióból, hogyan fogta meg 



Paul a térdét, és mi történt ezt követően, de mindketten ugyanúgy 

reagáltak: nem akarták hallani. 

– Ébresztő! – vette le a hangot Rick a tévéről, amint megjelent a 

reklám. Feltette olvasószemüvegét, és megkérdezte: – Hogy 

mondják más szóval az amerikai mogyorót? 

Lydia óvatosan a hátára gördült, hogy meg ne zavarja a cicát. 

– Földimogyoró. 

– Helyes. – Rick a Westerly-szülők kontra tanárok jótékonysági 

kvíz kérdéseinek kártyáit lapozgatta. Lydia csak két évet végzett el 

a középiskolában, Rick pedig hármat, így nagy örömüket lelték 

abban, hogy megverhetik a Westerly doktorainak és jogászainak 

válogatott csapatát. 

– Kit temettek el egy argentin temetőben Maria Maggi néven? 

– Eva Perónt. Kérdezz nehezebbet! 

Rick tovább rakosgatta a kártyákat. 

– Melyik a földfelszín legnagyobb kiemelkedése? 

Lydia eltakarta a szemét a kezével, hogy jobban tudjon 

összpontosítani. 

– Azt mondtad, a legnagyobb kiemelkedés, nem pedig azt, hogy a 

legmagasabb hegy, tehát nem lehet az Everest. – Hangosan 

motyogva gondolkodott, amivel megzavarta a kutyákat, a macska 

pedig dagasztani kezdett a hasán. Ettől eltekintve akkora volt a 

csend, hogy hallani lehetett az óra ketyegését is a konyha felől. 

Végül Rick kisegítette. 

– Gondolj az ukulelére! 

Lydia kilesett az ujjai közt. 

– Hawaii? 

– A Mauna Kea. 

– Te tudtad? 

– Nyugodtan mondhatok igent, hiszen sosem fogod megtudni. 

Lydia felnyújtotta a kezét, s úgy tett, mintha pofon csapná. 

Rick megharapta az ujjait. 

– Mesélj a húgodról! 



Lydia azt már elújságolta, hogyan lepte meg Claire-t délután a 

temetőben, bár kihagyta a történetnek azt a valószerűtlen elemét, 

hogy inkább Claire lepte meg őt, miközben Paul sírja fölé guggolt. 

– Pont olyan, mint amilyennek elképzeltem. 

– Nem elég, ha pusztán annyit mondasz, hogy olyan, mint az 

Anyák. 

– Miért nem? – csattant fel Lydia élesebben, mint szánta. A cica 

megérezte benne a feszültséget, és átköltözött a kanapé karfájára. – 

Még mindig vékony és szép. Nyilván folyton edzőterembe jár. A 

ruhái meg többe kerülhettek, mint az első autóm. Fogadni mernék, 

hogy a manikűröse telefonszáma gyorshívásra van programozva a 

telefonjában. 

Rick lenézett rá. 

– Ennyi? Edzőtermi tagság meg dizájner ruhák? 

– Természetesen nem – vált bosszússá Lydia, hisz mégiscsak a 

kishúgáról volt szó. – Összetett figura. Ha ránéz valaki, csak a 

szépségét látja, azt nem, hogy mennyire okos, milyen vicces, 

milyen… 

Elhalkult a hangja. Vajon Claire még mindig okos és vicces? 

Miután Julia eltűnt, Helen pedig hasznavehetetlenné vált, ő látta el 

az anyai teendőket a családban. Ő gondoskodott arról, hogy Claire 

időben beérjen az iskolába, legyen pénze ebédre, és legyen tiszta 

ruhája. Ő volt az, akivel Claire megosztotta a titkait, akiben 

megbízott. A legjobb barátnők voltak, amíg Paul el nem választotta 

őket egymástól. 

– Nyugodt, utálja a konfliktusokat, és mindent megadna, hogy 

elkerülje a vitát. 

– Szóval örökbe fogadták. 

Lydia rácsapott Rick karjára. 

– Azért tudott alattomos is lenni, nekem elhiheted. Azt 

gondolhattad, egyetért veled, aztán a másik pillanatban már ment a 

maga feje után. – Lydia várt, mit mond erre Rick, de a férfi tartotta a 



száját. – A szakítás előtt még azt hittem, én vagyok az egyetlen a 

világon, aki igazán ismeri és megérti. 

– És most? 

Lydia megpróbálta pontosan felidézni, mit mondott neki Claire a 

temetőben. 

– Azt mondta, semmit sem tudok róla. És igaza is van. Paul 

feleségeként már nem ismertem, semmit sem tudok az életéről. 

– Gondolod, hogy megváltozott? 

– Ki tudja? Tizenhárom éves volt, amikor Julia eltűnt, s 

mindannyian a magunk módján küzdöttünk meg a veszteséggel. Azt 

már tudod, én mit tettem, és mi történt a szüleimmel. Claire úgy 

reagált, hogy láthatatlanná tette magát. Egyszerűen mindenkivel 

egyetértett, legalábbis a felszínen. Sosem volt vele gond, jól tanult, a 

szurkolólányok másodkapitánya lett. Folyton a népszerű lányokkal 

barátkozott. 

– Ez nekem nem úgy tűnik, mintha láthatatlan lett volna. 

– Akkor rosszul fogalmaztam – mondta Lydia, s megpróbálta 

másképp elmagyarázni, mire gondol. – Mindig visszafogta magát. 

Másodkapitány volt, nem kapitány. Randizhatott volna a 

középhátvéddel, de inkább az öccsét választotta. Lehetett volna 

osztályelső, de szándékosan késve adott be egy dolgozatot vagy 

nem ment el egy megbeszélésre, hogy inkább a középmezőnyben 

végezzen. Ő tudta volna a Mauna Keát, de az Everestet mondta 

volna, mert ha nyer, azzal túl sok figyelem irányult volna rá. 

– Miért? 

– Nem tudom – felelte Lydia, bár nem azért, mintha nem tudta 

volna, csak azt nem tudta, hogyan adhatna rá értelmes 

magyarázatot. Senki sem érti meg, miért akarna valaki örökös 

második maradni. Az annyira nem amerikai. – Azt hiszem, csak 

nyugalmat akart. Tizenévesnek lenni nehéz dolog. Juliának és 

nekem volt két nagyszerű szülőnk ebben az életkorban, Claire-nek 

pedig csak a zűrzavar jutott. 



– Na és mit látott Paulban? Ő sem volt kimondottan középszerű 

alak. A nekrológja szerint meglehetősen sikeres lehetett. 

Lydia látta a fényképet Paul gyászjelentésében. Claire-nek 

láthatóan sikerült gyöngyöt szórni a közmondásos disznók elé. 

– Amikor találkoztak, még nem volt az. Csak egy ellenszenves 

végzős diák vastag szemüvegben. Fekete zoknit hordott szandállal, 

orrhangon nevetett, viszont végtelenül okos volt, szinte zseniális, 

bár meg sem közelítette Claire-t. 

Lydia felidézte első találkozását Paul Scott-tal. Csak arra tudott 

gondolni, hogy Claire sokkal jobbat érdemelne. Claire azonban 

sosem akarta a legjobbat. 

– Claire mindig a jóképű, népszerű fickókkal flörtölt, de az 

okostojásokkal ment haza, akik azt sem tudták, hogyan hálálják 

meg istennek a szerencséjüket. Azt hiszem, mellettük biztonságban 

érezte magát. 

– Mi a baj azzal, ha valaki biztonságban akarja érezni magát? 

– Csak az, hogy Paul úgy akarta őt biztonságban tudni, hogy 

mindenki mást elmart mellőle. Játszotta a megmentőt, és elhitette 

vele, hogy rajta kívül senkire sincs szüksége. Claire lassan 

elfelejtette a barátait, engem is egyre ritkábban hívott fel, és haza 

sem ment többé meglátogatni anyát és apát. Paul elszigetelte 

mindenkitől. 

– Akár egy igazi zsarnok vagy bántalmazó. 

– Amennyire én tudom, sosem bántotta, még a hangját sem 

emelte fel. Csak fogva tartotta. 

– Mint egy madarat az aranykalitkában? 

– Valahogy úgy – mondta Lydia, mert ennél azért többről volt 

szó. – Paul a megszállottja volt. Az iskola ablakán át bámulta, 

miközben Claire a tanteremben ült. Üzeneteket hagyott a kocsiján, 

rózsaszálat a szobája küszöbén. 

– Ez nem romantikus? 

– Ha minden áldott nap ez megy, akkor már nem. 

Ricknek erre már nem volt mit mondania. 



– Ha elmentek valahová, nem bírta ki, hogy meg ne érintse. 

Simogatta a haját, fogta a kezét, puszilgatta az arcát. Ez már nem 

kedvesség volt, hanem nyomulás. 

– Nos – vette elő Rick a diplomatikus stílusát –, Claire talán 

örömmel fogadta a figyelmét. Végül is hozzáment, és majdnem húsz 

évig mellette is maradt. 

– Szerintem inkább beletörődött. 

– Mibe? 

– Abba, hogy nem a neki való fiút választotta. 

– Aki milyen is volt? 

– Akit nem lehetett szenvedéllyel szeretni, aki miatt nem voltak 

álmatlan éjszakái. Aki biztonságos volt, mert Claire sosem adta át 

magát neki egészen. 

– Nem is tudom, kicsim. Húsz év hosszú idő olyan valaki mellett, 

akit nem szeret az ember. 

Lydia arra gondolt, milyen összetörtnek látta Claire-t a 

temetőben. Látszott rajta, hogy mélyen gyászol. Ugyanakkor mindig 

is jó volt abban, hogy úgy viselkedjen, ahogy elvárják tőle. Nem 

kétszínűségből, hanem önvédelemből. 

– Régen, amikor még én is vékony és szép voltam, nyüzsögtek 

körülöttem a Paulhoz hasonló fiúk. Gúnyt űztem belőlük, 

cukkoltam őket, kihasználtam őket, és ők hagyták, mert pusztán az, 

hogy a közelemben lehettek, azt jelentette, hogy nem teljesen 

lúzerek. 

– A csudába, bébi! Ez durva. 

– Ez az igazság. Sajnálom, ha rosszul hangzik, de a lányok nem 

szeretik a lábtörlőként viselkedő fiúkat. Főleg a csinos lányok nem, 

mert abban nincs semmi érdekes. Ők nem szenvednek hiányt 

udvarlókban. Nem mehetnek végig az utcán, ihatnak valahol egy 

kávét vagy állhatnak meg egy sarkon anélkül, hogy egy idióta ne 

tenne megjegyzést a vonzó külsejükre. A nők pedig erre csak 

mosolyognak, mert ez könnyebb, mint azt mondani, hogy menjenek 

a fenébe. És veszélytelenebb is. Ha ugyanis egy férfi elutasít egy 



nőt, a lány hazamegy, és bőg néhány napig. Ha azonban egy nő 

utasít el egy férfit, az meg is erőszakolhatja vagy meg is ölheti. 

– Remélem, Dee-nek nem ilyen kiváló tanácsokat adsz a 

randizáshoz. 

– Nemsokára rájön magától is. – Lydia még emlékezett, milyen 

idők jártak, amikor még a bandával énekelt. A férfiak ölre mentek, 

hogy szórakoztassák. Sosem kellett magának kinyitnia egy ajtót, 

vagy fizetnie az italáért, a kokóért vagy fűért. Csak kiejtette a 

száján, mit szeretne, és az már ott is termett. 

– Kinyílik előtted a világ, ha jól nézel ki. Ezért költenek a nők 

milliókat mindenféle kenceficére. Egész életükben a figyelem 

középpontjában állnak. Az emberek a társaságukra vágynak, csak 

mert vonzóak. A tréfáik viccesebbek, az életük mesésebb. Aztán 

egyszer csak táskás lesz a szemük és felszednek pár kilót, s hirtelen 

senki sem törődik velük többé. Megszűnnek létezni. 

– Ez azért meglehetősen nagy általánosítás. 

– A középiskolában sosem láttál olyan srácot, akit bezártak volna 

egy szekrénybe? Vagy akinek kikapták a kezéből az ebédlőben a 

tálcát? 

Rick nem felelt, talán mert épp ő volt az, aki akkoriban 

terrorizálta a szegény kölyköket. 

– Képzeld el, milyen lett volna, ha egy ilyen srác kezd randizni a 

szépségkirálynővel! Hát ilyen volt, amikor Paul járni kezdett Claire-

rel. Az nyilvánvaló volt, hogy ő mit nyer ezzel, de mit nyerhetett 

Claire? 

Rick az elnémított tévé képernyőjét bámulva elgondolkozott a 

kérdésen. 

– Azt hiszem, értelek, de nem csak a külső számít. 

– Viszont csak akkor akarsz közelebbről is megismerkedni 

valakivel, ha tetszik, amit látsz. 

A férfi Lydiára mosolygott. 

– Nekem tetszik, amit látok. 



Az asszony arra gondolt, vajon mekkora lehet a tokája így 

hanyatt fekve, és vajon a szarkalábai látszanak-e a tévé fényénél. 

– És mi a csudát látsz? 

– A nőt, akivel le akarom élni a hátralévő életem – jött a 

határozott felelet, majd Rick Lydia hasára tette a kezét. – E miatt a 

pocak miatt panaszkodsz? Hisz itt töltötte Dee élete első kilenc 

hónapját. – Majd az asszony mellkasára tette a tenyerét. – Ez pedig 

a legjobb, leggyengédebb szív, amelyet valaha ismertem. – Ujjai 

feljebb vándoroltak Lydia nyakán. – És itt születik az a kellemes 

hangod. – Finoman megérintette az ajkát. – Ez pedig a legpuhább 

száj, amelyet valaha csókoltam. – Ezután a szemhéjai kerültek 

sorra. – Ezek a szemek átlátnak az ostobaságaimon – mondta, majd 

hátrasimította Lydia haját. – Ez a fej pedig tele van gondolatokkal, 

amelyek meglepnek, tanítanak és megnevettetnek. 

Lydia visszahúzta a kezét a mellére. 

– És ezek? 

– A gyönyörűség forrásai. 

– Csókolj meg gyorsan, mielőtt mondanék valami butaságot! 

Rick ráhajolt, és megcsókolta, Lydia pedig átölelte a nyakát. Dee 

Belláéknál tölti az éjszakát, másnap pedig vasárnap lesz, úgyhogy 

nyugodtan alhatnak tovább. Vagy szerethetik egymást még egyszer 

reggel. 

A másik szobában ciripelni kezdett az asszony telefonja, Rick 

pedig nem tartóztatta, tudva, hogy mindenképp megnézi, ha Dee 

nincsen itthon. 

Lydia még odaszólt: 

– Menj, majd utolérlek. 

Kikerülte a kutyákat és a kupac mosnivalót a konyha felé menet, 

ahol a széken lógott a táskája. Néhány pillanatig kotorászott benne, 

mielőtt észrevette volna a telefont a konyhapulton. Jött egy üzenet. 

– Jól van? – állt meg Rick az ajtóban. 

– Talán csak megint itthon hagyta a matekkönyvét – mondta 

Lydia, miközben lapozgatott a képernyőn. Az üzenet azonban nem 



Dee-től jött, hanem egy titkos számról és egy ismeretlen 

dunwoody-i címről. 

– Mi baj? – kérdezte Rick. 

Lydia a címet bámulva arra gondolt, hátha tévedésből landolt 

nála az üzenet. Volt egy kis vállalkozása, így nem engedhette meg 

magának, hogy ne legyen elérhető. A munkahelyi üzenetrögzítő 

bárkinek megadta a mobilja számát, s a benti telefonszám rá volt 

festve a furgonja oldalára egy hatalmas, sárga labrador képével 

együtt, amely arra a kutyára emlékeztette, akit apja Julia eltűnése 

után fogadott be. 

– Liddie! – sürgette Rick. – Ki az? 

– Claire – felelte az asszony, s minden porcikáját elöntötte egy 

határozott érzés. – A húgomnak szüksége van rám. 

 



7. FEJEZET 

Claire a saját íróasztalánál ült, mert Paul irodájába nem volt képes 

betenni a lábát. Az antik Chippendale szekretert átfestette 

tojáshéjszínűre, a szoba falai pedig halványszürkék voltak. A 

szőnyeg mintája sárga rózsákból állt, a kárpitozott széket és a 

kanapét halványlila bársony borította. A mennyezetről egyszerű 

csillár függött, amelyben Claire kicserélte a víztiszta kristályokat 

ametisztekre, melyek bíborszínű prizmaként szórták a fényt a 

falakra, amikor besütött a nap. 

Paul sosem lépett be az ő életterébe. Csak megállt az ajtóban, 

mint aki attól tart, hogy férfiatlanná teszi, ha hozzáér bármihez, 

aminek finom, pasztell színe van. 

Lenézett az Adam Quinn által hagyott üzenetre. 

Tényleg kellenek azok a fájlok. Kérlek, ne akard, hogy én menjek 

értük! AQ 

Claire már olyan régen bámulta a szöveget, hogy már akkor is 

látta maga előtt, ha becsukta a szemét. 

…ne akard, hogy én menjek… 

Ez minden bizonnyal fenyegetés akart lenni, ami meglepő, mert 

Adamnek nem volt oka megfenyegetni őt. Mit érthet ezen 

pontosan? Bántani akarja? Vagy ez valamiféle burkolt szexuális 

célzás? Néha valóban kicsit durvára sikerült a légyottjuk, de főleg 

azért, mert titokban és gyorsan kellett lebonyolítani. Nem 

romantikus hotelszobában, hanem nagy sietve a falnál a karácsonyi 

partin, másodszor meg egy golfverseny alatt, egyszer pedig épp a 

cég mosdójában. Titkos telefonhívásaik vagy sms-eik valójában 

izgatóbbak voltak, mint maguk az együttlétek. 

Claire azon törte a fejét, Adam milyen fájlokra gondol. A cég 

munkájához szükséges fájlokra, vagy a pornófájlokra? Ugyanis 

Adam és Paul mindenen osztozott a főiskolai kollégiumi 

szobájuktól kezdve a biztosítási ügynökükig. Claire feltételezte, ő is 



ott szerepel a megosztott javak listáján, de ki tudhatná most már 

megmondani, Paul rájött-e valaha. 

És ő maga mire is jött rá pontosan? 

Újból végignézte a filmeket, ezúttal az összeset. A garázsban 

üzemelte be Paul laptopját, így nem kellett beülnie az irodájába. Az 

első sorozat felénél kezdett érzéketlenné válni az erőszak 

látványára. Ezt teszi a megszokás, magyarázná Paul, de pokolba 

Paullal meg az ostoba magyarázataival! 

Újsütetű távolságtartásával már észrevette, hogy mindegyik 

sorozat egy-egy hasonló történet mentén halad. A megláncolt 

lányok először teljesen fel vannak öltözve. Az egymást követő 

beállításokban a maszkos férfi lassan levágja róluk a ruhát, amely 

alatt bőrmelltartót és alul nyitott bőrbugyit viselnek. Nyilván 

kényszerítik őket, hogy ezt vegyék fel. Néha könnyű anyagból 

készült, fekete csuklya takarja a fejüket, melynek a mozgásán látni 

lehet, ahogy kétségbeesetten kapkodják a levegőt. Ahogy a történet 

kibontakozik, egyre fokozódik az erőszak. Jön a verés, aztán a 

korbácsolás, a megsebzés, majd a megjelölés forró billogvassal, 

végül az ösztöke. 

A vége felé lekerül róluk a maszk. Az első nő arca két filmen is 

látszik a lemészárlása előtt. Az Anna Kilpatrickhez hasonlító lány a 

legutolsó film kivételével végig viseli a csuklyát. 

Claire alaposan megnézte magának a lány arcát. Nem lehetett 

megállapítani, tényleg ő-e Anna Kilpatrick, pedig Claire kikeresett 

róla egy képet a család Facebook-oldaláról. Egymás mellé tette 

őket, de még így sem volt benne biztos. 

Ezután benyomta a lejátszásgombot, s végignézte az utolsó 

filmet. Először ráadta a hangot, de nem bírta elviselni a sikoltozást. 

A férfi ugyanabban az idegesítő maszkban lépett elő, nála a 

bozótvágó kés. Ám ezúttal nem megölte vele a lányt – hanem 

megerőszakolta. 

Claire majdnem megint elhányta magát. Ki kellett mennie járni 

egyet a kocsibehajtóra, hogy újra kapjon levegőt. 



Lehetséges, hogy mindez megtörtént? 

Mayhew kapitány azt állította, fut egy drót a lány oldala mentén, 

amely szabályozza a művér kifröccsenését. Claire talált egy nagyítót 

Paul egyik fiókjában, de a lány felszakadt bőrén kívül nem látott 

semmit. A padlón semmiképp sem futott semmiféle drót, és ha lett 

is volna egy fickó, aki működteti a mechanizmust a kamera mögül, 

összeköttetésben kellett volna állnia valahogy a lánnyal. 

Ezután Claire rákeresett az interneten a vérpatronokra, de ott 

csak távirányításúakat talált. Még a véres pornóval foglalkozó 

oldalakat is megkereste, de félt rájuk kattintani. Már az általános 

leírások is túl kiborítóak voltak: lefejezés, kannibalizmus, 

halottgyalázás, és valami „holtak megerőszakolása” nevű rettenet. 

Megpróbálta a Wikipediát is, de úgy találta, hogy minden felvett 

gyilkosság túl rémes és túl amatőr munka, nincs gondosan 

kerettörténetbe illesztve, és nem vezet szisztematikusan a 

végkifejlet felé. 

Mindez alátámaszthatja Mayhew állítását a felvételek 

megjátszott voltáról? Vagy azt jelenti, hogy Paul rátalált a legjobb 

véres pornóra, ahogy megtalálta a legkiválóbb golfklubot vagy a 

legjobb minőségű bőrt is a kifejezetten neki gyártott irodai 

székhez? 

Bárcsak ki tudná kapcsolni az agyát, sóhajtott magában Claire. A 

beszedett nyugtatók ellenére nem tudott leállni, s egyfolytában 

gyártotta az összeesküvés-elméleteket. Vajon Adam ezeket a 

filmeket akarja megkapni? Netán összejátszik a bajuszos Mayhew 

kapitánnyal? Ezért volt ott a kapitányságon? Ezért viselkedett 

Mayhew olyan furcsán a beszélgetésük végén, s igyekezett kiszedni 

belőle, nincs-e több példány ezekből a filmekből, miután azt 

bizonygatta, hogy nem valódiak és nem kell miattuk aggódnia? 

Mi van, ha tényleg megrendezettek, és a lány nem Anna 

Kilpatrick, hanem egy színésznő, Adam pedig valóban azért volt ma 

a rendőrségen, mert kulcsa van a házhoz? És mi van, ha Mayhew 

azért tud a nagy számok törvényéről, mert látott valami idevágó 



filmet a Discovery csatornán, ő maga pedig egy paranoiás 

háziasszony, akinek nincs jobb dolga, mint hogy tönkretegye annak 

az embernek a jó hírét, aki élete minden percét neki szentelte? 

Claire az íróasztalán álló narancssárga gyógyszeres üvegre 

nézett. Percocet. Nem volt rajta a tető, mert egyet már bevett. Paul 

neve állt a címkén, az utasítás pedig: „szükség szerint fájdalom 

esetén”. Claire-nek mindenesetre voltak fájdalmai. Ujja hegyével 

felborította az üveget, s a sárga pirulák szétgurultak az asztalon. 

Rátett még egyet a nyelvére, s leöblítette egy korty borral. 

Az öngyilkossági hajlam öröklődni szokott a családban. Egy 

Hemingwayről szóló előadássorozaton tanulta ezt, amelyet egy 

öreg professzor tartott, aki már fél lábbal a sírban volt. Ernest 

puskát használt, az apja szintén. Volt még egy nővére és egy fivére, 

valamint egy unokája és talán még valaki más is, aki önkezűleg 

vetett véget az életének. 

Claire elgondolkodva nézte a fájdalomcsillapítókat szerte az 

asztalon. Elrendezgette őket, mintha cukorkák volnának. 

Apja egy Nembutal injekcióval ölte meg magát, ami egyfajta 

pentobarbital, amelyet állatok elaltatásához szokott használni. 

Fulladásos halált okoz. Az injekció beadása előtt egy maréknyi 

altatót is lenyelt, amit vodkával öblített le. Mindez két héttel Julia 

eltűnésének hatodik évfordulója előtt történt. Egy hónappal 

korábban enyhe agyvérzést kapott. Búcsúlevelét reszkető kézzel 

írta egy kitépett noteszlapra: Az én szépséges lányaimnak – Teljes 

szívemből szeretlek benneteket. Apa 

Claire felidézett egy réges-régi hétvégét apja lehangoló 

legénylakásában. Napközben Sam minden olyan dologgal 

foglalkozott, amit a frissen elvált apák szoktak tenni a gyerekeikkel: 

ruhákat vett neki, pedig meg sem engedhette magának, moziba 

vitte egy filmre, amelyet az édesanyja megtiltott, hogy megnézze, és 

engedte, hogy annyi gyorsételt tömjön magába, hogy majdnem 

bekómált, mire hazavitte kifejezetten az ő számára feldíszített, 



betegesen rózsaszín szobájába, s lefektette a rózsaszín ágynemű 

közé. 

Claire akkorra már rég kinőtte a rózsaszín korszakát. Otthoni 

szobája a vörösbegy kék tojásának a színére volt festve, ágyán 

sokszínű, jegygyűrű-mintás foltvarrott takaró, és mindössze 

egyetlen játékállat ült az anyai nagyapjától örökölt hintaszékben. 

Éjféltájt csatára kelt a gyomrában a sok hamburger és a jégkrém. 

Kirohant a fürdőszobába, ahol apját találta a kádban. Nem fürdött, 

pizsama volt rajta, s egy párnába temette az arcát. Úgy zokogott, 

hogy észre sem vette, amikor ő felkapcsolta a villanyt. 

– Sajnálom, Sweetpea – mondta aztán halkan. Claire-nek oda 

kellett hajolnia hozzá, hogy hallja. A kád mellett térdelve furcsamód 

az jutott az eszébe, hogy ilyen lesz, amikor egyszer majd a saját 

gyerekeit fürdeti. 

– Mi baj, apa? – kérdezte. 

Apja csak megrázta a fejét, nem akart ránézni. Julia születésnapja 

volt. A napot a seriff irodájában kezdte az ügy aktáinak 

átlapozásával, a Julia kollégiumi szobájáról, otthoni hálószobájáról, 

a diákközpont előtt leláncolt biciklijéről készült fényképek 

végignézésével. 

– Tudod, vannak dolgok, amelyeket ha egyszer láttál, többé nem 

tehetsz úgy, mintha nem láttad volna. 

A szülei közötti minden vita abban csúcsosodott ki, hogy Helen 

továbblépésre biztatta Samet. Látszólag hideg édesanyja és 

összetört apja közt őrlődvén nem csoda, hogy a bíróság által kijelölt 

terapeutája évekkel később azzal vádolta, hogy nem szívesen tárja 

fel az érzéseit. 

Apjánál túlcsordultak az érzelmek. Elég volt megállni mellette, 

hogy ráragadjon az emberre a belőle áradó bánat. Ha ránézett, csak 

egy megtört emberi roncsot látott, akinek folyton könnyes volt a 

szeme, remegett az ajka. Rémálmok gyötörték, s úgy kiabált 

éjszakánként, hogy kidobták a társasházból. 



A vége felé, amikor Claire vele lakott – igazából az anyja 

kényszerítette, hogy lakjon vele –, éjjel a szobáikat elválasztó falra 

szorított tenyerén át érezte, ahogy reszket még a fal is apja 

sikoltásaitól. Végül erre felébredt maga is, és járkálni kezdett a 

szobában. Claire átkiabált hozzá a falon, hogy jól van-e, mire 

minden alkalommal igennel felelt. Mindketten tudták, hogy nem 

mond igazat, ahogy azt is, hogy Claire nem fog átmenni megnézni, 

tényleg jól van-e. 

Nem mintha szívtelen lett volna, korábban már számtalanszor 

átnézett. Félve rohant be apja szobájába, s látta, ahogy vonaglik az 

ágyon az összegyűrt ágynemű között. Sam ilyenkor mindig zavarba 

jött, Claire előtt pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud rajta 

segíteni, és hogy az anyjának kellene most itt lennie. Csakhogy 

Helen is épp ezért hagyta el. 

– Ezeket hallva valahogy kezdem kevésbé szeretni az anyádat – 

mondta egyszer Paul, amikor elmesélte neki, milyen volt az életük 

Julia után. 

Paul… 

Mindig is ő volt Claire hőse, aki mindig mellette állt. Még akkor is, 

amikor letette érte az óvadékot és kiváltotta a fogdából, pedig azt 

az egész rémes kalamajkát egyedül saját magának köszönhette. 

Paul akkor is csak azt mondta: „Ne aggódj, szerzünk ügyvédet.” 

Tizennyolc éve Lydia azt mondta neki, Paullal az a gond, hogy 

nem normális, tökéletlen emberi lénynek látja őt. Nem veszi 

tudomásul a hibáit, takargatja a kihágásait, sosem száll vele 

szembe, sosem ijeszti meg vagy dühíti fel. Nem vált ki belőle 

semmiféle heves érzelmet, amiért megéri elviselni egy férfi 

ostobaságait. 

– Miért mondod ezt úgy, mintha baj lenne? – firtatta akkor Claire, 

mert kétségbeesetten magányos volt, és unta már, hogy nem több, 

mint az a lány, akinek eltűnt a nővére, vagy akinek a másik nővére 

drogos, meg akinek öngyilkos lett az apja, vagy aki olyan csinos, 

hogy az már veszélyes. 



Valami más akart lenni, valami olyasmi, amit maga választ. Mrs. 

Paul Scott akart lenni. Védelmezőt akart, azt akarta, hogy óvják, 

hogy dédelgessék. Semmiképp sem olyan férfit kívánt maga mellé, 

aki mellett ne érezné szilárdnak a talpa alatt a talajt. A 

bizonytalanságból elege lett egy életre, köszönte szépen, nem kért 

belőle többet. 

Nem mintha Lydia jobb alternatívát talált volna magának. Ő a 

bizonytalanságban érezte jól magát. A népszerűség volt a mindene. 

Azért kezdett tablettákat szedni, mert a menő srácok is ezt tették. 

Azért szívott kokaint, mert az egyik barátja szerint minden klassz 

csaj szív kokót. Claire újra meg újra azt látta, hogy nővére lerázza a 

kedves, normális fiúkat, viszont ráveti magát a legőrültebb, de 

jóképű seggfejekre. Minél inkább semmibe vették, annál inkább 

kellettek neki. 

Nem is lepődött meg, amikor egy hónappal azután, hogy már 

nem beszéltek egymással Lydia hozzáment egy Lloyd Delgado nevű 

alakhoz. Nagyon jóképű volt a maga marcona módján, és jó 

néhányszor letartóztatták már a drog miatt Dél-Mississippiben, 

ahová való volt. Négy hónappal az esküvőjük után belehalt a 

túladagolásba, Lydia mellé pedig gyámot nevezett ki a bíróság a 

meg nem született gyermeke védelmére. 

Nyolc hónapra rá megszületett Julia Cady Delgado. Majdnem egy 

évig éltek nappali ellátást is biztosító hajléktalanszállón, azután 

Lydia munkát kapott egy állatorvosi rendelőben. Ő takarította a 

ketreceket. Később előléptették segédápolóvá, s ekkor már ki 

tudott venni egy motelszobát, amelynek a díját hetente fizette. Dee 

magánóvodába járt, amihez az kellett, hogy Lydia lemondjon az 

ebédjéről, de néha még a vacsoráról is. 

Két év elteltével előléptették főápolóvá. Csaknem egy újabb év 

telt el, mire tudott venni egy megbízható autót és ki tudott bérelni 

egy kétszobás lakást. Három évvel később megnyitotta saját 

állatkozmetikáját. Eleinte házhoz ment egy ütött-kopott Dodge-

dzsal, amelynek piros ragasztószalag helyettesítette a hátsó 



lámpabúráját. Később vett egy jobb minőségű furgont, és 

átalakította mobil állatkozmetikává. Nyolc évvel ezelőtt nyitotta 

meg állandó üzletét, ahol két alkalmazott dolgozott. Némi 

jelzáloggal megvett egy kis farmházat, járni kezdett a 

szomszédjával, egy Rick Butler nevű fickóval, aki kész Sam Shepard 

volt fiatalabb és kevésbé szexi kiadásban. Lett számos kutyája és 

egy macskája, a lánya pedig a Westerly Akadémiára járt egy 

névtelen adományozótól származó ösztöndíj segítségével. 

Nos, immár nem volt névtelen, mivel a Paul irodájában talált 

iratok szerint a férfi egy fedőszervként használt alapítványon 

keresztül fizette Julia „Dee” Delgado évi harmincezer dolláros 

ösztöndíját a Westerlynek. 

Claire megtalálta Dee dolgozatát is, amely alapján neki ítélték az 

ösztöndíjat, s mellette még harminc másikat a körzetből. A 

pályázatot nyilvánvalóan megbundázták, Dee írása azonban 

valóban kiemelkedően értelmes volt a többihez képest. Arról szólt, 

hogy mennyire megnehezíti Georgia állam a drog miatt elítéltek 

későbbi életét. Nem kaphatnak segélyt vagy lakhatási támogatást, 

nem szavazhatnak, hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon. Még az 

ösztöndíj-lehetőségekből is kizárják őket, és gyakran 

családtámogatáshoz sem jutnak. Figyelembe véve, hogy már 

letöltötték a büntetésüket, kifizették a rájuk rótt pénzbüntetést, 

teljesítették a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit és fizetik az 

adót, nem érdemelnének ugyanolyan polgárjogokat, mint a 

többiek? 

Lenyűgöző érvelés volt még a Claire előtt heverő fényképek 

nélkül is. Pedig hála a magánnyomozónak, akit Paul felfogadott, 

hogy az évek során kövesse Lydia életének mozzanatait, Claire-nek 

bőséges anyag állt a rendelkezésére. 

Az egyiken a holtfáradt Lydia Dee-t cipelte az egyik karján, míg a 

másik kezét egy bevásárlószatyor húzta le. Egy másikon a szemmel 

láthatóan kimerült Lydia egy buszmegállóban állt egy állatorvosi 

rendelő előtt. Majd kutyákat sétáltatott egy fákkal szegélyezett 



utcán, s a fotós épp egy ellazult pillanatát kapta el. Egy újabb képen 

a viharvert Dodge-ba szállt be éppen, amelynek piros 

ragasztószalag volt a hátsó lámpabúrája helyén. Aztán a Ford 

furgon volánja mögött ült, mögötte látszottak a kutyaápolás 

kellékei. Később büszkén állt az új boltja előtt, láthatóan a megnyitó 

napján. Lydia egy óriási ollóval egy sárga szalagot vágott át, 

miközben a lánya és hippi barátja büszkén figyelte. 

Dee Delgado. Claire sorrendbe rakta a képeket. Lydia kislánya 

annyira hasonlított Juliára, hogy Claire-nek elállt a lélegzete. 

Paul is így gondolhatta, amikor meglátta ezeket a képeket. Ő 

sosem találkozott Juliával, de Claire-nek három albuma is volt, tele 

családi fotókkal. Arra gondolt, talán érdemes lenne egymás mellé 

tenni a képeiket, és összehasonlítani a két lányt. Aztán megijedt, 

mert évek óta nem nyitotta ki azokat az albumokat, s ha most 

megtenné, talán kiderülne, hogy Paul bezzeg nézegette őket. 

Kizárt, hogy ne tette volna. Paul szemmel láthatóan megszállottja 

volt Lydiának. Az eltelt tizenhét és fél évben mindvégig 

magándetektívekkel figyeltette. Minden alkalommal más 

ügynökséghez fordult, de mindegyiktől ugyanolyan típusú, alapos 

beszámolót rendelt Lydia életének minden részletéről. 

Hitelfelmérések, háttérelemzések, adóívek, bírósági végzések, 

feltételes szabadlábra helyezési iratok, bírósági leiratok 

szerepeltek mindegyikben, pedig minden drogvétsége elévült már 

tizenöt éve. Még az állatai nevét és fajtáját is felsorolták. 

Claire-nek fogalma sem volt minderről, és úgy vélte, Lydiának 

sem, mert a nővére kétségtelenül előbb halt volna meg, mint hogy 

egy fillért is elfogadjon Paultól. 

Az volt a furcsa az egészben, hogy Paul időnként felvetette, nem 

kellene-e Claire-nek kapcsolatba lépnie Lydiával. Néha mondott 

olyat, hogy bárcsak lenne családja, akivel még beszélgetni tudna, és 

mivel Helen sem lesz fiatalabb, talán jót tenne Claire-nek, ha 

begyógyítanák a régi sebeket. Egyszer még azt is felajánlotta, hogy 

megpróbálja megkeresni Lydiát, de ő nemet mondott erre, mert 



biztosítani akarta Pault, hogy sosem fogja megbocsátani a 

nővérének a vele kapcsolatos hazugságot. 

– Nem hagyom, hogy bárki közénk álljon – mondta neki jogos 

indulattól reszkető hangon, kiállva igazságtalanul megvádolt férje 

mellett. 

Vajon ugyanúgy manipulálta őt Lydiával kapcsolatban, ahogy a 

számítógépes jelszavakkal és a bankszámlákkal tette? Claire 

könnyen hozzáfért bármihez, így nem érzett kényszert, hogy 

akármi után kutasson. Micsoda ravaszság volt tőle úgy elrejteni a 

disznóságait, hogy mindvégig szem előtt voltak! 

A kérdés már csak az volt, hogy mi mindent talál még. Nézte a 

Paul irodájából lehozott két nagy irattartót. Tejfehér műanyagból 

készültek, rajtuk felirat: Személyes 1 és Személyes 2. 

Nem volt ereje megnézni a másodikat is, az első épp elég 

borzalom volt aznapra. A benne lévő dossziék színkóddal voltak 

jelölve, rajtuk csinos címkék női nevekkel. Nyilvánvaló okokból 

Lydia dossziéját választotta ki, de a másik dobozt a többi dossziéval 

és a többi női névvel érintetlenül hagyta. Így is elég bepillantást 

nyert Paul szennyesébe. 

Helyette felpattintotta a telefon tetejét a felborított 

fájdalomcsillapítós üveg mellett. Vett magának egy feltöltős mobilt, 

melyet eldobhatónak is szoktak nevezni. Már ha hihet az ember az 

Esküdt ellenségek című sorozatnak. Lydia mobilszáma benne volt 

Paul dossziéjában, erre küldött üzenetet a feltöltős mobilról. Nem 

szöveget írt, csak a dunwoody-i címét adta meg. A többit a sorsra 

akarta bízni. Vajon Lydia kitörli, mert nem érti és azt hiszi, átverés, 

mint amikor egy bukott nigériai elnök érdeklődik az ember 

bankszámlája iránt, vagy épp azért törli ki, mert rájön, hogy tőle 

jött az üzenet? 

Claire úgy érezte, megérdemelné a mellőzést. A nővére elmondta 

neki, hogy valaki megpróbálta megerőszakolni, mire ő annak az 

embernek hitt. 

Lydia azonban szinte azonnal visszaírt: Úton vagyok. 



A rablás óta Claire nyitva hagyta a biztonsági ajtót. Titokban azt 

remélte, hogy a rablók visszatérnek, és megölik. Vagy talán mégse, 

mert az kegyetlenség lenne az édesanyjával szemben, de legalább 

vernék meg úgy, hogy kómába essen, és csak egy év múlva ébredjen 

fel, amikor már ledőlt az összes dominó. 

Mert íme, itt az első dominó: Könnyű azt mondani, hogy aki nemi 

erőszakról készült filmeket néz, nem feltétlenül akarja maga is 

elkövetni, de mi van, ha mégis előfordult egyszer, és ezt a valakit az 

áldozat épp ezzel a bűnnel vádolta meg? 

Második dominó: Mi van, ha az a régi vád az erőszak kísérletéről 

igaz volt? 

Harmadik dominó: A statisztika szerint az erőszakolók nem csak 

egyszer erőszakolnak. Ha megússzák, általában folytatják tovább. 

De még ha nem is ússzák meg, olyan nagy arányú a visszaesés, hogy 

forgóajtót szerelhetnének a börtönök kapujára. 

Hogy honnan ismerte Claire ezt a statisztikát? Onnan, hogy 

néhány évvel korábban egy megerőszakoltaknak szóló telefonos 

segélyszolgálat önkéntese volt, ami a sors legnagyobb iróniája, és 

világraszóló sztori lett volna, ha bárki ismerte volna a hátterét. 

Ami egyben elvezet a negyedik dominóhoz: Mi van igazából a 

Személyes 1 és Személyes 2 irattartókban? Minden logikusan 

gondolkodó ember kitalálhatja, hogy ugyanolyan jellegű dossziék, 

mint Lydiáé megfigyelési adatokkal, fényképekkel, a Paul által 

kiszemelt nők életének részleteivel. 

Ötödik dominó: Ha Paul valóban megpróbálta megerőszakolni 

Lydiát, mit csinált a többi nővel? 

Hála az égnek, hogy sosem született közös gyermekük! Claire 

már a gondolatba is beleszédült. Forgott vele az egész szoba, mivel 

a bor és a tabletták nem jöttek ki jól egymással. Ismét elfogta a jól 

ismert rosszullét. 

Lehunyta a szemét, s gondolatban listát készített, mert túl 

veszélyesnek tűnt leírni ezeket a dolgokat. 



Jacob Mayhew: Vajon hazudott a filmek valódiságát illetően? A 

viharedzett nyomozó olyan ember volna, aki hazudik egy nőnek, 

hogy megkímélje? 

Adam Quinn: Igazából milyen fájlokat akar megkapni? Netán ő is 

ugyanolyan ügyesen titkolja előtte a valódi természetét, mint Paul, 

annak ellenére, hogy lefeküdt vele? 

Fred Nolan: Mi volt a tényleges oka annak, hogy ez az alattomos 

seggfej itt járt a temetés napján? A filmek miatt jött, vagy van még 

valami ennél is rosszabb Claire számára a tarsolyában? 

Paul Scott: Erőszaktevő? Szadista? Szerelmes férj? Barát? 

Szerető? Hazug? Claire életének csaknem a felét vele élte le, de 

fogalma sem volt arról, ki is ő igazán. 

Kinyitotta a szemét, lenézett a kiszórt gyógyszerekre, és 

fontolóra vette, hogy bekap egy harmadikat is. Sosem értette, mi a 

vonzó abban, ha bedrogozza magát az ember. Azt hitte, az 

eltompulás a cél, ő azonban most még élénkebben érzékelt 

mindent. Nem tudta kikapcsolni az agyát, csak az ereje hagyta el, és 

túl nagynak érezte a nyelvét a szájához képest. Talán rosszul 

csinálta. Talán az egy órával ezelőtt bevett két Valium ellenhatást 

fejt ki. Talán csak még több Percocetre van szüksége. Kivette az 

okostelefonját az asztalfiókból, remélve, hogy talál valami 

oktatóvideót a YouTube-on egy segítőkész drogos jóvoltából. 

Vibrálni kezdett a feltöltős telefon, Lydiától jött üzenet: Itt 

vagyok. 

Claire két tenyerével rátámaszkodott az íróasztalra, és feltolta 

magát. Vagy legalábbis megpróbálta, ugyanis nem 

engedelmeskedtek a karizmai. Amint a lábait próbálta 

kényszeríteni, hogy elinduljanak, majdnem elesett, úgy forgott vele 

a szoba. 

Megszólalt a bejáratnál a csengő. Claire besöpörte Lydia minden 

fotóját és jelentését a fiókba, ivott egy korty bort, majd úgy döntött, 

magával viszi a poharat. 



A járás nagy kihívást jelentett. A tágas konyhában és nappaliban 

még csak elboldogult, de a folyosó falának már folyton 

nekiütközött. Végül le kellett vetnie magas sarkú cipőjét, amit csak 

azért hagyott magán, mert eddig mindig le szokták vetni a cipőjüket 

a házban. Minden szőnyeg fehér volt, a keményfa padló pedig 

fehérített tölgy. A falak is fehérre voltak festve, még a festmények 

némelyike is a fehér különböző árnyalataiban játszott. Nem egy 

házban élt, hanem egy szanatóriumban. 

A bejárati ajtó kilincse kicsúszott a kezéből, pedig már látta Lydia 

alakját a mattított üveg túloldalán. Kiöntötte a borát, amint 

megragadta a kilincset. Érezte, hogy mosolyog, pedig nem volt 

semmi vicces ebben. 

Lydia kopogott az üvegen. 

Claire-nek végre sikerült kinyitnia az ajtót. 

– Itt vagyok. 

– Jézus isten! – nézett Lydia közelről a szemébe. – Akkora a 

pupillád, mint egy tízcentes. 

– Az képtelenség – motyogta Claire, mert egy tízcentes nagyobb, 

mint az egész szemgolyója. Vagy az inkább akkora, mint a 

negyeddolláros? 

Lydia hívás nélkül belépett a házba, s nyomban ledobta a földre a 

táskáját. Lerúgta a cipőjét, és körülnézett az előcsarnokban. 

– Mi ez a hely? 

– Nem tudom – felelte Claire, mert otthonnak többé semmiképp 

sem érezte. – Viszonyod volt Paullal? 

Lydia szája tátva maradt a csodálkozástól. 

– Csak tudni szeretném – folytatta Claire, mert a jelentésekből 

tudta, hogy Lydiának van egy gyermeke, és Paul fizette a 

taníttatását. Egy viszony, amelyből született egy szerelemgyerek, 

sokkal hihetőbb, mint az összes többi rémisztő magyarázat, ami 

indokolná, miért folyt bele Paul a nővére életébe. 

Lydia szája még mindig tátva volt. 

– Volt, vagy nem? 



– Nem! – jelentette ki határozottan Lydia. Szeméből aggodalom 

sugárzott. – Mit vettél be? 

– Nyugtatót és altatót némi vodkával. 

– Ez nem vicces – kapta ki a kezéből Lydia a boros poharat. 

Körülnézett, hol tehetné le a kietlen előszobában, de nem talált 

semmit, így a csillogó betonpadlóra tette. – Miért kérdezted? 

Claire megtartotta a választ magának. 

– Megcsalt? – találgatott Lydia. 

Claire ebből a szemszögből még nem vizsgálta meg a kérdést. 

Vajon megcsalásnak számít, ha az ember férje megerőszakol 

valakit? Mert ugyebár ebbe az irányba dől az összes dominó. Ha 

Paul valóban megpróbálta megerőszakolni Lydiát, talán 

megpróbált valaki mást is, és talán sikerült is neki. Ha pedig 

megúszta, nagy valószínűséggel megpróbálta újra. 

És felbérelt egy magánnyomozót, hogy kövessék az illető nőket 

egész életükben, hogy ő továbbra is ellenőrzést gyakorolhasson 

fölöttük a garázs fölötti barlangjából. 

De ez valóban megcsalásnak számít? Claire a krízisközpontban 

kapott kiképzésből tudta, hogy az erőszak a hatalomról szól. Paul 

pedig nagyon is szerette az ellenőrzése alatt tartani a dolgokat. 

Szóval a nők megerőszakolása ugyanaz, mint a konzervek gondos 

elrendezgetése a kamrában címkével kifelé vagy a mosogatógép 

precíz megtöltése, hogy minden evőeszköz egy irányba mutasson? 

– Claire! – csettintett az ujjával Lydia. – Nézz rám! 

Claire megtette, ami tőle tellett. Mindig is úgy vélte, hogy 

mindannyiuk közül Lydia a legcsinosabb. Az arca most teltebb volt, 

de sokkal inkább előnyére váltak ez elmúlt évek, mint Claire 

gondolta volna. A szeme sarkában szarkalábak utaltak vidám 

természetére, és volt egy gyönyörű, művelt lánya. Meg egy barátja, 

aki leszokott heroinfüggő, és beszélgetős műsort hallgat a rádióban, 

miközben egy öreg autót szerel a felhajtóján. 

Miért akarta Paul tudni mindezt? Miért kellett mindent tudnia 

Lydiáról egyáltalán? Az is zaklatás, ha valaki mással végezteti el a 



piszkos munkát? És nem erőszak az is, ha valakit a tudta nélkül 

megfigyelnek? 

– Mit vettél be, Claire? – kérdezte újra Lydia, majd ellágyult a 

hangja, s megdörzsölte húga karját. – Kérlek, Sweetpea, mondd 

meg: mit vettél be? 

Claire majdnem elsírta magát. Nem is emlékezett, mikor 

szólította valaki utoljára a becenevén. 

– Valiumot – felelte –, meg néhány Percocetet. 

– Hányat? 

Claire megrázta a fejét, mert mit számít az már. Semmi sem 

számít. 

– Volt egy macskánk, úgy hívták, Mr. Szendvics. 

Lydia érthetően összezavarodott. 

– Na és? 

– Sonkicának becéztük, tudod, mint sonka a szendvicsben. 

Mindig ott volt köztünk a kanapén, az ágyban. Csak akkor 

dorombolt, ha mindketten simogattuk. 

Lydia oldalra billentette a fejét, mint aki megpróbál megérteni 

egy őrültet. 

– A macskák ismerik az embert – folytatta Claire. Biztos volt 

benne, hogy a nővére érti ezt, hisz állatok között nőtt fel. Egyikük 

sem tudott úgy végigmenni egy parkolón, hogy ne csatlakozott 

volna hozzá egy kóbor élőlény. – Ha Paul rossz ember lett volna, 

arra Sonkica rájön. – Claire érezte, hogy ez sovány kifogás, de nem 

tudta abbahagyni. – Nem azt szokták mondani, hogy a rossz 

emberek utálják az állatokat? 

Lydia zavartan ingatta a fejét. 

– Nem tudom, mit akarsz tőlem hallani, Claire. Hitler például 

imádta a kutyákat. 

– Reductio ad Hitlerum – idézte Claire a férjét. – Azt jelenti, 

amikor Hitlerhez hasonlít az ember valakit, csak hogy megnyerjen 

egy vitát. 

– Most vitatkozunk? 



– Mondd el nekem, mi történt közted és Paul között! 

Lydia keserveset sóhajtott. 

– Miért? 

– Mert még nem hallottam. 

– Te nem akartál meghallgatni. 

– Most figyelek. 

Lydia körülnézett a hallban azt sugallva, hogy Claire eddig még 

nem hívta beljebb. Nem tudhatta, hogy a húga nem szerette volna 

hideg, lélektelen házát az ő szemén át látni. 

– Kérlek! – fogta könyörgőre Claire. – Kérlek, Pepper, mondd el! 

Lydia kétségbeesetten felemelte mindkét karját, mint aki sajnálja 

erre pocsékolni az időt. Aztán mégis beszélni kezdett. 

– A kocsijában ültünk, a Miatában. A térdemre tette a kezét, én 

pedig lesöpörtem onnan. 

Claire ráébredt, hogy visszatartja a lélegzetét. 

– Ennyi? 

– Gondolod, hogy csak ennyi volt? – vágta rá Lydia dühösen, 

amihez minden joga megvan, gondolta Claire. – Ő tovább vezetett, 

én pedig azt mondtam magamban: rendben, most úgy teszünk, 

mintha a húgom lúzer barátja nem tette volna a kezét a térdemre. 

Ám ekkor befordult egy mellékútra, amelyről azt sem tudtam, hogy 

létezik, s hirtelen már bent is jártunk az erdőben. – Lydia hangja 

ellágyult, s elnézett Claire válla fölött. – Megállt, és kikapcsolta a 

motort. Megkérdeztem, mi folyik itt, mire az arcomba ütött. 

Claire saját keze is ökölbe szorult. Paul sosem ütött meg senkit 

életében. Még a sikátorban sem sikerült bevinnie egy találatot, 

amikor a kígyós emberrel küzdött. 

– Megszédültem – folytatta Lydia –, ő pedig kezdett rám mászni. 

Megpróbáltam lelökni magamról, s amikor megint meg akart ütni, 

elfordítottam a fejem. – Kissé most is elfordította, mintegy 

illusztrálandó az esetet a közönségének. – A kilincs felé 

tapogatóztam, és valahogy sikerült kinyitnom az ajtót. Kiestem a 

kocsiból, ő meg rám vetette magát, mire felhúztam a térdem. 



Claire visszaemlékezett az önvédelmi órákra, ahol arra tanította 

az oktató, hogy nem érdemes megpróbálni beletérdelni egy férfi 

ágyékába, mert ha elvéti a célt, az illető csak még dühösebb lesz. 

Lydia folytatta. 

– Futni kezdtem, de csak nyolc-tíz métert jutottam előre, amikor 

utolért és megragadott. Hasra estem, ő pedig rám feküdt. – Lydia 

lehorgasztotta a fejét, s Claire már-már azt feltételezte, hogy csak 

sajnáltatni akarja magát. – Nem kaptam levegőt, azt hittem, 

agyonnyom. Szinte éreztem, hogy meghajlanak a bordáim, mintha 

el akarnának törni – mondta, s a bordáira tette a kezét. – Paul 

közben folyton azt ismételgette: „Mondd, hogy te is akarod!” 

Claire-ben megállt az ütő. 

– Még mindig vannak miatta rémálmaim. Amiatt, ahogy mondta. 

Suttogva, mintha szexinek szánta volna, pedig csak rémesen 

undorító volt – borzongott meg Lydia. – Néha, amikor a hasamon 

alszom el, még mindig hallom a hangját a fülemben, és… 

Claire kinyitotta a száját, hogy kapjon levegőt. Szinte érezte, 

ahogy a saját bordái meghajoltak, amikor Paul a sikátorban a 

téglafalnak nyomta. Az ő fülébe is ezt suttogta akkor: Mondd, hogy 

te is akarod! Akkor furának gondolta ezt, mert Paul még sosem 

beszélt vele így, de a férje nem engedett, amíg nem mondta neki 

ugyanezeket a szavakat. 

– Aztán mit csináltál? – kérdezte Lydiát. 

Lydia megrántotta a vállát. 

– Nem volt választásom. Mondtam neki, hogy én is akarom. 

Akkor lerántotta rólam a bugyit. Még mindig ott van a körme által 

hasított hosszú seb nyoma a lábamon. 

Claire a saját combjára szorította a kezét, ahol még látszott Paul 

körme nyoma. 

– És aztán? 

– Kezdte kicsatolni az övét. Ekkor fütyülést hallottam, éles 

füttyöket. Néhány srác jött kifelé az erdőből, és azt gondolták, 

szerelmespár vagyunk. Segítségért kezdtem sikoltozni, mire Paul 



felugrott, és visszafutott a kocsijához. Az egyik fiú utánarohant, a 

másik meg felsegített engem. Hívni akarták a rendőröket, de én 

lebeszéltem őket. 

– Miért? 

– Nemrég tették le értem az óvadékot már vagy milliomodszorra, 

míg Paul egy kiváló végzős diák volt. Ki hitt volna nekem? 

Azt már tudta, hogy Claire kinek hitt. 

– És a két fiú? 

– Meleg fickók voltak, akik enyelegni mentek az erdőbe. A zsaruk 

rájöttek volna abban a percben, hogy kinyitják a szájukat. – Lydia 

csak ingatta a fejét emlékezve, milyen reménytelen volt a helyzet. – 

Én meg nem is igazán törődtem azzal, hogy velem mi lesz, csak arra 

tudtam gondolni, hogy téged ki kell mentenem Paul karmaiból. 

Claire a homlokára szorította a kezét, úgy érezte, lázas. Még 

mindig a hallban álltak. Be kellett volna hívnia Lydiát. Be kellett 

volna kísérnie a dolgozószobába, és leülni vele ott. 

– Kérsz egy italt? 

– Már mondtam neked, hogy tiszta vagyok. Sem drog, sem 

alkohol. 

Claire persze tudta ezt. Paul nyomozói beültek még az anonim 

találkozókra is, és lejegyezték Lydia minden szavát. 

– Nekem viszont szükségem van egy italra – mondta, s 

megtalálva boros poharát a földön, egy hajtásra kiitta, ami még 

benne volt. Lehunyta a szemét, és várt, de nem jött a 

megkönnyebbülés. 

– Gondjaid vannak a droggal és az alkohollal? – kérdezte Lydia. 

Claire nagy nehezen visszatette a poharat a földre. 

– Igen. A gond az, hogy nem nagyon szeretem őket. 

Lydia már nyitotta a száját, hogy válaszoljon, amikor fénybe 

borult a hall, s egy autót hallottak behajtani a ház elé. 

– Ki jött? 

Claire bekapcsolta a képernyőt az ajtó mellett, s mindketten 

figyelték, amint egy Crown Victoria parkol le a kapunál. 



– Miért jön ide egy Huckleberry? – kérdezte Lydia ijedten. – 

Claire? 

Claire a saját ijedségével volt elfoglalva. Őt inkább az érdekelte, 

melyik Huckleberry lehet az. Mayhew jött talán meggyőződni róla, 

hogy ő nem készített a filmekről másolatokat? Vagy Nolan az az 

illetlen megjegyzéseivel, alattomos nézésével és őrjítő kérdéseivel, 

amelyek nem adnak magyarázatot arra, hogy miért van itt 

egyáltalán? Esetleg a pártfogó tisztje? Figyelmeztette Claire-t, hogy 

bármikor felbukkanhat, és minden figyelmeztetés nélkül 

elvégezheti rajta a drogtesztet. 

– Feltételesen vagyok szabadlábon – mondta Lydiának –, nem 

találhatnak bennem szereket. 

Eszébe jutott a Valium, s visszaemlékezett még egy részletre Paul 

dossziéjából. Amikor még drogos volt, Lydia egyszer bűnösnek 

vallotta magát egy drogbűntettben, hogy elkerülje a 

börtönbüntetést. Megpróbálta végigtaszigálni a folyosón a nővérét. 

– Mozogj, Pepper! Nem szabad, hogy elítélt társaságában 

találjanak. Visszavihetnek a börtönbe. 

Lydia nem mozdult, teljesen megdermedt. Hangtalanul mozgott a 

szája, mintha túl sok kérdés akarna egyszerre kibukni rajta. Végül 

sikerült megszólalnia. 

– Kapcsold le a lámpát! 

Claire kábán engedelmeskedett, mire elhalványultak a hallban a 

fények, s legalább első pillantásra nem látszott kitágult pupillája. 

Mindketten a monitort nézték, arcuk alig pár centire volt 

egymástól, s mindketten rémülten kapkodtak levegő után. A 

kocsiból egy férfi szállt ki. Magas, erős testalkatú. Barna hajában 

oldalt szabályos választék húzódott. 

– A francba! – nyögött fel Claire, mert úgy érezte, nem fog eléggé 

a feje most ahhoz, hogy szemtől szembe kerüljön Fred Nolannel. – 

Ez az FBI. 

– Micsoda? – visította Lydia ijedtében. 



– Fred Nolan – borzongott meg Claire, ahogy kimondta a nevet. – 

Egy seggfej különleges ügynök a belvárosi irodából. 

– Tessék? – rémüldözött Lydia. – Szövetségi bűnt követtél el? 

– Nem tudom. Talán. 

Most nem volt idő elmagyarázni. Claire átváltott a bejárati ajtó 

kamerájára. Nolan feje búbját lehetett látni, ahogy jön felfelé a 

lépcsőn. 

– Figyelj! – suttogta Lydia. – A törvény szerint nem kell 

válaszolnod a kérdéseire, és nem kell elmenned vele, hacsak le nem 

tartóztat. De ha le is tartóztat, ne mondj egy kukkot se! 

Megértetted, Claire? Semmi hülye vicc vagy kiszólás! Csak tartsd 

csukva azt a nagy szád! 

– Oké. – Claire érezte, hogy tisztul az agya, talán a testét elárasztó 

adrenalintól. 

Mindketten az ajtót nézték, és vártak. 

Nolan árnyéka megjelent a tejüveg mögött. Kinyújtotta a kezét, és 

megnyomta a csengőt. 

A két nő összerezzent a hangra. 

Lydia intett, hogy Claire maradjon csendben. Talán nem rossz 

ötlet megváratni Nolant. Addig legalább csillapodik kissé Claire 

kapkodó légzése. 

Nolan újból becsengetett. 

Lydia egy helyben járt, hogy úgy hallatszódjék, mintha 

közeledne, majd résnyire kinyitotta az ajtót, és kidugta a fejét. 

Claire látta a képernyőn, hogy fel kell néznie Nolanre a férfi 

magassága miatt. 

– Jó estét, hölgyem! – bökte meg Nolan a képzeletbeli kalapját. – 

A ház asszonyával jöttem beszélni. 

Lydia hangja még mindig túl vékony volt a félelemtől. 

– Alszik. 

– Nem ott áll véletlenül maga mögött? – tolta meg tenyerével 

Nolan az ajtót, mire Lydiának engednie kellett, különben hanyatt 

esik. A férfi rámosolygott Claire-re. A zúzódás a szeme körül már 



sárgult. – Az a vicces a tejüvegben, hogy tulajdonképpen nem rejt el 

semmit. 

– Mit akar? – kérdezte Lydia. 

– Hát ez jó kérdés – válaszolta Nolan az ajtón tartva a kezét, 

nehogy Lydia be tudja csukni. Felnézett az éjszakai égboltra. Nem 

volt féltető a bejárat fölött, mert Paul azt mondta, tönkretenné az 

épület harmóniáját. – Úgy néz ki, eláll az eső. 

Claire és Lydia hallgatott. 

– Ami engem illet, szeretem az esőt – folytatta a férfi belépve a 

házba. Körülnézett a tágas hallban. – A legjobb idő lazítani és 

olvasni. Vagy filmet nézni. Szeretik a filmeket? 

Claire nyelt egyet. Miért emleget ez az ember filmeket? Beszélt 

talán Mayhew-val? Vagy van egy nyomkövető a számítógépeken? 

Claire a wi-fit használta Paul laptopjával. Vajon Nolan nyomon 

kíséri, mit csinál? 

– Mrs. Scott? 

Claire felületesen lélegzett, s ellenállt a kísértésnek, hogy nyíltan 

rákérdezzen, azért jött-e, hogy őt letartóztassa. 

– Az ott a maga furgonja? 

Lydia megdermedt, hallva, hogy Nolan most hozzá beszél. 

A férfi kezet nyújtott neki, bár nem is kellett kinyújtania, mert 

olyan közel állt Lydiához, hogy csak be kellett hajlítania a könyökét. 

– Mi még nem találkoztunk. Fred Nolan ügynök, FBI. 

Lydia nem rázott vele kezet. 

– Egy perc alatt idehívhatnám a pártfogó tisztjét – fordult ismét 

Claire felé a férfi. – Eltekintve attól, hogy szándékosan hazudni és 

félrevezetni egy szövetségi ügynököt öt év börtönnel büntethető, 

nem teheti meg, hogy nem válaszol a pártfogó tisztje kérdéseire. Ez 

a feltételes szabadon bocsátás egyik feltétele. Nincs joga hallgatni. – 

Nolan közelebb hajolt Claire-hez, és alaposan szemügyre vette a 

szemét. – És nincs joga beszívni. 

– Engem Mindy Parkernek hívnak. A furgont kölcsönbe kaptam a 

szerelőmtől. Claire egyik barátnője vagyok – szólalt meg Lydia. 



Nolan alaposan végigmérte, mert távolról sem úgy nézett ki, 

mintha Claire barátnője volna. A farmere inkább valami rugalmas 

anyag, nem igazi denim, fekete pólója foltos, szürke kardigánja 

pedig foszladozik a szélein, mintha kutya rágta volna meg. Még a 

házvezetőnőjének sem menne el, nemhogy a barátnőjének. 

– Szóval Mindy Parker. – Nolan teátrálisan előhalászott egy 

spirálkötésű jegyzettömböt és egy tollat, s leírta Lydia kitalált 

nevét. – Bízz, de ellenőrizz! Nem valami ilyesmit mondott Reagan? 

– Miért jött ide? – firtatta Lydia. – Már majdnem éjfél. Claire férje 

csak most halt meg, nyugalomra van szüksége. 

– Még mindig az a ruha van magán, amit a temetésen viselt – 

hordozta végig Claire testén a tekintetét Nolan. – Nem mintha nem 

állna remekül magának. 

Claire ösztönösen elmosolyodott a bók hallatán, mert mindig ezt 

tette, ha szépet mondtak neki. 

– Csak azt szeretném tudni, Mrs. Scott, jelentkezett-e a férje 

üzleti partnere. 

Claire szája kiszáradt. 

– Mrs. Scott! Felvette önnel a kapcsolatot Mr. Quinn? 

Az asszonynak szinte kényszerítenie kellett magát, hogy 

válaszoljon. 

– Ott volt a temetésen. 

– Igen, láttam. Ismerve a helyzetet, szép volt tőle – mondta Nolan, 

majd elvékonyítva a hangját igyekezett Claire-t utánozni. – „Miféle 

helyzetet, Nolan ügynök?” 

„Ó, kérem, hívjon csak Frednek. Nem bánja, ha én meg Claire-nek 

szólítom?” „Nem, egyáltalán nem, Fred.” 

Claire olyan szigorú arcot vágott, amilyet csak tudott. 

– Feltételezem, tudott arról, hogy a férje pénzt sikkasztott a 

cégtől. 

Claire érzékelte, hogy a szája tátva marad a csodálkozástól. El 

kellett ismételnie magában Nolan szavait, hogy felfogja, mit hallott. 

Paul a végletekig korrekt volt pénzügyekben. Egyszer harminc 



percet autóztak vissza egy vidéki boltba, mert Paul rájött, hogy a 

pénztáros túl sokat adott vissza. 

Egyenesen kibukott belőle, amit gondolt. 

– Maga hazudik. 

– Gondolja? 

Claire legszívesebben pofon csapta volna. Ez valami trükk. Nolan 

összejátszik Adammel és Mayhew-val, vagy ha nem is, ennek 

azokhoz a nyomorult filmekhez lehet valami köze. 

– Miféle játékot játszik? Bármi is az, velem nem eteti meg. 

– Kérdezze Adam Quinnt, ha nekem nem hisz. – Nolan 

hatásszünetet tartott, mintha azt várná, hogy Claire már fut is a 

telefonhoz. – Ő hívta a szövetségieket. A cég egyik könyvelője talált 

egy hárommilliós átutalást egy Little Ham Holdings nevű fantomcég 

számlájára. 

Claire összeszorította a fogát, hogy fel ne sikoltson. Little Ham, 

azaz Kis Sonka volt Mr. Szendvics másik beceneve. 

Nolan Lydiához fordult. 

– Ez jó sok pénz, nem igaz? Három milka. Az olyanok, mint maga 

meg én nyugdíjba mehetnénk ennyi pénzzel a zsebünkben. 

Claire térde elgyengült, lába remegni kezdett. Meg kell 

szabadulnia Nolantől, mielőtt idegösszeomlást kap. 

– Szeretném, ha távozna! 

– Én meg azt szeretném, hogy a szomszéd ne kefélje tovább a 

feleségemet – nevetett Nolan, mintha valami vicceset mondott 

volna. – Tudja, Claire, itt csak az az érdekes, hogy ennyi zsozsó 

csepp a tengerben az olyan fickóknak, mint a maga férje. – 

Bizalmasan odafordult Lydiához. – Paul huszonnyolcmilliót ér 

papíron. Vagyis ért. Mekkora volt az életbiztosítása? – kérdezte 

Claire-től, de az asszony nem felelt, mert fogalma sem volt róla. 

Nolan készséggel kisegítette. – Egy másik húszas. Ami azt jelenti, 

hogy magácska most majdnem ötvenmilliót ér, asszonyom. 



Kicsit csendben maradt, hogy hagyja leülepedni az információt, 

de Claire már rég nem volt abban az állapotban, hogy fel tudjon 

fogni bármit is. 

– Rendes volt Adam Quinntől, hogy hajlandó volt bíróságon kívül 

megállapodni ahelyett, hogy engedte volna a kedves férjét 

szövetségi börtönbe dugni – folytatta Nolan, majd érzéki pillantást 

vetett Claire-re. – Gyanítom, a maga módján vett elégtételt a férjén. 

A burkolt sértés magához térítette az asszonyt. 

– Miből gondolja, hogy… 

– Hallgass, Claire! – állt közvetlenül eléje Lydia, eltakarva őt 

Nolan szeme elől. – Kérem, távozzon! 

Nolan álságosan rámosolygott. 

– Különben? 

– Azért jött, hogy letartóztassa Claire-t? 

– Le kéne? 

– Először is, vigye hátrébb a seggét! 

Nolan tett egy megfontolt lépést hátrafelé. 

– Alig várom, mi lesz a második utasítása. 

– Az, seggfej, hogy ha ki akarja őt hallgatni, hívja ide az ügyvédjét, 

és beszéljék meg! 

Nolan vigyorgott, mint egy vízköpő. 

– Tudja, mit, Mindy Parker? Most, ahogy elnézem, egyre jobban 

látom, mennyire hasonlít Claire-re. Mintha maguk, lányok, 

testvérek lennének. 

Lydia nem engedte, hogy fogást találjon rajta. 

– Kifelé! 

Nolan megadón feltartotta a kezét, bár eszébe sem jutott 

engedni. 

– Csak érdekes, tudja? Mi oka lehet annak, hogy egy ilyen pénzes 

pasas ellop három millát a saját cégétől? 

Claire éles fájdalmat érzett a mellkasában, és nem kapott levegőt. 

Ismét megmozdult vele a föld. A fal felé nyúlt, mert ugyanilyen 

érzés volt előző nap, amikor elájult. 



– Nos, hagyom önöket, hölgyeim, hogy tovább élvezzék az estét – 

búcsúzott Nolan. Kilépett a bejárati ajtó elé, és felnézett az éjszakai 

égre. – Szép éjszakánk van – állapította meg. 

Lydia bevágta az ajtót, és bekattintotta a zárat. Aztán mindkét 

kezét a szájára tapasztotta, a szeme tágra nyílt a félelemtől. 

Mindketten figyelték a monitoron, ahogy Fred Nolan lemegy a 

lépcsőn, és lassan eléri az autóját. 

Claire elfordította a fejét, mert nem akarta látni, de hallani attól 

még hallotta, ahogy halkan nyílik a kocsi ajtaja, majd hangosan 

becsapódik. Aztán felmordul a motor, s az autó tesz egy kört, hogy 

lemenjen a behajtón. 

Lydia maga mellé ejtette a kezét. Ugyanúgy kapkodta a levegőt, 

mint Claire. 

– Mi az isten volt ez, Claire? – nézett döbbenten a húgára. – Mi a 

büdös isten? 

– Fogalmam sincs – felelte csüggedten Claire. 

– Fogalmad sincs? – kiáltotta Lydia. Hangja visszaverődött a 

fényesre csiszolt betonpadlóról meg a fémből és üvegből készült 

csigalépcsőről. – Hogy az istenbe nem tudod, Claire? – kezdett 

járkálni fel-alá a hallban. – Ezt nem hiszem el! Ezt nem tudom 

elhinni! 

Claire sem tudta elhinni. A filmek, Mayhew, Nolan, Paul dossziéi. 

Amiket elolvasott, és amiket már nem mert. És ez a dolog Adam 

Quinn-nel. Most meg azt kell hallania, hogy Paul még tolvaj is volt. 

Hárommillió dollár? Nolan több millióval kevesebbre taksálta 

Pault, mert csak a bankszámláit vette figyelembe. Paul nem 

tőzsdézett, a ház tehermentes volt, az autók ki voltak fizetve. 

Paulnak semmi oka nem volt lopni. 

Claire nevetett saját magán, mert mást már nem tudott tenni. 

– Miért hiszem el, hogy Paul erőszaktevő, de azt már nem, hogy 

tolvaj? 

A kérdés hallatán Lydia megdermedt. 

– Te hiszel nekem? 



Claire eltolta magát a faltól. Bűntudatot érzett, amiért 

belerángatta Lydiát ebbe az egészbe. Nem volt joga kihasználni a 

nővérét, főleg azok után, ami történt. 

– Már akkor hinnem kellett volna neked. Sajnálom, hogy 

idehívtalak. Most jobb lenne, ha elmennél. 

Válasz helyett Lydia a földre szegezte a tekintetét. Barna 

bőrtáskája akkora volt, mint egy abrakos tarisznya. Claire 

eltűnődött, vajon Paulnak van-e fotója arról is, amikor ezt vette. 

Néhány kép láthatóan teleobjektívvel készült, míg mások olyan 

közelről, hogy el lehetett olvasni a kuponok szövegét, melyekkel 

Lydia fizetni szokott az élelmiszerboltban. 

Lydiának sosem szabad megtudnia, hogy Paul figyeltette. Ennyit 

legalább megtehet a nővére érdekében. Van egy tizenhét éves 

lánya, akinek a taníttatását Paul titokban fizette. Van egy barátja, 

jelzáloga a házán. Van saját üzlete két alkalmazottal, akikért felel. 

Összeroppanna, ha megtudná, hogy Paul minden lépését mindvégig 

figyelte. 

– Tényleg, Pepper. Most jobb lenne, ha mennél. Nem kellett volna 

idehívnom téged. 

Lydia felvette a földről a táskáját, s a vállára kanyarította. Kezét a 

kilincsre tette, de nem nyitotta ki az ajtót. 

– Mikor zuhanyoztál utoljára? 

Claire megrázta a fejét. Régen volt, Paul temetése reggelén. 

– Na és mikor ettél? 

Claire megint csak a fejét ingatta. 

– Én csak… – Nem tudta megmagyarázni. Néhány hónapja 

elvégeztek Paullal egy főzőtanfolyamot, és a férje nem is volt 

ügyetlen. De ha most eszébe jut, ahogy ott áll a konyhában késsel a 

kezében, semmi másra nem tud gondolni, csak a bozótvágó késes 

emberre. 

– Claire? – Lydia nyilván kérdezett még valamit, mert a táskája 

újból ott volt a földön, és a cipője is, ahol levetette. – Menj, és 

zuhanyozz le! Én addig főzök neked valamit. 



– Inkább menj! – biztatta Claire. – Nem kell belekeveredned ebbe 

a… ebbe a… Még azt sem tudom, mi ez az egész, Liddie, de valami 

nagyon rossz. Rosszabb, mint valaha gondolnád. 

– Azt felfogtam. 

Claire kimondta az egyetlen igazságot, amelyben biztos volt. 

– Nem érdemlem meg, hogy megbocsáss. 

– Nem is bocsátok meg, de attól még a húgom maradsz. 

 



8. FEJEZET 

Lydia küldött Ricknek egy sms-t, hogy egy órán belül hazaér. 

Gondoskodni fog arról, hogy Claire lefürödjön és egyen, majd ott áll 

fölötte, amíg felhívja Helent, és megkéri, hogy jöjjön át hozzá. Lydia 

huszonnégy évvel ezelőtt már az anyja helyébe lépett, még egyszer 

nem volt rá hajlandó. 

Különösen úgy, hogy itt szaglászik az FBI. 

Fred Nolannek már csak a gondolatára is borsózni kezdett a háta. 

A fickó nyilvánvalóan tudott Paulról olyan dolgokat, amelyeket 

Claire nem. Vagy talán Claire is tudta, csak nagyon jó színésznő. 

Ebben az esetben vajon akkor is hazudott, amikor azt mondta, 

végre elhiszi Lydia vádját Paullal kapcsolatban? Ha viszont 

mégsem, vajon mitől változott meg a véleménye? Ha pedig mégis 

megjátszotta magát, vajon miért tette? 

Képtelenség volt minderre megadni a választ. Húga gyerekkori 

simulékonysága felnőttkorára nyilván tökélyre fejlődött, s mára 

képes volna megállni a síneken egy közeledő vonat előtt, és 

hangoztatni, hogy nem lesz semmi baj. 

Végül is minél többet beszélt ezzel a felnőtt Claire-rel, annál 

inkább látta, hogy nem Anya lett belőle. Sokkal inkább olyanná vált, 

mint a saját anyjuk. 

Tétován körülnézett a konyhában. Azt hitte, könnyű lesz főzni 

valamit Claire-nek, ám a ház többi részéhez hasonlóan a konyha is 

túl letisztult volt ahhoz, hogy praktikus legyen. Minden 

konyhagépet fényes, fehér, laminált ajtók mögé rejtettek, amelyek 

annyira olcsónak néztek ki, hogy belekerülhettek vagy egymillió 

dollárba. Még a főzőlap is beleolvadt a csillogó, kvarc konyhapultba. 

Az egész hely félig bemutatóteremnek látszott, félig a Jetson család 

konyhájának valahonnan a távoli jövőből. Lydia el sem tudta 

képzelni, hogy valaki önszántából ilyen helyen éljen. 

Nem mintha Claire igazából élt volna egyáltalán. A hűtő 

bontatlan borosüvegekkel volt tele, az egyetlen ételféle egy fél 



doboz tojás volt, amely két napja lejárt. Az egyik kamrában Lydia 

talált egy csomag friss kenyeret, és volt valahol egy kávégép is, amit 

csak azért ismert fel, mert volt rajta egy címke „kávéfőző” felirattal, 

amit egy dátum, vélhetően a beüzemelése dátuma követett. 

A gép melletti laminált használati utasítás nyilvánvalóan Paul 

keze munkája volt. Lydia tudta, hogy a húga nem lenne képes ilyen 

felesleges ostobaságokra pazarolni az idejét. Addig nyomkodta a 

gombokat, amíg a gép életre kelt. Egy kávéscsészét tolt a 

kiömlőnyílás alá, és nézte, ahogy megtelik. 

– Hát rájöttél – állapította meg a világoskék blúzban és koptatott 

farmerben megjelenő Claire. Haját hátra rázta, hogy megszáradjon. 

Lydia először látta meg benne a hétköznapi nőt. 

Kezébe nyomta a kávéscsészét. 

– Idd ezt meg, segít kijózanodni. 

Claire leült a pult mellé, s fújni kezdte a gőzölgő italt. A pultnál 

álló fényes, alacsony háttámlájú, krómozott székek fehér bőrrel 

voltak borítva. Illettek a konyhával egy teret képező nappali 

kanapéjához és székeihez. A hátsó kertre néző ablakok helyét egy 

teljes üvegfal foglalta el. A medence olybá tűnt, mintha egy 

hatalmas, fehér márványtömbből faragták volna ki, hogy a kopár táj 

éke legyen. 

A háznak egyetlen része sem volt hívogató. Paul hideg, számító 

stílusa hatott át mindent. Már a bejáratnál lévő beton 

padlóburkolat is olyan hatást keltett, mintha a Hófehérkéből 

kölcsönzött sötét tükörré csiszolták volna. A csigalépcső pedig egy 

robot karjára hasonlított. A végtelen, fehér falaktól Lydiának olyan 

érzése támadt, mintha kényszerzubbonyt adtak volna rá. Tényleg 

jobb lesz innen gyorsan elmenni jó messzire. 

Az egyik fiókban talált egy serpenyőt. Öntött bele egy kis olajat, s 

beledobott két szelet kenyeret. 

– Tojásos kenyeret csinálsz nekem? 

Lydia elnyomott egy önkéntelen mosolyt, mert a húga most épp 

úgy beszélt, mintha újra tizenhárom lenne. A tojásos kenyér ötlete 



onnan jött, hogy még csak fel se kelljen vernie a tojásokat. Csak rá 

szokta ütni őket a kenyérre, és megvárta, amíg a fehérje megsül. 

Claire megszólalt. 

– Feltételesen vagyok szabadlábon, mert megtámadtam valakit. 

Lydia majdnem elejtette a doboz tojást. 

– Nem kellene támadásnak nevezni, de igazából az volt – folytatta 

Claire, a csészét forgatva az ujjai közt. – Allison Hendrickson volt az, 

a teniszpartnerem párosban. Épp bemelegítettünk, ő pedig azt 

fejtegette, hogy úgy érzi magát, mint egy holokauszttúlélő a 

felszabadítás után, mert az utolsó gyereke is hamarosan elmegy a 

főiskolára, és ő végre szabad lesz. 

Lydia beleütött két tojást a serpenyőbe. Máris utálta Claire 

teniszpartnerét. 

Claire letette a csészét, majd folytatta. 

– Aztán a barátjáról kezdett mesélni, akinek van egy lánya, aki 

már tavaly főiskolára ment. Okos lány volt, mindig jók voltak a 

jegyei. Aztán bekerült a főiskolára, és megbolondult. Összefeküdt 

mindenkivel, nem járt be az órákra, túl sokat ivott, és elkövetett 

minden hülyeséget, amit a fiatalok szoktak. 

Lydia egy lapos főzőkanállal a kenyér köré igazgatta a tojást. 

Nagyon is ismerősek voltak számára ezek a hülyeségek. 

– Egyik este a lány elment egy diákszövetségi buliba, és valaki 

drogot tett az italába. Másnap meztelenül ébredt a diákszövetség 

épületének az alagsorában, tele zúzódásokkal, de sikerült 

visszajutnia a kollégiumba, ahol a szobatársa mutatott neki egy 

videót, ami felkerült róla a YouTube-ra. 

Lydiában megfagyott a vér. Épp ilyen rémálmai voltak a 

főiskolára készülő Dee-vel kapcsolatban. 

– A kollégiumi srácok mindent filmre vettek. Gyakorlatilag 

csoportos erőszak történt. Allison alaposan belement a részletekbe, 

mert a kampuszon majdnem mindenki látta a filmet. Aztán 

odafordult hozzám: „El tudod ezt hinni?” Én azt mondtam, persze 

hogy el tudom hinni, mert az emberek kegyetlenek. Erre Allison: 



„Az a buta lány! Hogyan ihatta le ennyire magát egy csapat 

kollégiumi kölyök társaságában? Az ő hibája, miért ment el a 

partira!” 

Claire arcáról lerítt ugyanaz az undor és felháborodás, mint amit 

Lydia érzett. Amikor Julia eltűnt, mindenki azt kérdezte tőlük, miért 

kellett elmennie a bárba, mit keresett az utcán olyan későn, majd 

kifejtették, hogy a saját hibájából rabolták el, s valószínűleg 

erőszakolták és gyilkolták meg. 

– Erre mit mondtál? – kérdezte Lydia. 

– Először semmit, mert túl dühös voltam. Pedig nem is éreztem, 

hogy dühös vagyok, érted? 

Lydia megrázta a fejét, mert ő mindig tudta, mikor mérges. 

– Csak ismételgettem magamban Allison szavait, és egyre 

dühösebb lettem. Éreztem, ahogy egyre nő a mellkasomban a 

nyomás, mint amikor forrni kezd a víz a teáskannában. Aztán átjött 

a hálón a labda, és az ő térfelére érkezett, de én nyúltam érte. 

Emlékszem a mozdulatra, ahogy keresztbe nyúlok magam előtt – 

még mindig gyilkos a fonákom –, és az ütő átszeli a levegőt. Az 

utolsó pillanatban még egy kicsit előbbre lendültem, és az ütő 

élével rávágtam a térdére. 

– Szentséges ég! 

– Egyenesen az arcára esett, betörte az orrát, és kiesett két foga. 

Vér volt mindenütt. Már azt hittem, elvérzik. Kifordult a térde, ami 

pokolian fájhatott, és végül két műtéttel tudták csak helyretenni. – 

Claire bűnbánónak tűnt, de a hangján nem ez hallatszott. – 

Mondhattam volna, hogy véletlen volt. Emlékszem, ahogy ott álltam 

a pályán, és soroltam magamban a mentségeket. Allison a földön 

fetrengett és ordítva szidott, ahogy a torkán kifért, én pedig már 

nyitottam a szám, hogy azt mondjam, rettenetes, véletlen baleset 

történt, idióta vagyok, mert nem néztem, hova lépek, és minden az 

én hibám, satöbbi, satöbbi. Bocsánatkérés helyett azonban ez jött ki 

a számon: „Magadnak köszönheted, minek jársz teniszezni?” 



Lydia az amúgy is hideg konyhát még dermesztőbbnek érezte a 

döbbenetes beszámoló hallatán. 

– Ahogy a többi nő rám nézett… – ingatta a fejét Claire, mintha 

még mindig nem tudná elhinni. – Így még sosem nézett rám senki. 

Iszonyodtak tőlem, minden porcikámban éreztem a felém áradó 

undort. Nem mondtam el senkinek, még Paulnak sem, de pokoli jó 

érzés volt gonosznak lenni. Ismersz engem, Lizzie, nem szoktam 

ennyire elveszteni a fejem. Rendszerint magamba fojtok mindent, 

mert mi értelme kiengedni a haragot? De az a nap valahogy… 

megváltoztatott – tárta szét tanácstalanul a kezeit Claire. – 

Kimondottan euforikus hangulatban voltam, amíg le nem 

tartóztattak. 

Lydia megfeledkezett a tojásos kenyérről, de most gyorsan 

levette a serpenyőt a tűzhelyről, oda ne égjen. 

– El sem hiszem, hogy megúsztad feltételessel. 

– Pénzzel mindent el lehet intézni – vont vállat Claire, ahogy csak 

a rémesen gazdagok tudnak. – Az ügyvédemnek beletelt jó pár 

hónapba és egy tonna pénzbe, hogy meggyőzze Hendricksonékat, 

de végül azt mondták az ügyésznek, hogy megelégszenek a 

feltételessel és egy kisebb pénzbüntetéssel. Hat hónapig kellett 

bokapántot hordanom, és még hat ülés van hátra a bíróság által 

elrendelt terápiámból. A felfüggesztés még további egy évig van 

érvényben. 

Lydia nem tudta, mit mondjon. Claire sosem volt valami nagy 

harcos. Inkább ő volt az, aki megcsavarta mások karján a bőrt, vagy 

leszorította Claire-t, és belecsorgatta a nyálát a szemébe. 

– A sors iróniája, hogy aznap vették le rólam a nyomkövetőt, 

amikor Pault megölték – mondta Claire, és közben elvette a pultról 

a tányért a kenyérrel. – Vagy ez csak egybeesés, nem irónia? Anya 

tudná. 

Lydia kiszúrta az egyetlen egybeesést, aminek volt jelentősége. 

– Mikor tartóztattak le? 



Claire feszült mosolya elárulta, hogy az ő figyelmét sem kerülte 

el. 

– Március első hetében. 

Julia 1991. március 4-én tűnt el. 

– Szóval ezért vagyok feltételesen szabadlábon – tette hozzá, s 

beleharapott a kenyérbe. Úgy adta elő letartóztatása történetét, 

mintha egy tréfás dolgot mesélne, ami épp az élelmiszerboltban 

történt vele, de Lydia észrevette a könnyeket a szemében. 

Kimerültnek látszott, sőt ijedtnek. Volt benne valami nagyon 

sebezhető. Lydiának olyan érzése támadt, mintha csak a szüleik 

konyhaasztalánál ülnének három évtizeddel ezelőtt. 

– Emlékszel, hogy táncolt Julia? – kérdezte Claire. 

Lydia meglepődött, milyen tisztán visszajött az emlék. Julia 

imádott táncolni. Mihelyt meghallott valami zenét, teljesen átadta 

magát a ritmusnak. 

– Kár, hogy annyira pocsék volt a zenei ízlése. 

– Nem is volt annyira rossz! 

– Tényleg? És a Menudo? 

Claire meglepetten felnevetett, mintha elfelejtette volna, 

mennyire odavolt a nővérük azért a fiúbandáért. 

– Élettel teli. Vidám volt, tele életörömmel Annyi mindent 

szeretett csinálni. 

– Élettel teli – ismételte a szót elgondolkodva Lydia. 

Amikor Julia eltűnt, mindenki sajnálkozott, hogy milyen tragikus, 

ha valami rossz történik egy ilyen jó lánnyal. Aztán a seriff 

megszellőztette az elméletét, miszerint Julia csak elszökött – 

csatlakozott egy hippi kommunához vagy elment egy fiúval –, és a 

hangnem nyomban megváltozott. Vádolni kezdték, ahelyett, hogy 

együtt éreztek volna. Julia Carroll már nem az a jólelkű lány volt, 

aki önkéntesként dolgozott az állatmenhelyen és ételt osztott a 

hajléktalanoknak. Már csak a nagyhangú politikai aktivistát látták 

benne, akit letartóztattak egy tiltakozóakció során. A tolakodó 

riportert, aki maga ellen hangolta az egyetemi újság összes 



munkatársát. A radikális feministát, aki azt követelte, hogy az 

egyetem alkalmazzon több női oktatót. A piást, a füvest, a szajhát. 

Nem volt elég, hogy elszakították a családjától, elvették még a jó 

hírét is. 

– Hazudtam arról, hogy hol voltam az eltűnése éjszakáján – 

szólalt meg Lydia. – Kiütve feküdtem a közben. 

Claire meglepettnek tűnt. A köz egy elhanyagolt sikátor volt a 

Georgia Bar és a Roadhouse között. Ez a két athensi lebuj szolgált ki 

kiskorúakat. Lydia azt mondta a seriffnek, hogy az együttessel 

próbált Leigh Dean garázsában azon az éjszakán, pedig valójában 

kőhajításnyira volt a nővérétől. 

– Én azt mondtam, hogy Bonnie Flynn-nel tanultam, pedig csak 

szexeltünk – vallotta be Claire. 

Lydia majdnem elnevette magát. Már el is felejtette, milyen jól 

tudta Claire sokkolni az embereket. 

– És? 

Claire két ujjal felcsípett egy tojásdarabot, de nem vette a 

szájába. 

– A bátyjával jobb volt. Különben láttalak az úton ma délután. A 

McDonald’s előtt parkoltam, te pedig megálltál a pirosnál. 

Lydia nyakán felállt a szőr. Emlékezett, hogy meg kellett állnia a 

piros lámpánál a McDonald’s előtt, a temető felé menet. Fogalma 

sem volt, hogy valaki figyeli. 

– Én nem láttalak. 

– Tudom. Körülbelül húsz percig követtelek. Nem is tudom, mit 

képzeltem. Nem lepődtem meg, amikor a temetőben kötöttél ki. 

Olyan érzés volt, mintha bezárulna a kör. Paul választott minket 

széjjel, hát miért ne hozna a halála össze? – Eltolta magától a 

tányért. – Nem mintha arra számítanék, hogy valaha is 

megbocsátasz. És ne is akarj, mert én is elszántam magam, hogy 

sosem bocsátok meg neked. 

Lydia maga sem volt biztos abban, hogy a megbocsátás szerepel 

a szótárában. 



– Mi győzött meg ennyi év után, hogy higgy nekem? 

Claire nem válaszolt, csak a félig megevett kenyeret bámulta a 

tányérján. 

– Szerettem Pault. Tudom, hogy nem hiszed el, de én igazán, 

szédülten, vágyakozva, szívfájdítón szerettem. 

Lydia hallgatott. 

– Szörnyen haragszom magamra, mert mindvégig ott volt az 

orrom előtt, és nekem eszembe sem jutott megkérdőjelezni. 

Lydiának az a halvány érzése támadt, hogy a beszélgetés kezd 

más irányt venni. Feltette a kérdést, amely már régen ott 

motoszkált a fejében. 

– Ha Paul és üzleti partnere megállapodtak peren kívül, miért 

zaklat téged még mindig az FBI? Hiszen nincs bűnügy. Vége. 

Claire állkapcsa megmozdult, de csak a fogát csikorgatta. 

– Kapok választ? 

– Nos, ez a dolog veszélyes része – mondta –, vagy nem. Nem 

tudom. De már majdnem éjfél, biztos haza akarsz menni. Amúgy 

sem volt jogom arra, hogy iderángassalak. 

– Akkor miért tetted? 

– Mert önző vagyok, és mert te vagy az egyetlen megmaradt 

ember az életemben, akinek sikerült bármit jobbá tenni. 

Lydia értette, hogy a másik Paul volt, és nem méltányolta a közös 

platformot. 

– Mit tett veled, Claire? 

Claire a konyhapultra szegezte a tekintetét. Nem volt rajta smink, 

mégis olyan óvatosan törölte meg a szeme alját, mint amikor ki van 

festve. 

– Nézte azokat a filmeket. Nem sima pornót, hanem erőszakos, 

véres pornót. 

Az egyetlen dolog, ami meglepte Lydiát, az volt, hogy Claire-t ez 

aggasztotta. 

– Eszemben sincs a pártjára kelni, de a férfiak általában néznek 

mindenféle bizarr szörnyűséget. 



– Ez nem bizarr volt, Lydia, hanem erőszakos és valósághű. Egy 

nőt meggyilkolnak, és egy bőrmaszkos férfi megerőszakolja, 

miközben haldoklik. 

Lydia a szája elé kapta a kezét. Elakadt a szava. 

– Húsz ilyen rövidfilm van, úgy sejtem, két különböző nőről. 

Mindkettőt megkínozzák, elektrosokkolják, megégetik, és 

megbillogozzák, mint a marhát. A többi dolgot, amit velük tesznek, 

le sem tudom írni. Az első lányt meggyilkolják a nyílt színen, a 

másik pedig úgy néz ki, mint Anna Kilpatrick. 

Lydia szíve megremegett. 

– Hívnod kell a rendőrséget. 

– Én ennél többet tettem. Bevittem a filmeket a zsaruknak, de azt 

mondták rá, hogy megrendezettek. Én viszont… – Felnézett 

Lydiára, arca maga volt a kétségbeesés. – Én nem hiszem, hogy 

megrendezettek, Liddie. Én úgy gondolom, az első lányt tényleg 

megölték, a másik pedig… Nem is tudom. Már semmit sem tudok. 

– Hadd lássam őket! 

– Nem! – rázta meg hevesen Claire a fejét. – Nem nézheted meg 

őket, rémesek. Sosem tudnál többé úgy tenni, mintha nem láttad 

volna. 

Ezek a szavak az apjára emlékeztették Lydiát. Élete vége felé 

gyakran mondta Julia miatt, hogy vannak dolgok, amelyekkel 

kapcsolatban az ember nem tehet úgy, mintha sosem látta volna. 

Mégis tudnia kellett. 

– Látni akarom a lányt, aki hasonlít Anna Kilpatrickre. 

Claire először megpróbálta lebeszélni, de belátta, hogy több szem 

többet lát. 

– Nem játszhatod le a filmet, csak az arcát nézheted meg. 

Lydia nagyon is le akarta játszani azt az átkozott filmet. 

– Hol van? 

Claire vonakodva eltolta magát a pulttól. Kivezette Lydiát az 

előszobába, és kinyitotta az oldalsó ajtót. Az üveg helye be volt 

deszkázva. 



– Betörtek a temetés napján – magyarázta –, de semmit sem 

vittek el. Az ételszállítók rajtakapták őket. 

– A filmeket keresték? 

Claire meglepetten fordult hátra. 

– Erre még nem is gondoltam. A rendőrök azt mondták, van egy 

banda, amelyik figyeli a gyászjelentéseket, és kirabolja az illetők 

házát a temetés alatt. 

Lydia halványan emlékezett, hogy hallott már hasonlót a 

hírekben, de ez azért mégiscsak különös egybeesés. 

Átvágtak a nagy hátsó udvaron a garázs felé, amely kétszer 

akkora volt, mint Lydia háza. Az egyik kapu nyitva állt, s az első, 

amit Lydia észrevett egy szekrény volt, amely az oldalán feküdt. 

Aztán néhány törött golfütőt pillantott meg, majd szerszámokat, 

gépeket, festékes dobozokat, teniszütőket. A garázst teljesen 

szétverték. 

– Ez a saját hülyeségem – magyarázta Claire, de nem fejtette ki 

bővebben. – A betörők nem jutottak el a garázsig. 

– Ezt te csináltad? 

– Tudom… – legyintett Claire, mintha csak valaki másról 

pletykálnának. 

Lydia óvatosan lépkedett, mert a cipője a házban maradt. 

Rátámaszkodott egy BMW X5-ösre, hogy át tudjon lépni a 

felborított szekrényen. Egy gyönyörű, szénfekete Porsche is állt ott, 

amely úgy festett, mintha kalapáccsal ütötték volna. Az ezüstszínű 

Tesla motorháztetőjén is horpadások voltak, mintha ragyás lenne. 

Lydia biztos volt benne, hogy még ebben az állapotukban is 

kifizethetné bármelyik árából a jelzálogát. 

Claire belevágott a történet közepébe. 

– Találtam egy Thunderbolt kábelt, amely felfelé ment innen. 

Paul fúrt egy lyukat a padlóba, hogy közvetlenül tudja 

csatlakoztatni a számítógépét. 

Lydia felnézett a plafonra. A gipszkarton szét volt szaggatva. 



– Nem voltam képes tovább fent maradni. Paul laptopja a Tesla 

csomagtartójában volt. Kivettem, és letettem ide, aztán kihúztam a 

kábelt a falból, hogy itt be tudjam dugni. – Már alig kapott levegőt, 

akárcsak kiskorában, amikor izgatottan el akart mondani Lydiának 

valamit, ami az iskolában történt. – Átnéztem a laptopot, hátha van 

rajta még több ezekből a filmekből. Nem találtam semmit, de ki 

tudja? Paul nagyon értett a számítógépekhez. Meg nem is igen 

törődött azzal, hogy elrejtsen valamit előlem, mert tudta, hogy 

sohasem kutakodom. Megbíztam benne – tette hozzá Lydia felé 

fordulva. 

Lydia követte a rombolás nyomait egy ezüstszínű MacBook Pro 

laptophoz a munkapadon. Claire egy kalapáccsal ütött lyukat a 

gipszkartonba, s a szerszám még most is kiállt a falból. Egy vékony, 

fehér kábel lógott a plafonból, Claire ezt csatlakoztatta a laptophoz. 

– Nézz be oda! – mutatott Claire a munkapad mögé. – Láthatod a 

külső meghajtó lámpáját. 

Lydiának lábujjhegyre kellett állnia, hogy odalásson. Kinyújtotta 

a nyakát, és megpillantotta a villódzó fényt. A meghajtót 

beillesztették a falba. Szakszerűen alakították ki számára a takaros 

kis fülkét, még szép szegélye is volt. 

– Fogalmam sem volt, hogy mindez itt van – mutatott körbe 

Claire a garázson. – Ezt az egész épületet arra tervezte, hogy 

elrejtse a titkát. – Elhallgatott, s merőn nézett Lydiára. – Biztos vagy 

benne, hogy látni akarod? 

Nővére először érzett valódi zaklatottságot a filmek miatt. Ahogy 

odabent a házban Claire leírta őket, rémesen hangoztak, de Lydia 

valahogy meggyőzte magát, hogy mégsem lehetnek annyira 

borzalmasak. Rick és Dee imádott horrorfilmeket nézni, s Lydia 

feltételezte, ezek a rövidfilmek sem lehetnek rosszabbak. De most, 

hogy szembe találta magát Paul titkos világának mélységével, 

megértette, hogy húgának valószínűleg igaza van. Azok a filmek 

sokkal rosszabbak lehetnek, mint amit valaha el tudna képzelni. 

Mégis határozott igennel válaszolt. 



Claire kinyitotta a laptopot, s elfordította a képernyőt Lydiától. 

Ujjai addig cikáztak a billentyűkön, amíg megtalálta, amit keresett, 

majd kimerevítette a képet. 

– Itt látni a legjobban az arcát. 

Lydia habozott, de felpillantva meglátta a lányt a monitoron. A 

falhoz volt láncolva, és csupa seb volt a teste. Számtalan helyen 

felszakadt a bőre, az égetés nyoma olyan volt, mint egy nyílt seb. 

Megbillogozták. Hasára nagy X-et égettek, de nem pont középre, 

hanem a bordái alá. 

Lydia a félelem ízét érezte a szájában. Gyakorlatilag érezte az 

égett bőr szagát. 

– Már ez is túl sok – mondta Claire, s be akarta csukni a laptopot. 

Lydia lefogta a kezét. Minden porcikája tiltakozott a képernyőn 

látható természetellenes szörnyűség ellen, s felfordult a gyomra. 

Kiverte a verejték, még a szeme is megfájdult. Ez messze nem olyan 

volt, mint bármelyik horrorfilm, amit valaha látott. Azokon a kínzás 

nyomait nem a nézők megrémítésére szánták, hanem a 

felizgatására. 

– Liddie? 

– Jól vagyok – felelte fojtott hangon a tenyere mögül. Úgy látszik, 

önkéntelenül a szája elé kapta a kezét, csak nem vette észre. 

Annyira letaglózta az erőszak, hogy meg sem nézte a lány arcát. 

Első pillantásra szörnyen hasonlított Anna Kilpatrickre. Közelebb 

lépett a géphez, odahajolt, és szinte az orrával érintve a képernyőt 

megnézte alaposabban. A laptop mellett volt egy nagyító az 

asztalon, még azt is a szeme elé emelte. Végül megszólalt. 

– Én sem vagyok száz százalékig biztos benne. Igen, valóban úgy 

néz ki, mint Anna, de az ilyen korú lányok közül sokan hasonlítanak 

egymásra. – Azt nem mondhatta Claire-nek, hogy Dee barátnői is 

pont így néznek ki. Visszatette a nagyítót az asztalra. – Szóval mit 

mondott a rendőrség? 

– Azt, hogy ez nem Anna. Nem mintha kérdeztem volna, mert 

nekem fel sem tűnt a hasonlóság, amíg be nem mentem a 



kapitányságra. De most, hogy már a fülembe tették a bogarat, nem 

tudom kiverni a fejemből. 

– Mit értesz azon, hogy nem kérdezted? 

– Fel sem merült bennem, hogy a lány hasonlít Anna Kilpatrickre, 

mégis gyakorlatilag ez volt az első, amit Mayhew kapitány mondott, 

amikor megmutattam neki a filmet. Ez nem Anna Kilpatrick. 

– Egy bizonyos Jacob Mayhew foglalkozik a Kilpatrick-üggyel. 

Amolyan Huckleberry-bajusza van. Láttam a ma esti híradóban. 

– Ez ő. Jacob Mayhew kapitány. 

– Tele vannak a hírek Anna Kilpatrickkel. Miért tenné félre az 

ügyet a fickó, csak hogy kivizsgáljon egy betörést? 

Claire beharapta a szája szélét. 

– Talán azt hitte, azért mutatom meg neki a filmet, mert tudom, 

hogy ő nyomoz Anna ügyében – mondta, majd egyenesen Lydia 

szemébe nézett. – Megsúgta nekem, hogy egész biztosan halott. 

Ennyit már Lydia is sejtett, de nem lett könnyebb attól, hogy a 

rendőrség maga is így gondolta. Még Julia esetében is, aki már 

olyan régen eltűnt, hogy lehetetlen volt feltételezni, hogy még 

életben van, Lydia őrzött magában egy halvány reményt. 

– Megtalálták a holttestét? 

– Vért találtak a kocsijában. Mayhew azt mondta, túl sok volt 

ahhoz, hogy nélkülözni tudná. 

– A hírekben nem ezt mondták – ellenkezett Lydia, miközben 

tudta, hogy csak kapaszkodik az utolsó szalmaszálba. – A családja 

még a visszatérésében reménykedik. 

– Hány évig reménykedett anya és apa is? 

Mindketten hallgattak, s talán mindketten Juliára gondoltak 

közben. Lydia még mindig emlékezett a pillanatra, amikor 

Huckabee seriff azt mondta a szüleinek, hogy amennyiben Julia 

nem magától ment el, nagy valószínűséggel halott. Helen pofon 

ütötte, Sam pedig perrel fenyegette meg a seriff hivatalát, ha fel 

merészelik függeszteni a kutatást. 



Lydia gombócot érzett a torkában, s megpróbálta leküzdeni. 

Lehet itt még valami más is, amit Claire eddig nem mondott el. Vagy 

őt akarja megkímélni tőle, vagy saját magát. 

– Légy szíves, kezdd elölről, és mondj el mindent! 

– Biztos vagy benne? 

Lydia szótlanul várta, hogy belefogjon. 

Claire nekidőlt a munkapadnak, s belefogott a történetbe. 

– Azt hiszem, akkor kezdődött, amikor visszaértünk a temetésről 

– kezdte, majd részletesen elmondta, hogyan találta meg a filmeket 

Paul számítógépén, milyen tolakodó kérdéseket tett fel Nolan, és 

miért döntött úgy, hogy átad mindent a rendőrségnek. Lydia 

megkérte, ismételje el Mayhew feltűnő érdeklődését az iránt, hogy 

Claire készített-e másolatokat. Majd amikor Claire oda ért, amikor 

Adam Quinn fenyegető üzenetet hagyott a kocsiján, nem bírta 

tovább szó nélkül. 

– Miféle fájlokról beszél? 

– Nem tudom pontosan. Valóban munka, vagy Paul titkos 

anyagai? Esetleg valami az ellopott pénzzel kapcsolatban? – Claire 

tanácstalanul ingatta a fejét. – Még mindig nem értem. Nolannek 

igaza volt, amikor gazdagnak mondott minket. Mi értelme ellopni 

valamit, amire nincs az embernek szüksége? 

Lydia magában tartotta a nyelve hegyén lévő választ: mi értelme 

megpróbálni megerőszakolni valakit, amikor az embert otthon egy 

gyönyörű és készséges barátnő várja? 

– Megnézted, nincs-e Paul laptopján egy „folyamatban lévő 

munka” nevű fájl? – kérdezte inkább. 

Claire üres tekintete megadta a választ. 

– Féltem, hogy csak még több filmet találok – felelte, majd 

odahajolt a McBookhoz, és keresni kezdte a fájlt. Nyomban feljött 

egy „Folyamatban lévő munka” című könyvtár. Mindketten 

átfutották az állományneveket. 



– Ezek a kiterjesztések egy építészeti software-re utalnak – 

magyarázta Claire. – A dátumokból ítélve Paul ezeken dolgozott a 

halála előtti napon. 

– Mi az a kiterjesztés? 

– Azok a betűk, amelyek a pont után jönnek egy fájl nevében. 

Elárulják a fájl formátumát. A JPEG például fotó, a PDF nyomtatott 

dokumentum, és így tovább. – Sorra kinyitotta mindegyik fájlt. Egy 

lépcsőház, néhány ablak, egy-két homlokzat. – Műszaki rajzok. Ez 

tényleg munka. 

Lydia a lehetőségeket latolgatta. 

– Csinálj róluk másolatot Adam Quinn-nek! Ha békén hagy, 

legalább tudod, hogy ő nincs benne. 

Claire-t meglepte az egyszerű megoldás. Kinyitotta a Tesla 

ajtaját, s kivette belőle a műszerfal tetejére dobott kulcscsomót. 

– Akkor vettem Paulnak ezt a kulcstartót, amikor az Auburn 

bejutott BCS-bajnokságba. Egy pendrive van benne. 

Lydia eltűnődött, vajon a húga érzi-e, milyen könnyed hangon 

beszél a Paullal közös életükről. Mintha két különböző ember lakna 

benne: a nő, aki szerette a férjét és hitt benne, meg a másik, aki 

tudja, hogy szörnyeteg volt. 

– Nem akarom, hogy egyedül találkozz Adammel – jelentette ki. – 

Csak írd meg neki sms-ben, hogy ezt a postaládában hagyod! 

– Jó ötlet – felelte Claire, s megpróbálta szétválasztani a dupla 

fémkarikát a körmével. – A házban van egy eldobható telefonom. 

Lydia nem kérdezte, miért vett magának ilyet, inkább odalépett a 

laptophoz, és bezárt minden építészeti fájlt. Majd összehúzott 

szemmel bámulta a kimerevített képet. A lány szeme tágra nyílt a 

félelemtől, ajka szétnyílt, mintha sikoltani akarna. Lydia kísértést 

érzett, hogy elindítsa a felvételt, csak hogy lássa, mennyire 

borzasztó. 

Végül mégis inkább bezárta. 



A keresőben megjelent a Gladiator meghajtó. Végignézte a 

fájlneveket, melyek valójában csak számok voltak, ahogy Claire is 

mondta. 

– Kell lennie benne valami rendszernek. 

– Én nem jöttem rá. A francba! – csattant fel Claire, amikor 

beletört a körme a kulcskarikába. 

– Nincs itt egymillió szerszám? Miért a körmöddel csinálod? 

Claire kutatott egy darabig, majd talált egy csavarhúzót. 

Keresztbe tett lábbal leült a földre, és szétfeszítette vele a karikát. 

Lydia tovább nézegette a számsort. Kell hogy legyen itt valami 

kód, amely megmagyarázza a számokat. 

– Nolan ügynök tett egy célzást az imént holmi filmekre. Ha Paul 

filmjeire gondolt, honnan tudhat róluk? – vetette fel. 

Claire felnézett rá. 

– Talán ő is benne van. 

– Olyan fazonnak tűnik – értett egyet Lydia, bár csak találgatott. – 

És miért volt itt a betöréskor? 

– Jó kérdés. Senkinek sem hiányzott, Mayhew ki nem állhatja. 

Akkor viszont mit kereshetett? 

– Ha Mayhew netán benne van… 

– Akkor miért engem kell faggatnia? – kérdezte kétségbeesett 

hangon Claire. – Én már semmit sem tudok. Nem tudom, Paul miért 

nézte a filmeket, és ki más nézte még. Fogalmam sincs, mit tud 

Mayhew, és mit tud Nolan. Vagy mit nem tud. Úgy érzem, mintha 

körben járnék. 

Lydia ugyanezt érezte, pedig alig néhány órája tudott az egészről. 

– Te is úgy láttad, hogy Nolan flörtöl velem? Ahogy ma este 

nézett rám, olyan volt, mintha felmért volna. 

– Igen. 

– Tolakodó, nem? 

Kicsit több volt annál, de Lydia erre is csak helyeselt. 

– Azt hiszem. 



– Na! – állt fel Claire diadalmasan magasba tartva a leszerelt 

kulcstartót. A medál az Auburn Egyetem narancs-kék színeiben 

játszott. Claire széjjelhúzta, majd bedugta a pendrive-ot a laptopba. 

Megnyitotta, s mikor kitűnt, hogy üres, Lydia megkönnyebbülten 

sóhajtott fel. 

– Hála az égnek! 

– Hát az – dünnyögte Claire, majd átmásolta rá a „Folyamatban 

lévő munka” elnevezésű anyagot. – Remélem, ezt keresi Adam. Nem 

hiszem, hogy el tudnám viselni, ha nem. 

Lydia meglepő hasonlóságot vélt felfedezni abban, ahogy Claire 

Paulról és ahogy Adam Quinnről beszélt. Aztán eszébe jutott 

valami, amit Nolan mondott a bejáratnál. 

– Te lefeküdtél Adam Quinn-nel. 

Claire megjátszott ártatlansággal vont vállat. 

– A bíróság által kijelölt terapeutám azt mondaná, megpróbáltam 

betölteni egy űrt. 

– Te így hívod a vaginádat? 

Claire fojtott kuncogást hallatott. 

– Hihetetlen – dünnyögte Lydia, pedig a múlt tapasztalatai azt 

mondatták vele, hogy nagyon is hihető. 

Amikor Rick megkérte, meséljen Claire-ről, kihagyta azt a kis 

részletet, hogy a húga szabados életet élt. Nem mintha Claire 

félvállról vette volna a dolgot, csak feltűnő ügyességgel tudta 

elválasztani egymástól élete különböző vetületeit. Városi barátai 

sosem találkoztak főiskolai barátaival, a pomponlányok az atlétikai 

klubbeliekkel. Azt meg végképp nem tudta senki, hogy a 

teniszcsapatnak is a tagja. Egyik barátja sem gondolta volna, hogy 

fűvel-fával lefekszik. Főleg az a fiú nem, akivel éppen járt. 

– Kész – jelentette ki, kivéve a pendrive-ot a gépből. – Rendben. 

Egy dolog legalább el van intézve. 

Lydia már nem törődött Adam Quinn-nel. Az agya azon dolgozott, 

hogy feltörje Paul kódját, s végre megértette, mit csinált a férfi. 



– A filmek elnevezése tulajdonképpen kódolt dátum – fordult 

Claire-hez. – Ha az eredeti fájlnév mondjuk 1-2-3-4-5 lenne, a kód 

1-5-2-4-3, azaz az első szám után az utolsó, a második után az 

utolsó előtti, és így tovább, amíg a számsor közepéig nem jutunk. 

Claire figyelt, és már bólogatott is. 

– Tehát 2015. november 1, azaz ahogy írni szoktuk 11-01-2015 

úgy nézne ki, hogy 1-5-1-1-0-0-1-2. 

– Pontosan. 

Claire a képernyőre mutatott. 

– Az utolsó fájl a listán az első film azzal a lánnyal, aki Anna 

Kilpatrickre hasonlít. 

Lydia lefordította a dátumot. 

– Egy nappal az eltűnése után készült. 

Claire rátámaszkodott a munkapadra. 

– Ez megy két napja. Valahányszor meggyőzöm magam, hogy a 

filmek nem valódiak, felmerül valami, amitől kezdem azt gondolni, 

hogy mégis. 

Lydia az ördög ügyvédjét játszotta. 

– Nem akarom Paul pártját fogni, de mi van, ha igaziak? Annyi 

rémség van az interneten, ahol azt mutatják, hogyan lőnek vagy 

fejeznek le, erőszakolnak meg embereket. Undorító nézni, és ha 

Paul tudta volna, hogy Anna Kilpatrick az, jelentenie kellett volna a 

rendőrségnek. De az sem törvénybe ütköző, ha az ember befogja a 

száját, és csak nézi. 

Claire-t lesújtotta a brutális igazság abban, amit Lydia mondott. 

Leszegte az állát, épp ahogy Dee szokta, amikor nem akar beszélni 

valamiről. 

– Claire? 

A nő megrázta a fejét. 

– Ha nem törvénytelen, miért jár ide még mindig Nolan? És miért 

viselkedett Mayhew olyan furcsán, amikor megkérdezte, nem 

csináltam-e másolatokat? 



– Nolan talán csak egy fontoskodó alak, aki nem tud 

belenyugodni, hogy Paul megúszta büntetlenül – felelte Lydia, de 

Mayhew-n már többet kellett gondolkodnia. – A kapitány pedig 

talán csak meg akart téged védeni. A férfiak mind ezt csinálják, ha 

rólad van szó, mindig is ezt csinálták. De tegyük fel, hogy a filmek 

valódiak! Akkor mi van? – Most, hogy másodszor is feltette a 

kérdést, Lydia rádöbbent, milyen szörnyen hangozhatott ez a 

szájából, hiszen emberi lényekről beszélt, akiket talán hazavár egy 

család. Mégis folytatnia kellett a gondolatmenetet. – A legrosszabb 

esetben Mayhew azt próbálhatta meg elérni, hogy ne hidd a 

férjedet erkölcsileg romlott gazembernek. 

– Paul erkölcsileg romlott gazember volt – jelentette ki Claire 

halálosan komolyan, hűvös meggyőződéssel. – Több anyagot is 

találtam. Papírdossziékat. 

Lydia mellkasát elszorította a pánik. 

– Paul odafent tartotta őket az irodájában. Két nagy doboznyi 

dosszié, és isten tudja még, mi. Felismertem az egyik nevet a 

címkén. – Claire ugyanúgy nézett félre, mint kiskorában, amikor el 

akart titkolni valamit. 

– Milyen nevet ismertél fel? 

Claire a kezeit bámulta, s a bőrt tépkedte a körme körül. 

– A nő neve volt ismerős, láttam a hírekben. A történetét, nem őt. 

Azért szólalt meg, mert normális körülmények között az újságok 

nem szoktak megjelentetni interjút a… 

– Mondd már, Claire! 

Az asszony még mindig nem nézett fel a kezéről. 

– Paul információt gyűjtött számtalan nőről, és tudom, hogy 

legalább egyet közülük megerőszakoltak. 

– Honnan tudod? 

Claire végre felemelte a tekintetét. 

– Onnan, hogy láttam a nevét az újságban. Nem ismerem, és Paul 

sem beszélt róla soha. Csak egy idegen, akit megerőszakoltak, és 

Paulnál dosszié van róla. Ahogy sok más nőről is. 



Lydia hátán hirtelen végigfutott a hideg. 

– Miféle információkat gyűjtött róluk? 

– Hol dolgoznak, kivel járnak, hová mennek. Magánnyomozókat 

fogadott, hogy a tudtukon kívül kövessék őket. Vannak fényképek, 

jelentések, háttér-információk. – Láthatóan Claire is fázott, mert 

mélyen a zsebébe süllyesztette a kezét. – Úgy tűnik, évente egyszer 

ellenőrizte őket, mindig ugyanakkor. Egyfolytában azt kérdezem 

magamtól, miért tette volna ezt minden ok nélkül, és mi van, ha ez 

az ok az, hogy mindet megerőszakolta. 

Lydia torka összeszorult. 

– Rólam is van dossziéja? 

– Nincs. 

Lydia jól megnézte magának a húgát. Claire mindig is tudott 

titkot tartani. Vajon most is hazudik? Megbízhat benne, amikor 

ilyen fontos dologról van szó? 

– A dolgozószobámban vannak – mondta Claire tétován. – Nem 

mintha arra biztatnálak, hogy nézd meg őket. Úgy értem… – Vállat 

vont. – Nem is tudom, mit akarok mondani. Sajnálom. Sajnálom, 

hogy belerángattalak. Még mindig elmehetsz. Talán jobb is lenne. 

Lydia végignézett a behajtón. Rick teherautója parkolt a 

fordulóban a ház előtt. Nem engedte, hogy Lydia a furgonjával 

jöjjön, amíg ki nem cseréli rajta az ablaktörlőket, és ő ezt a 

szívességet azzal hálálta meg, hogy hagyta egy FBI-ügynöknek 

felírni a rendszámát. 

Rick sokszor összeakasztotta a bajszát a törvény embereivel még 

heroinfüggő korában, mert legalább annyi kábítószert adott el, mint 

amennyit maga is használt. Nolannek jó sok idejébe fog telni, míg 

elolvassa a bűnlajstromát. Na és mit tud vele kezdeni? Odamegy a 

töltőállomásra, és addig zaklatja Ricket, amíg a főnök el nem 

bocsátja? Felkeresi otthon, és kihallgatja, vagy ellenőrzi a 

szomszédait, és rájön, hogy Lydia épp mellette lakik? 

Így aztán Dee is belekeveredik majd, később rájönnek az Anyák, 

aztán zaklatni kezdik a munkatársait és talán a klienseit is, ők pedig 



találnak majd mindenféle béna kifogást, hogy miért nem hozhatják 

a pudlijukat megnyíratni egy olyan nőhöz, aki ellen nyomozást 

folytat az FBI. 

– Pepper? – zökkentette ki a gondolataiból Claire. – Menned 

kéne. Úgy értem, kell. Ebbe nem keverhetlek bele. 

– Máris nyakig benne vagyok. 

– De Pepper! 

Lydia kiment a garázsból, de nem a kocsija felé indult, hanem a 

ház felé. Neki is volt dolga eleget a zsarukkal. Vérszomjas cápa 

mind, és Claire-nek két doboz cápacsali van a dolgozószobájában, 

amelynek a segítségével talán meg tudnak szabadulni mindannyian 

Fred Nolantől. 

 



9. FEJEZET 

Claire belesüppedt irodája párnázott székébe, onnan nézte, amint 

nővére átlapozza Paul gyűjteményét. Lydiát szemmel láthatóan 

energiával töltötte fel a kilátás, hogy még több piszkos részletre 

derülhet fény, Claire azonban szinte már fulladozott a felfedezett 

dolgok súlya alatt. El sem hitte, hogy csak két napja kísérte utolsó 

útjára Pault, s arra gondolt, bárcsak melléje temetnék. Mostanra 

kiszáradt a bőre, és mintha csontig átfagyott volna. Még a pislogás 

is nehezére esett, mert túl nagy volt a kísértés, hogy csukva hagyja 

a szemét. 

A kezében tartott eldobható mobilt bámulta. Déli fél egykor 

Adam röviden válaszolt az sms-ére: OK. 

Claire nem tudta, mit jelent ez az oké. A pendrive ott várta 

Adamet a postaládában. Vajon Adam csak akkor dönti el, mi legyen, 

ha már látta a tartalmát? 

Ledobta a telefont a kisasztalra. Betege volt már ennek a sok 

megválaszolatlan kérdésnek, és ugyanakkor dühös is, amiért 

ahelyett, hogy nyugodtan gyászolhatná a férjét, meg kell 

kérdőjeleznie a szerelmüket, az egész vele töltött életét. 

Lydiának nyilvánvalóan nem voltak ilyen fenntartásai. A földön 

ült a dossziék között, s arcán ugyanaz a rémület ült, mint 

mindkettejükén kiskorukban halloween éjszakáján. A színes 

dossziékat nevek szerint rakta kupacokba maga előtt. A színek 

éveket jelöltek, ami azt jelentette, hogy Paul az utóbbi hat évben 

tizennyolc nő után kémkedett. 

Vagy még rosszabbat tett velük. 

Claire nem világosította fel, hogy ez valószínűleg csak a jéghegy 

csúcsa. A garázsban eszébe jutott a raktárhelyiség a ház 

alagsorában. Meg is feledkezett róla, mert csak egyszer látta, 

amikor beköltöztek. Lydia ezt talán el sem hinné, pedig az alagsor 

hatalmas. Volt benne egy tévészoba, egy edzőterem, egy szauna, 

egy masszázshelyiség, egy borospince, egy biliárdterem 



pingpongasztallal, egy vendéglakosztály fürdőszobával, a lift 

aljában egy tálalókonyha, egy jól feltöltött bár és egy társalgó, ahol 

kényelmesen helyet foglalhat legalább húsz ember. 

Csoda hát, hogy megfeledkezett egy akkora helyiségről, mint egy 

cella a fogdában? 

Paul túlságosan szerette a rendet ahhoz, hogy gyűjtögetőnek 

lehessen nevezni. Claire eddig annak tudta be a gyűjteményeit, 

hogy mindenét elvesztette, amikor a szülei meghaltak, de most már 

sokkal vészjóslóbb motivációt sejtett mögöttük. Férje polcokkal 

rakta tele a raktárhelyiséget, hogy minél több műanyag 

tárolódoboz férjen bele, melyekben azóta gyűltek a dolgok, hogy 

elvégezte az egyetemet. Amikor beköltöztek a házba, megmutatta 

Claire-nek a tárgyakat, melyeket megőrzött együtt járásuk elejétől 

kezdve. Az első születésnapi üdvözlőlapot, amelyet leendő 

feleségétől kapott, s a cetlit, amelyre Claire először leírta a szót: 

„szeretlek”. 

Annak idején Claire fantasztikusan kedves dolognak tartotta ezt 

a gyűjteményt, de most már csak az járt a fejében, hogy tucatnyi 

más doboz is van odalent, és évente három nő az eltelt tizennyolc 

év alatt ötvennégy újabb dossziét jelentene, ötvennégy újabb 

elmondhatatlanul gyomorforgató esetet. 

Volt azonban egy dosszié, amit Lydia sosem fog látni. Elég neki a 

többi dosszié tartalma. Ha rájönne, hogy Paul ugyanezt tette vele is, 

már nem lenne visszaút. 

– Jól vagy? – nézett fel rá Lydia az éppen olvasott jelentésből. – 

Nem akarsz felmenni lefeküdni? 

– Jól vagyok – felelte Claire, bár már elnehezült a szemhéja. 

Annyira kimerült volt, hogy remegett a keze. Olvasta vagy hallotta 

valahol, hogy a bűnözők mindig elalszanak, miután bevallották 

bűnüket. A titkolózás annyi energiát emészt fel, hogy az igazság 

felszabadító hatására mély, édes álomba merülnek. 

Vallott ő most Lydiának? Vagy csak megosztott egy terhet? 



Claire lehunyta a szemét, légzése elmélyült. Ébren volt, mert 

hallotta, ahogy Lydia mohón lapozza a dokumentumokat, de 

közben aludt is, s lassan álomba merült. Álmának nem volt 

története, csak töredékeket látott egy tipikus napjából. Az 

íróasztalánál átutalta a számlákat, gyakorolt a zongorán, a 

konyhában próbált összeállítani egy bevásárlólistát. Utána 

telefonálgatott, hogy pénz gyűjtsön játékokra egy karácsonyi 

jótékonysági rendezvényre, majd a cipőit nézegette a szekrényben, 

s igyekezett összeállítani egy öltözéket az ebédhez. 

Mindeközben érezte Paul jelenlétét a házban. Függetlenek voltak 

egymástól, mindig is megvolt a maguk saját érdeklődési köre, 

tennivalói, Claire-t mégis biztonságérzettel töltötte el, ha Pault a 

közelben tudhatta. Így mindig volt, aki kicserélje az elromlott 

égőket, kitörölje a téves riasztásokat a biztonsági rendszerből, 

kisilabizálja a távirányító használati utasítását, kivigye a szemetet, 

összehajtogassa a ruhákat, feltöltse az akukat. A nagykanalak és a 

kiskanalak is szépen szétválogatva hevertek az evőeszközös 

fiókban. 

Paul alapos, megbízható ember volt. Claire szerette, hogy 

magasabb, mint ő, hogy fel kell néznie rá tánc közben. Jó érzés volt 

a karjában lenni. Jóval erősebb volt nála, s néha felkapta, hogy lába 

sem érte a földet. Ilyenkor odaszorult erős mellkasához. Paul 

sokszor bosszantotta valami csacsiság miatt, ő pedig jókat nevetett, 

mert tudta, hogy a férje szereti hallani a nevetését. Ilyenkor azt 

szokta mondani, hogy „Mondd, hogy te is akarod!” 

Claire összerándult, s felébredt. Karját maga elé kapta, mintegy 

elhárítani egy ütést. Kapart a torka, kalapált a szíve. 

Reggeli napfény töltötte be a dolgozószobát. Lydia eltűnt, a 

műanyag dobozok üresen álltak. A dossziék nem voltak sehol. 

Claire felpattant, s odarohant az íróasztalához. A fiókban ott 

találta eldugva Lydia dossziéját. Akkora megkönnyebbülést érzett, 

hogy sírni támadt kedve. 



Az arcához érintette az ujjait, és könnyeket tapintott. Valóban 

sírt. Könnycsatornái folytonos készenlétben álltak, és csak arra 

vártak, hogy alkalom adódjon a munkára, de az asszony most nem 

adta meg magát. Becsukta a fiókot, s megtörölte a szemét. 

Felegyenesedett, megigazította a blúzát, és elindult a konyha felé. 

Előbb hallotta meg Lydia hangját, mint hogy megpillantotta 

volna. Nyilván telefonált. 

– Mert azt akarom, hogy Ricknél maradj mára – mondta, majd 

hallgatott. – Mert ezt mondtam, és punktum. – Ismét csend. – 

Tudom, hogy felnőttél már, édesem, de a felnőttek olyanok, mint a 

vámpírok. Az öregebbek erősebbek a fiataloknál. 

Claire elmosolyodott. Mindig is tudta, hogy Lydia jó anya lesz. 

Ugyanúgy beszélt most, mint Helen Julia eltűnése előtt. 

– Jól van. Én is szeretlek. 

Claire még egy ideig a folyosón maradt, miután Lydia befejezte a 

beszélgetést. Nem akarta, hogy nővére megijedjen, mert 

kihallgatták. Ha továbbra is titkolni akarja, hogy ismeri Lydia 

életének minden részletét, legalább végezzen jó munkát. 

A haját igazgatva lépett be a konyhába. 

– Szia! 

Lydia a pultnál ült. Olvasószemüveg volt rajta, ami akár vicces is 

lehetett volna, ha Claire nem állt volna közel ahhoz, hogy neki is 

szüksége legyen rá. Paul dossziéi beborították a konyhaszigetet, s 

Lydia előtt ott feküdt Claire iPadje. Levette a szemüvegét. 

– Jól aludtál? 

– Sajnálom. – Claire nem is tudta, miért kért épp bocsánatot, 

annyi minden közül választhatott volna. – Segítenem kellett volna 

neked. 

– Neked az volt a dolgod, hogy aludj – jelentette ki Lydia, s már 

majdnem hátradőlt, amikor észbe kapott, hogy hanyatt esne az 

alacsony háttámla miatt. – Ennél butább széken még sosem ültem. 

– De jól néz ki – magyarázkodott Claire, mert Paulnak mindig is 

ez volt a legfontosabb. Odament a konyhai videoképernyőhöz, 



melyen a villogó szám 6 óra 3 percet mutatott. Megkereste a 

postaláda kamerájának a képét. Adam még nem járt itt. Claire nem 

tudta, mire vélje ezt, mert még mindig nem volt biztos benne, 

milyen fájlokat keres Adam. 

– A pendrive még mindig ott van a postaládában – közölte 

Lydiával. 

– Kamera van a postaládádban? 

– Miért? Nincs mindenkinek? 

Lydia savanyú arcot vágott. 

– Hogy hívták azt a nőt, akit az újságban láttál? – kérdezte. 

Claire megrázta a fejét, nem tudta, miről van szó. 

– A garázsban azt mondtad, felismertél egy nevet a dossziék közt, 

mert láttad a hírekben. Mindet végignéztem az iPadeden, de csak 

kettőről adtak hírt. 

Claire rögtönzött. 

– Atlantai volt. 

– Leslie Lewis? – tolt eléje Lydia egy nyitott dossziét, hogy Claire 

láthassa a nő fotóját. Szőke volt, csinos, és vastag, fekete 

szemüveget viselt. – Az Atlanta Journal archívumában találtam róla 

egy cikket. Egy szállodában lakott a Dragon Con fesztivál idején, és 

azt hitte, hogy a szobaszerviznek nyit ajtót, de a fickó, aki kopogott, 

benyomult a szobába, és megerőszakolta. 

Claire elfordította a tekintetét a fényképről. A Quinn+Scott 

belvárosi irodái közel vannak a fesztivál színhelyéhez. Tavaly Paul 

küldött neki képeket Darth Vadernek és Zöld Lámpásnak öltözött, 

részeg alakokról, akik elözönlötték az utcákat a környéken. 

Lydia elébe csúsztatott egy másik dossziét is egy másik szép, 

fiatal, szőke lány fényképével. 

– Pam Clayton. A Patch hozott le róla egy cikket. A Stone 

Mountain Park környékén kocogott. A támadó berángatta az 

erdőbe. Elmúlt már hét, de augusztus volt, így világos. 

Paul teniszcsapata néha ebben a parkban rendezett versenyeket. 



– Nézd a dátumokat a dossziékon! A megerőszakolásuk 

évfordulójára bérelte fel a magánnyomozókat. 

Claire szó nélkül elhitte neki, és nem akart több részletet hallani. 

– Mondott nekik bármit a támadó? 

– Ha mondott is, az nem szerepelt a cikkekben. A rendőrségi 

jelentésekre lenne szükségünk. 

Claire eltűnődött, vajon Paul miért nem kérte meg a 

magánnyomozókat, hogy ellenőrizzék a jelentéseket. Lydia 

dossziéjában benne voltak a jelentések a letartóztatásairól, és 

minden ezekkel kapcsolatos papír. Talán úgy gondolta, nem lenne 

jó elárulni magát azzal, hogy megkéri azt a sok különböző 

nyomozót, hogy szerezzék meg a megerőszakolt nők rendőrségi 

iratait. Vagy talán nem volt szüksége a jelentésekre, mert pontosan 

tudta, mi történt velük. 

Vagy egyszerűen megkapta a jelentéseket Jacob Mayhew 

kapitánytól. 

– Claire? 

Az asszony megrázta a fejét, de most, hogy már szöget ütött bele 

a gondolat, nem tudott tőle megszabadulni. Miért is nem figyelte 

Mayhew arckifejezését, miközben az a filmeket nézte? No és mire 

ment volna vele, ha figyeli? Nem tanult eleget Paul kétszínűségéből 

ahhoz, hogy tudja, nem bízhat meg az ítélőképességében? 

– Claire! – próbálta magára vonni a figyelmét Lydia. – Nem vettél 

valamit észre ezeken a nőkön? 

Claire megint csak a fejét ingatta. 

– Mindannyian rád hasonlítanak. 

Claire óvakodott rámutatni, hogy akkor ugyanúgy Lydiára is. 

– Na és most mit tegyünk? – kérdezte. – Itt van a kezünkben 

ezeknek a nőknek az élete. Nem tudjuk, megbízhatunk-e Mayhew-

ban, de még ha megbízhatnánk is, nem vette komolyan a filmeket. 

Akkor meg miért vizsgálná ki a dossziék tartalmát? 

Lydia megrántotta a vállát. 

– Akkor még mindig felhívhatjuk Nolant. 



Claire el sem hitte, mit javasol a nővére. 

– Úgy érted, jobb, ha velük foglalkozik, mint velünk? 

– Én nem így mondanám, de ha már megfogalmaztad… 

– Őket egyszer már megerőszakolták. Most meg uszítsuk rájuk 

még ezt a seggfejet is? 

Lydia vállat vont. 

– Talán megnyugvást jelent nekik, ha megtudják, hogy a férfi, aki 

megtámadta őket, már nincs közöttünk. 

– Ez ócska kifogás – tartott ki álláspontja mellett Claire. – 

Tapasztalatból tudjuk, milyen Nolan. Valószínűleg még csak hinni 

sem fog nekik. Vagy ami még rosszabb, flörtölni fog velük, ahogy 

velem. Oka van annak, hogy a legtöbb nő nem fordul a 

rendőrökhöz, ha megerőszakolják őket. 

– Akkor mit fogsz tenni? Kitöltesz nekik egy csekket? 

Claire átment a nappaliba, mielőtt olyat mondana, amit később 

megbán. A csekk tulajdonképpen nem is olyan rossz ötlet. Paul 

megtámadta ezeket a nőket. A legkevesebb, amit a felesége tehet, 

hogy fizeti a terápiájukat vagy bármit, amire szükségük lehet. 

– Ha Paulnak sikerült volna megerőszakolnia, és megtudnám, 

hogy tizennyolc éve minden szeptemberben követtetett és 

fényképeket készíttetett rólam, fognék egy pisztolyt, és megölném. 

Claire a Rothko-festményt bámulta a kandalló fölött. 

– És mit tennél, ha megtudnád, hogy már halott, és nem tudsz 

rajta bosszút állni? 

– Akkor is tudni szeretném. 

Claire nem érzett kísértést, hogy felfedje az igazságot. Lydia 

mindig is hencegett a keménységével, mégsem volt véletlen, hogy 

már tizenhat évesen drogokkal tompította el az agyát. 

– Nem tudom megtenni, és nem fogom megtenni – jelentette ki 

Claire. 

– Tudom, hogy nem szívesen hallod, de örülök, hogy meghalt. És 

annak is, hogy tudom, hogyan. Még ha pocsék is volt neked. 



– Pocsék – ismételte Claire arra gondolva, hogy ez a szó itt már 

szinte sértés. Pocsék dolog elkésni a moziból vagy nem találni 

parkolóhelyet. De nézni a férjedet, ahogy leszúrják és elvérzik a 

karjaid között, az inkább átkozottul gyötrelmes. – Nem. Nem fogom 

megtenni. 

– Rendben – kezdte Lydia összerendezgetni a dossziékat. 

Láthatóan dühös volt, de Claire nem volt hajlandó visszakozni. 

Tudta, milyen Fred Nolan figyelmének a középpontjában állni. Nem 

szabadíthatja rá azt az embert Paul áldozataira. Már így is épp elég 

nagy bűntudata volt, nem fogja még ezeket a szegény nőket is 

belökni az oroszlán barlangjába. 

Beljebb ment a nappaliba, ahol vakító volt a napfény. Egy 

pillanatra lehunyta a szemét, s élvezte, ahogy melegíti az arcát a 

nap. Aztán hirtelen elfordította a fejét, mert helytelennek érezte 

élvezni még ezt a legalapvetőbb dolgot is ennyi nyomorúság 

közepette. 

Tekintete az egyik kanapé mögötti területre tévedt. Lydia 

korábban szétteregette a papírokat a földön. Ám a kanapénál nem 

egy újabb dosszié hevert, hanem Claire legnagyobb döbbenetére 

egy papírlap apja kézírásával. 

Sam Carroll egy egész falat teleaggatott a lakásában a Juliával 

kapcsolatos információkkal. Voltak ott fényképek, borítékos 

üdvözlőlapok, letépett cetlik ráfirkált telefonszámokkal és 

nevekkel. A teljes gyűjtemény úgy másfélszer három méteres 

felületet foglalt el. Költözéskor elvesztette a lakásért letett kauciót, 

mert a gipszkarton fal tele volt lyukakkal. 

– Te megtartottad apa falát? – kérdezte Lydiától. 

– Nem, ezt a második dobozban találtam. 

Hát persze. 

Claire letérdelt. Az a fal határozta meg apja mindennapjait sok-

sok éven át. Az ő elkeseredettsége sugárzott még mindig minden 

papírdarabból. Az állatorvosi megtanította Samet, hogy mindenről 

gondosan készítsen feljegyzést. Feljegyzett mindent, amit olvasott, 



hallott, vagy aminek a tanúja volt, s addig kombinálta a rendőrségi 

jelentéseket és a tanúvallomásokat, amíg az ügy olyan 

részletességgel rögzült az agyában, mint egy kutya 

emésztőrendszere vagy a macska-leukémia tünetei. 

Claire felvette a földről a papírlapot. Élete utolsó két hetében 

Sam Carroll kissé lebénult egy enyhe agyvérzés után. Búcsúlevele is 

alig volt olvasható. Claire már el is felejtette, milyen volt az eredeti 

írása. 

– Hogy is hívják ezt? – kérdezte Lydiát. 

– Ez a Palmer-módszer – felelte a nővére a háta mögül. – 

Balkezes volt, de rávették, hogy a jobb kezét használja. 

– Engem is. 

– Rád kétujjas kesztyűt adtak, hogy ne tudd használni a bal 

kezed. Anya irtó dühös volt, amikor megtudta. 

Claire leült a földre. Meg kellett érintenie az utolsó dolgokat, 

melyek az apjától megmaradtak. Ez az ő kézírása volt, ezt a képet, 

amely egy lehetséges tanúról készült, az ő keze érintette, ahogy ezt 

a levél gyufát is a Manhattanből, a bárból, ahol Juliát utoljára látták. 

Erre a menüre a Gritből, Julia kedvenc vegetáriánus étterméből is ő 

írt. És ezt a fotóját nézte Juliának, amint a kerékpárjának 

támaszkodik. 

Most Claire is ezt a fotót bámulta. A kormányon lévő kosárban 

egy tyúklábmintás, szürke férfikalap volt, s Julia hosszú, szőke haja 

lágy hullámokban takarta a vállát. 

Julia maga is fekete férfiöltönyt viselt fehér inggel, csuklóján 

tonnányi ezüst és fekete karperec, kezén fehér csipkekesztyű. A 

nyolcvanas években ugyanis minden lány vagy Cyndi Lauperre 

vagy Madonnára akart hasonlítani. 

– El akarom hitetni magammal, hogy Paul azért tartotta meg 

ezeket, mert úgy gondolta, egyszer még látni akarom. 

Lydia leereszkedett mellé a padlóra, s Julia fényképére mutatott. 

– Az én medálomat viseli. Egy kézírással írt „L” volt az elejére 

vésve. 



Mindketten tudták, hogy Julia akkor is viselte azt a medált, 

amikor eltűnt. 

– Mindig elcsente a dolgaidat – jegyezte meg Claire. 

Lydia nekiütötte a vállát húga vállának. 

– Te is. 

Claire-nek hirtelen bevillant valami az agyába. 

– Volt Paulnak dossziéja rólam is? 

– Nem. 

Az asszony alaposan tanulmányozta nővére arcát, hátha Lydia 

ugyanúgy hazudik neki, ahogy ő Lydiának. És ugyanazért. 

– És mi lehet apa naplóival? Azok nem voltak Paul dobozában. 

Sam Helen távozása után kezdett naplóírásba, mert nem volt 

kivel megosztania a gondolatait. 

– Talán anyánál vannak – vont vállat Claire. Annyira távol érezte 

magát az apjától annak halálakor, hogy nem is kért semmit 

emlékbe a dolgai közül. Csak később kívánta, bárcsak jobban jelen 

lett volna az életében, amikor eszébe jutottak a poharai, a könyvei, 

vagy az állatos nyakkendőgyűjteménye. 

Nekitámasztotta a hátát a falnak. 

– El szoktam olvasni a naplóját – vallotta be Lydiának –, talán 

mert mindenáron el akarta előlem rejteni. Jó pont Paulnak. Az 

utolsó rész, amit olvastam, a halála előtt hat hónappal született. 

Mintha leveleket írt volna Juliának. Dolgokról, amelyekre 

emlékezett kislánykorából, aztán meg hogy mennyire 

megváltoztunk mindannyian nélküle. Nemcsak megjátszotta, 

hanem valóban minden idegszálával rá volt hangolódva az 

életünkre. Mindent tudott rólunk, azt is, hogy mit akartunk tenni, 

mire készültünk. 

– Jézusom! Remélem, nem. 

– Ő és anya még akkor is összejöttek, amikor anya már újra 

férjnél volt. 

– Tudom – bólintott Lydia. 



Claire észrevett egy másik fotót Juliáról, amelyről már meg is 

feledkezett. Felnyögött, amint feltápászkodott, ahogy elérje. Öt 

évvel ezelőtt porcleválás volt a térdében, s amikor térdelt, még 

mindig olyan érzés volt, mintha a porc újra el akarna mozdulni a 

helyéről. 

– A te térded is olyan rossz, mint az enyém? – kérdezte Lydiát. 

– Annyira nem, mint Allison Hendricksoné. 

– Talált. – Claire lenézett a képre, melyen Julia kétrészes, kék 

fürdőruhában napozott a ház előtti gyepen. Bőre csillogott a 

babaolajtól. Valószínűleg Lydia készítette a képet, mert sosem 

engedték, hogy Claire velük napozzon, vagy velük menjen 

szórakozni, jóformán még azt sem, hogy velük egy levegőt szívjon. 

– Istenem! Nézd, hogy leégett! – mutatott Lydia Julia orrára. 

Claire ebben a pillanatban hálás volt azért, hogy mindenből 

kihagyták. 

– Fogadni mernék, hogy tucatnyi gyereke lenne. 

– A jövő fiatal republikánusai. 

Claire felnevetett. Julia hasfájást tettetett, csak hogy otthon 

maradhasson az iskolából, és nézhesse az Irán–Contra ügy 

tárgyalását. 

– Maga tanítaná otthon a gyerekeit, nehogy átmossa az agyukat 

az állami oktatás gépezete. 

– És annyi szójával etetné őket, hogy sosem szállna le a heréjük. 

Claire közben tovább kutatott apja jegyzetei közt. 

– Ó, nem. Nem is lennének fiai. Az a patriarchátus malmára 

hajtaná a vizet. 

– Gondolod, hogy be lennének oltva? 

Claire felnevetett, mert Julia még 1991-ben is kételkedett az 

állam által támogatott gyógyszeripar igazmondásában. 

– Ez meg mi? – vett fel a földről egy kapoccsal összefűzött 

iratcsomót az Oconee Megyei Fellebbviteli Bíróságtól. 

Lydia rápislogott a dokumentumokra. 



– Ezt egy külön dossziéban találtam. Egy watkinsville-i ingatlan 

hagyatéki ügye. 

Paul Watkinsville-ben nőtt fel, nem messze Athenstől. Claire a 

második oldalra lapozott, hogy lássa a tulajdonos nevét. 

– Buckminster Fuller – mondta Lydia, mert ő természetesen már 

megnézte. – Nem tudod, miért hangzik ismerősen a név? 

– Ő volt Paul kedvenc építésze – felelte Claire, majd átnyújtotta 

nővérének a papírokat, mert már rájuk sem bírt nézni. – Paul ott 

nőtt fel egy farmon. Azt mondta, mindent eladtak a szülei halála 

után. 

Lydia felkelt a földről. Odahozta a konyhaszigetről az 

olvasószemüvegét és Claire tabletjét, majd visszakuporodott húga 

mellé. 

Claire kezdte érezni a rátörő émelygést, amely mindig elfogta, 

amikor feltárult Paul egy újabb hazugsága. 

Lydia feltette a szemüveget, és írni kezdett, Claire pedig a fehér 

kanapé hátát bámulta. Szerette volna puszta kézzel feltépni a bőrt, 

összetörni a fát, keresni egy gyufát, és felgyújtani ezt az egész 

átkozott házat. 

Nem mintha le tudna égni. Paul a legbonyolultabb 

tűzoltórendszert építette be, amely lakóépülethez csak kapható. A 

megyei építési ellenőr még nem is látott ilyet. 

– A számítógépes nyilvántartás csak tíz évre nyúlik vissza, de a 

Buckminster Fuller-féle ingatlan adónyilvántartása teljesen 

naprakész. 

Claire a festményre gondolt Paul irodájában. A gyermekkori 

otthonára. Órákat töltött azzal, hogy tökéletesen visszaadja az 

árnyékokat, az arányokat. Paul sírva fakadt, amikor megkapta tőle 

az évfordulójukra. 

– Paul azt mondta, a fickó, aki megvette az ingatlant, lebontotta a 

házat, hogy megművelhesse az egész telket – mondta. 

– Elmentetek valaha is arrafelé? 



– Nem. Paul azt mondta, túl fájdalmasan érintené. – Pedig Claire 

nemegyszer kérte rá, végül aztán tiszteletben tartotta a kívánságát. 

Lydia tovább dolgozott a tableten. Ezúttal Claire már 

kényszerítette magát, hogy odanézzen. Lydia beírta a Google Earth-

be a watkinsville-i címet. Végeláthatatlan felszántott mező jelent 

meg a képernyőn. Lydia rázoomolt a képre. A telken egy kis ház állt, 

melyben Claire könnyedén ráismert Paul gyermekkori otthonára. A 

fehér falécek függőlegesen haladtak a vízszintes helyett. Az istállót 

már elbontották, de parkolt egy autó a felhajtón, és egy gyerekhinta 

állt a jókora hátsó kertben, amely elválasztotta a házat a 

megművelt földtől. 

– Utcakép nincs – jegyezte meg Lydia. – Az útnak még neve sincs, 

csak száma. Gondolod, hogy bérbe adja? 

Claire a tenyerébe temette az arcát. Már semmit sem tudott. 

– Itt egy telefonszám – állt fel újra Lydia. Már nyúlt a pulton 

heverő mobilja felé, amikor Claire megállította. 

– Használd az eldobhatót! Ott van a szék mellett a dolgozómban. 

Lydia eltűnt a folyosón, Claire pedig kifelé bámult a hátsó 

udvarra. Az ablakok bepárásodtak a medencéből kiáramló párától. 

Le kell záratnia a fűtést, gondolta. Amúgy is ritkán használták a 

medencét télen. Talán le is fedethetné. Vagy betemettethetné 

betonnal. A márványborítást pokoli nehéz volt tisztán tartani, 

nyáron pedig úgy felforrósodott, hogy papucs nélkül megégette 

volna az ember a lábát. Paul szépnek tervezte a medencét, nem 

használhatónak. 

Keresve sem lehetne ennél jobb metaforáját találni az életüknek. 

Felkapta a tabletet. A Buckminster Fuller-ház műholdas képe 

nyáron készült. A ház mögötti területen fürtökkel teli szőlőtőkék 

zöldelltek. A kis, földszintes házon még ott volt a régi faborítás, 

melyet oly gondosan próbált visszaadni a Paulnak készített 

festményen. Férje elmagyarázta, hogy ez a fajta burkolat szélesebb, 

függőleges deszkákból áll, melyek közeit keskeny lécekkel fedik le. 

A tetőt világoszöld bitumen zsindelyek borították, a fű gondosan le 



volt vágva. A hinta szinte túlságosan erősnek és biztonságosnak 

látszott, ami egy építmény esetében mindig fontos volt Paul 

számára. 

Claire azt legalább tudta, hogy Paul a szülei balesetével 

kapcsolatban nem hazudott. Nem szeretett ugyan beszélni róla, de 

Claire ismert minden részletet a saját anyjától. A Georgia 

Egyetemre járó harmincezer diák ellenére Athens mégis kisváros 

maradt, a főkönyvtár pedig, mint minden könyvtár Amerikában, a 

közösség szíve. Amit Helen nem olvasott az újságban, megtudta a 

helyi pletykákból. 

A Scott szülők egy templomi rendezvényről jöttek épp hazafelé, 

amikor egy pótkocsis traktor megcsúszott egy jeges folton, és a 

pótkocsi bebicskázott. Paul apját azonnal lefejezte, de az anyja is 

csak percekkel élte túl. Legalábbis ezt mondták a szemtanúk. Még 

hallották, hogy a nő sikoltozott, miközben az autót felemésztették a 

lángok. 

Paul rettegett a tűztől. Ez volt az egyetlen, ami meg tudta 

ijeszteni. A végakaratában is leszögezte, hogy semmiképp se 

hamvasszák el. 

– Mi az? – kérdezte Lydia az eldobható telefonnal a kezében. 

– Csak Paul végakaratára gondoltam a temetésével kapcsolatban. 

– Az utasítás nem volt ugyan laminálva, de hasonlított a többihez, 

melyeket Paul Claire kedvéért készített mindenhová. Az 

íróasztalában találta meg a listát tartalmazó dossziét „Végszükség 

esetére” felirattal. 

A családi parcellában akarta eltemettetni magát, s egy olyan 

méretű és formájú sírkövet akart, mint a szüleié. Nem kért sminket, 

hajzselét, balzsamozást, sem pedig, hogy közszemlére tegyék, mert 

megvetette a halál köré szerveződött üzletet. Azt kérte, hogy Claire 

válasszon ki neki egy szép öltönyt és egy pár jó cipőt (bár mit 

számít, van-e egy halotton cipő, és honnan lehet tudni, hogy 

ráadják-e egyáltalán). 



A listán szereplő utolsó kérése volt a legszívszaggatóbb: a 

jegygyűrűjében és az egyetemi gyűrűjében akarta, hogy eltemessék. 

Claire vigasztalhatatlan volt, mert annyira szerette volna teljesíteni 

Paul kívánságát, csakhogy mindkét gyűrűt magával vitte a kígyós 

ember. 

– Claire? – nyújtotta Lydia feléje a telefont. Már benyomta rajta a 

Buckminster Fullerhez szolgáló számot. 

Claire megrázta a fejét. 

– Inkább te. 

Lydia megnyomta a hívógombot. A kicsöngés hangja betöltötte a 

szobát, visszaverték a kopár falak. Claire visszatartotta a lélegzetét. 

Nem tudta, mire számítson, míg fel nem vették a telefont. 

Azaz egy régi fajta üzenetrögzítő kattanása hallatszott. Karcos 

felvétel volt, de a hang kétségtelenül Paulé. 

„A Fuller-házat hívta. Ha Buckot…” 

Claire a szája elé kapta a kezét, mert tudta, mi következik. A saját 

itthoni rögzítőjük is épp ilyen szöveggel működött. 

Egy csicsergő női hang folytatta: „…vagy Lexie-t” 

„…keresi – fejezte be Paul –, kérem, hagyjon üzenetet!” 

Hosszú sípszó következett, mire Lydia bontotta a vonalat. 

– Lexie – mordult fel Claire. A nő fiatalabbnak tűnt nála – és 

boldogabbnak. És butábbnak, ami lehetett volna akár vigasztaló is, 

de Claire-t túlságosan emésztette a féltékenység, hogy törődjön 

vele. 

Felállt, és járkálni kezdett. 

– Claire… 

– Adj egy percet! 

– Nem lehetsz… 

– Fogd be! – Claire sarkon fordult, és végigmasírozott újra a 

szobán. Ezt nem hiszi el, volt az első gondolata, aztán meg szidta 

magát a hitetlenkedésért, hiszen mit számít ez már életének ezen a 

pokoli pontján? 

Lydia az ölébe vette a tabletet, s újból keresgélni kezdett rajta. 



Claire közben egyfolytában járkált. Tudta jól, hogy rossz felé 

irányul a haragja, de már nemegyszer bebizonyította, hogy nehezen 

tudja kordában tartani. 

– Nem találok sem Lexie Fullert, sem Alex Fullert, sem Alexander 

Fullert – jelentette Lydia. – Semmi ilyen név nincs a megyei 

nyilvántartásban. – Azért folytatta a keresést. – Megpróbálom még 

Madisonban, Oglethorpe-ban… 

– Ne! – tiltakozott Claire két tenyerét a falnak feszítve, mintha le 

akarná dönteni a házat. – Mi van, ha megtaláljuk? Akkor mit 

csináljunk? 

– Megmondjuk neki, hogy a férje halott. 

– Miért akarod folyton másokra zúdítani az én problémámat? 

– Ez nem tisztességes! 

Claire tudta, hogy igaza van, de nem érdekelte. 

– Szóval bekopogok ennek a Lexie-nek az ajtaján, bemutatkozom, 

és ha nem küld el a fenébe (amit én az ő helyében tennék), 

elmondom neki, hogy Paul nemcsak többnejű, hanem tolvaj és 

minden bizonnyal erőszaktevő is, valamint zaklató, és sikerült 

megúsznia, hogy olyan filmeket nézett, ahol nőket kínoznak és 

gyilkolnak meg. – Ellökte magát a faltól, és járkált tovább. – Hidd el, 

nem fog kérni az ilyen információkból. 

– Te akarnád tudni? 

– Határozottan nem – jelentette ki Claire, magát is meglepve a 

határozottságával. Visszatért a régi harciassága, amely akkor szállta 

meg, amikor először ült Paul számítógépe elé. 

Mi a jobb? A fájdalmas igazság vagy az áldott tudatlanság? 

Ha visszamehetne az időben, inkább a tudatlanságot választaná? 

Adam végül talán beszélt volna neki az ellopott pénzről, de a filmek 

és a dossziék rejtve maradtak volna. Végignézte volna valaha is az 

alagsori raktárhelyiséget? Paulra volt jellemző, hogy érzelmileg 

ragaszkodott a buta kis szerelmes üzeneteikhez és az első 

mozijegyükhöz. Ő előre tudta, hogy nem tudna Paul álomházában 

élni Paul nélkül. Ő szívesebben költözött volna egy kisebb házba, 



vagy akár egy belvárosi lakásba is. Könnyen el tudta képzelni 

önmaga mását, amint idehív egy rombolóbrigádot, hogy törjenek 

össze itt mindent ahelyett, hogy fizetne a raktározásáért vagy 

elköltöztetné magával. 

– Gyakran volt Paul távol üzleti utakon? – kérdezte Lydia. 

Húga megrázta a fejét. 

– Egyszerre csak néhány napot, de rendszerint akkor is magával 

vitt. Ha viszont gyereke lett, pocsék apa lehet – mondta ki azt, 

amire mindketten gondoltak, amióta meglátták a hintát. 

– Watkinsville nem egészen tizenöt percnyire van a kampusztól, 

ami tele van diáklányokkal – mondta Lydia, majd megvárta, hogy 

Claire feléje forduljon. – Mi van, ha létezik még több dosszié is? Még 

több nő. 

Claire továbbgondolta a kérdést egy még sötétebb végkifejletig. 

– Van abban a házban pince? 

Lydia pár másodpercig mozdulatlan maradt, majd írni kezdett a 

tableten. Claire melléje térdelt, s nézte, ahogy előjönnek a 

watkinsville-i címre vonatkozó adófeljegyzések. Lefelé húzva az 

ujját a képernyőn Lydia hangosan olvasta az adatokat: 

– Családi ház, faborítás, épült 1952-ben. Levegővel működő 

központi fűtés, vezetékes víz, szennyvíz-ülepítő. Padlástér nincs 

megadva, pince alapterület: nincs. – A húgához fordult. – Nincs 

alagsor vagy pince. 

Claire visszaült a földre, s csak bámult kifelé az ablakon. A 

napfénytől csak még fehérebbnek látszott az amúgy is színtelen 

helyiség. 

– A maszkos férfi… ő nem Paul. Paul testét ismerem. 

– Talán Adam? 

A kérdés szíven ütötte Claire-t. Adam nagyjából olyan magas, 

mint a maszkos ember, és ugyanolyan világos a haja meg a bőre. 

Ami a többit illeti, arról nincs tudomása. Claire nem volt szerelmes 

Adam Quinnbe. Nem feküdt mellette órákig simogatva, csókolgatva 

a testét, memorizálva az alakját. 



– Háromszor keféltünk, de sosem vettük le teljesen a ruhánkat. 

Csak állva csináltuk. 

– Milyen romantikus! – eresztette ölébe a tabletet Lydia. – Biztos 

vagy benne, hogy Paul hangja van a rögzítőn? 

Claire bólintott, mert Paul lágy, déliesen elnyújtott beszédét 

senkiével sem lehetett összetéveszteni. 

– Most mit tegyünk? – kérdezte, majd helyesbített: – Úgy értem, 

mit tegyek? 

Lydia hallgatott, és csak nézett kifelé a kertbe, ahogy Claire tette 

az előbb. 

Claire csatlakozott hozzá, s elgondolkodva nézték a magányos 

mókust, ahogy végigugrándozott a medence peremén, majd 

beleivott a sós vizébe. A kérdést, hogy mi legyen most, nem volt 

egyszerű megválaszolni, mert arra futott ki minden, hogy Claire 

akar-e többet tudni ennél. Ez már nem arról szólt, hogy maradjon-e 

jótékony tudatlanságban, hanem hogy mennyit akarjon tudni a 

szörnyűségekből. Mint a közmondásos hagyma, amelynek 

fokozatosan hánthatja le a rétegeit. Már ha akarja. 

Mindketten összerezzentek, amikor megszólalt a telefon. 

Claire megnézte az eldobhatót, de annak üres volt a kijelzője. 

– Ez nem az enyém – mondta Lydia. 

A telefon másodszor is megcsörrent, s Claire odamászott a 

kanapé melletti asztalon álló vezeték nélküli városi telefonhoz. Az 

harmadszorra is megcsörrent. Az asszonyt elöntötte az ismerős, 

émelygős rosszullét, még mielőtt meghallotta volna Fred Nolan 

hangját. 

– Claire! – üdvözölte a férfi. – Örülök, hogy otthon találom. 

Hangja olyan hangos és tiszta volt, mintha ott állt volna a 

szobában. Claire távol tartotta a kagylót a fülétől, hogy Lydia is 

hallja. 

– Azt hiszem, elfogadom a javaslatát, hogy beszélgessünk az 

ügyvédje jelenlétében – mondta a férfi. 

Claire fülében zúgni kezdett saját szívverése. 



– Mikor? 

– Mit szólna a mai naphoz? 

– Vasárnap van – vágta rá Claire, pedig nem is gondolt a napokkal 

egészen mostanáig. Majdnem egy teljes hét telt el Paul 

meggyilkolása óta. 

– Biztos vagyok benne, hogy ki tudja fizetni az ezredes hétvégi 

tarifáját – jegyezte meg Nolan. 

Az ezredes. Így hívták maguk között Wynn Wallace-t, az 

ügyvédet, aki segített Claire-nek kikeveredni a teniszütős ügyből. 

Paul adta neki ezt a nevet, mert ugyanolyan arrogáns pofa volt, 

mint Jack Nicholson karaktere az Egy becsületbeli ügy-ben. 

– Claire? 

Honnan tudja Nolan ezt a becenevet? Paul talán őt bízta meg a 

sikkasztási üggyel kapcsolatban is, és használta a nevet mások 

előtt? 

– Halló! 

Az asszony Lydiára nézett, aki olyan erővel rázta a fejét, hogy 

bizonyára beleszédült. 

– Hol? – kérdezte Claire. 

Nolan megadta a címet. 

– Két órán belül ott leszek – felelte Claire, majd letette a telefont. 

Amikor levette róla a kezét, látta, hogy csupa víz lett izzadó 

tenyerétől. 

– Oda fogod adni neki a dossziékat? – kérdezte Lydia. 

– Nem. Ugyanis nem a belvárosba megyek, hanem Athensbe – 

felelte Claire feltápászkodva. 

– Tessék? – állt fel Lydia is, majd követte húgát a sárszobába. – 

Épp most mondtad Nolannek, hogy… 

– Vigye el az ördög Nolant! 

Claire felkapta a táskáját, és belebújt a teniszcipőjébe. Nem tudta, 

miért, de látnia kellett Lexie Fullert. Nem akart beszélni vele vagy 

bombát dobni a szépen felépített életére, de látnia kellett azt a 

másik nőt a saját szemével. 



– Nézd, Lydia – kezdte –, nagyra értékelem… 

– Fogd be! Veled megyek – jelentette ki amaz, s visszasietett a 

házba. 

Claire az ajtónál lévő monitoron ellenőrizte a levelesládát. A 

pendrive még mindig benne volt. Negyed tíz volt, vasárnap reggel. 

Vajon jót vagy rosszat jelent, hogy Adam ilyen sokáig alszik? Vagy 

azt akarja tán, hogy valaki más vegye ki a pendrive-ot? Vajon Jacob 

Mayhew indult el érte? És vajon Fred Nolan egy szövetségi ügynök 

szándékos félrevezetésének fogja majd fel, ha nem jelenik meg az 

adott helyen két óra elteltével? A saját ágyában fogja tölteni a ma 

éjszakát, vagy a börtönben? 

Lydia visszatért a táskájával. A saját telefonja volt az egyik 

kezében, a másikban meg az eldobható. 

– Én vezetek – jelentette ki. 

Claire nem vitatkozott, mert Lydia volt az idősebb, és mindig az ő 

joga volt vezetni, ha együtt mentek valahová. Szándékosan nyitva 

hagyta a sárszoba ajtaját. Szinte várta, hogy visszatérjenek a 

betörők. Süteményt is hagyott volna nekik, ha lett volna ideje rá. 

Claire levette a töltőről a Teslát. A kulcstartó ott volt a 

munkapadon, ahol hagyta. Beledobta a táskájába, majd beült a 

kocsiba, Lydia pedig bemászott a vezetőülésbe. Beállította magának 

az ülést, s elfordította kissé a tükröket. Elhúzta a száját a tizenhét 

hüvelykes érintőképernyő láttán, amely elfoglalta a műszerfal 

közepét. 

– Ez elektromos, igaz? – kérdezte mérgesen. Mindig is 

bosszantották az újdonságok. – Athens egyórányira van innen. 

– Tényleg? Sosem vettem észre, pedig milliószor megtettem már 

az utat ugyanebben az autóban anya házáig meg vissza. – 

Legalábbis amíg a bokájára erősített nyomkövető nem korlátozta a 

mozgását. – Elindulhatnánk? 

Lydia még mindig bosszúsnak látszott. 

– Hova kell itt bedugni a kulcsot? 

– Taposs a fékre, az kapcsolja be. 



Lydia engedelmeskedett. 

– Most már jár? Nem is hallom. 

– Hány száz éves vagy? – sóhajtott fel Claire. – Jézusom, ez csak 

egy autó! Még Ginny nagyi is rájönne, hogyan kell vezetni. 

– Ez nem volt szép tőled – mordult fel Lydia, majd hátramenetbe 

tette a kocsit. A képernyő a hátsó kamerák képét közvetítette. Lydia 

undorodva fújt egyet, majd lassan hátrálva megfordult az udvaron. 

A kapu felhajtó végén még mindig nyitva állt. Claire úgy érezte, 

mintha legalább tíz év telt volna el azóta, amióta a limuzinban ült 

ugyanitt az anyjával és a nagyanyjával. Megpróbálta felidézni, mit 

érzett akkor. Micsoda luxus volt az a tiszta, mélységes gyász! 

Van egy másik nő Watkinsville-ben, aki talán ugyanígy gyászol. 

Paul már majdnem egy hete elment. Bizonyára felhívta már a 

kórházakat, a rendőrséget, az útfelügyeletet, és mindenki mást, aki 

hajlandó volt meghallgatni. És mindenkitől, aki csak egy kicsit is 

utánanézett a Buckminster Fuller névnek, azt kellett hallania, hogy 

a geodéziai kupola atyja 1983-ban elhunyt. 

Claire eltűnődött, milyen mesével magyarázta Paul az 

asszonynak az eltűnéseit. Utazó kereskedőnek adta ki magát, vagy 

netán szövetségi ügynöknek? Esetleg olajfúrótornyon dolgozó 

munkásnak vagy pilótának? 

A főiskolán tanult repülőt vezetni, és kapott is engedélyt kis 

lökhajtásos gépekre, ami azzal járt, hogy valahányszor kibéreltek 

egy gépet, mindig ott ült a pilótakabinban, s a repülés rejtelmeiről 

beszélgetett a pilótával. Claire sajnálta a szegény fickót, akinek 

közben fent kellett tartania a gépet a levegőben. 

Sajnálnia kellene Lexie Fullert is? És van joga eltitkolni előle az 

igazat Paul felől? Ő tudja legjobban, miféle pokolra taszítja az 

embert az efféle igazság. Okozhat ilyen fájdalmat egy másik emberi 

lénynek? 

Vagy talán Lexie tudott is Claire-ről? Talán az a fiatal kis szajha 

egyáltalán nem vette zokon, hogy osztoznia kell valaki más férjén 



és nevelni a fattyát vagy fattyait, miközben a pasinak van egy másik 

felesége? 

Claire lehunyta a szemét. Miféle szörnyűségeket gondol arról a 

másik nőről? Lexie-ből csinál szörnyeteget, miközben Paul minden 

bizonnyal őt is bolonddá tette. Még ha Lexie bele is ment a 

poligámiába, nem létezik, hogy a többi borzalomról tudomása lett 

volna. 

„Diadikus kiegészítés”, magyarázná most Paul. „Az elme hajlamos 

feltételezni, hogy ahol áldozat van, gonosztevőnek is kell lenni.” 

Ekképp gondol most magára? Pusztán Paul egyik áldozataként? 

– Claire? – fordult hozzá Lydia, lazítva szorításán a 

kormánykeréken. – Azt hiszem, több információra van szükségünk. 

Claire már a feltevés hallatán is összerándult. 

– Mire gondolsz? 

– A megye online nyilvántartása csak tíz évre nyúlik vissza. 

Mindig is Paul tulajdonában állt ez a ház? 

– Számít ez? 

– Csak azon tűnődöm, van-e több Mrs. Fuller is. 

Claire az utat bámulta. Lydiával az volt a gond, hogy hajlamos 

volt mindig a legrosszabbat feltételezni Paulról. 

– Gondolod, hogy a hátsó udvarban temette el őket? 

– Én ezt nem mondtam. 

– Nem is kellett. 

Claire a tenyerébe temette az arcát. Nem akarta, hogy Lydia most 

vele legyen, ugyanakkor el sem tudta volna képzelni, hogy nélküle 

csinálja ezt végig. Már elfelejtette, milyen bosszantó tud lenni, ha 

van egy nővére az embernek. 

Lydia indexelt, hogy felhajtson az államokat összekötő főútra. 

Közben csak úgy mellesleg megjegyezte: 

– Apa mindig utált vasárnap vezetni. 

Claire önkéntelenül elmosolyodott. Amikor apja vezetni tanította, 

felhívta a figyelmét, hogy vasárnap a legveszélyesebb kint lenni az 

úton. Azt mondta, az emberek ilyenkor fáradtak és nyűgösek attól, 



hogy órákat kellett a templomban ülniük kényelmetlen ruhában, s 

amikor végre kiszabadulnak, úgy vezetnek, akár az őrültek. 

– Mit csináltál tegnap a McDonald’snál? – kérdezte Lydia. 

Claire megmondta az igazat. 

– Azon gondolkodtam, hogy illetlenség lenne-e hányni a 

mosdóban anélkül, hogy rendelnék valamit. 

– Azt hiszem, hozzá vannak szokva – felelte Lydia, majd 

gyorsított, és besorolt a belső sávba. Ahhoz képest, hogy mennyit 

panaszkodott az autó miatt, úgy tűnt, meglehetősen élvezi a 

vezetést. – Mit gondolsz, Nolan mit fog csinálni, miután nem jelensz 

meg az irodájában? 

– Azt hiszem, attól függ, hogy amit csinál, törvényes-e, mert 

abban az esetben körözést ad ki ellenem. Viszont ha nem, akkor 

újra hívogatni kezd, vagy elmegy a házhoz. 

– Nyitva hagytad a garázst. Csak be kell mennie, és megnéznie 

Paul laptopját. 

– Hadd nézze! – Claire nem látta értelmét rejtegetni a filmeket, 

hiszen ő volt az, aki elvitte őket a rendőrségre. – Akkor ugyanez a 

helyzet. Ha törvényesen megy be, lesz nála házkutatási parancs. Ha 

nem, akkor meg hadd vigye a meghajtót, és dugja a füle mögé! 

– Talán épp akkor lesz ott, amikor Adam odamegy a pendrive-ért. 

– Remek. Legalább megnézhetik együtt a filmeket, és 

élvezkedhetnek rajtuk. 

Lydia nem nevetett. 

– Kérdezhetek valamit? 

Claire csodálkozva nézett rá. Lydia nem az a típus volt, aki 

engedélyt szokott kérni az ilyesmihez. 

– Mit? 

– Mit csinálsz egész nap? Van valami munkád vagy ilyesmi? 

Claire érezte, hogy e mögött a kérdés mögött jó sok előítélet 

rejlik. Lydia talán azt hiszi, egész nap bonbonokat majszol, és Paul 

pénzét költi? Igazság szerint néha valóban ezt tette, máskor viszont 

úgy érezte, rá is szolgál. 



– Sok önkéntes munkát végzek. Az állatvédőknél, az 

élelmiszerosztásban, az USO-nál, ami a katonákat és a családjaikat 

segítő szervezet. – Felsorolhatott volna akár minden olyan dolgot, 

melyek valaha fontosak voltak az apjának. – Egy ideig besegítettem 

az Ártatlanság Programban is az igazságtalanul bebörtönzöttek 

érdekében, amíg egyszer nem találkoztam ott Ben Carver nevével. – 

Ben Carver két sorozatgyilkos egyike volt, akik megfojtották az 

apjukat. – Tanultam franciát és németet, hogy könnyebb legyen 

utazni, még mindig zongorázom, és nyírom a füvet, ha kell, és ha 

nincs túl meleg. Napi három-négy órát szoktam teniszezni, de 

valamiért már senki sem akar játszani velem. Na és te? 

– Én dolgozom. Hazamegyek, alszom, felkelek, és megint megyek 

dolgozni. 

Claire bólintott, mintha nem tudná, hogy nem egészen így van. 

– Jársz valakivel? 

– Nem igazán – felelte Lydia, miközben villámgyorsan kikerült 

egy lassú Mercedest. – Anya tudja, hogy beszéltél velem? 

Ezt úgy kérdezte, mintha csak most jutott volna eszébe, csakhogy 

elfulladó hangja elárulta. 

– Nem mondtam meg neki – vallotta be Claire. – De csak azért 

nem, mert zaklatott voltam, és tudtam, hogy ha felhívom, meghallja 

a hangomon, és kiszedi belőlem az igazat. 

– Mert mi az igazság? 

– Az, hogy nem hazudtál, és a tény, hogy nem hazudtál azt jelenti, 

hogy Paul viszont igen. Ami pedig egyenértékű azzal, hogy a 

tizennyolc évig tartó házasságom egy üres léggömb volt, a férjem 

meg egy pszichopata. 

Lydia leszegte a fejét, de ez egyszer csendben maradt. 

Claire-t ez rádöbbentette valamire. 

– Még nem is kértem tőled bocsánatot azért, amit tettem. 

– Nem, még nem. 

– Sajnálom – próbálkozott Claire, de ez az egyetlen szó annyira 

kevésnek tűnt ahhoz a veszteséghez képest, amelyet a család 



kettészakításával okozott. – Hinnem kellett volna neked. – Érezte, 

hogy ez sem egészen igaz. Nem tudott elképzelni olyan helyzetet, 

amelyben az életüknek azon a pontján hitt volna Lydiának. – De ha 

még nem is hittem neked, nem lett volna szabad elengednem téged. 

Lydia elfordította a fejét, és szipogott egyet. 

Claire lenézett nővére kezére, s nem tudta, megérintse-e vagy se. 

– Sajnálom, Pepper. Cserbenhagytalak, és anyát is rávettem, hogy 

hagyjon cserben. 

– Anyát nem lehet rávenni semmire, amit ő maga nem akar 

megtenni. 

– Ebben azért nem vagyok egészen biztos. 

Claire életében először kezdte belátni, mekkora bajt, mekkora 

fájdalmat okozott. Nemcsak a saját életéből zárta ki Lydiát, hanem 

megfosztotta őt maradék családjától is. 

– Anya rettenetesen félt, hogy elveszti még egy gyermekét. Én 

tudtam ezt, és a javamra fordítottam, mert annyira haragudtam 

rád. Én kényszerítettem választásra. De tévedtem, és pokolian 

sajnálom, amit veled tettem. Amit a családunkkal tettem. 

Lydia letörölte a könnyeit. 

– Nos, akkoriban meglehetősen zűrös életet éltem. Minden igaz 

volt, amit mondtál: mindannyiótokat megloptam, és egyfolytában 

hazudtam. 

– De ilyen dolgokban sosem hazudtál, és ezt látnom kellett volna. 

– Claire felnevetett keserűségében. – És amint már tudjuk, sok 

mindent nem láttam akkoriban. 

Lydia tovább nyelte a könnyeit, Claire pedig nem tudta, mit 

mondhatna még. Azt, hogy büszke a nővérére, mert letette a drogot 

és talpra állt a nyomasztó szegénységből? Azt, hogy a lánya 

gyönyörű, művelt, és minden szempontból csodálatos? Hogy a 

barátja minden bizonnyal imádja? Minden, amit Lydia életéről 

tudott, Paul nyomozásából származott. 



Ami azt jelentette, hogy miközben ő felfedte előtte házassága 

legsötétebb titkait, Lydia még mindig nem bízott benne annyira, 

hogy feltárja előtte a saját életét. 

Lydia láthatóan készen állt arra, hogy témát váltson. Az 

érintőképernyő felé intett a kezével. 

– Van ebben a vacakban rádió? 

– Bármelyik dalt le tudja játszani, amit csak akarsz – érintette 

meg Claire a media ikont. – Csak mondd ki hangosan, amit hallani 

szeretnél, és megkeresi az interneten, utána pedig lejátssza. 

– Ne mondd! 

– Üdv az egy százalék világában! – Claire megosztotta a 

képernyőt. Úgy érezte magát, mint az a kíváncsi gyerek a Tesla 

bemutatótermében, s ugrálni kezdett a képernyők között. – 

Elolvashatod az e-mailjeidet, megnézheted, mennyi töltés van még 

a telepekben, felmehetsz az internetre… 

Hirtelen elhallgatott. Amint megérintette az internet ikonját, a 

rendszer feltöltötte az utolsó lapot, amelyet Paul nézett. A 

Freedly.com egy hírkereső portál, amely ugyanolyan elven 

működik, mint a Google alerts, amely a világhálót pásztázza 

érdekes, új tartalmakért, csak kizárólag hírekkel foglalkozik. 

Paul egyetlen nevet írt be a keresőbe. 

– Mi baj? – kérdezte Lydia. 

– Állj meg! 

– Miért? 

– Állj meg! 

Lydia nagyot sóhajtott, de végrehajtotta az utasítást. Az út szélét 

jelző rovátkolt csík hangos figyelmeztetést adott, miközben 

lehúzódtak a főút padkájára. 

– Mi baj van? – kérdezte újra Lydia. 

– Paul beállította a hírkeresőt Anna Kilpatrick nevére. Az utolsó 

két perccel ezelőtt érkezett. 

Lydia a táskája után kapott, és kivette belőle a szemüvegét. 

– Mire vársz? 



Claire rákoppintott ujja hegyével a legfrissebb hírre, mely az 

Atlanta ABC-hez tartozó Channel 2 híre volt. 

A honlap tetején volt egy fekete négyzet a beözönlő videók 

számára. Piros felirat hirdette a tetején, hogy „Élő! Gyorshír az 

Anna Kilpatrick-ügyben”. Egy forgó kör jelezte, hogy nemsokára 

betöltődik a videó. Claire felerősítette a hangot. Mindketten a 

képernyőre meredve várták a hírt. 

A Tesla megremegett, amint elsuhant mellettük a UPS 

csomagszállító szolgálat egyik barna teherautója. 

– Meddig tart még? – dünnyögte Lydia. 

Végül bejött a videó, de nem kínált sok látnivalót. Mayhew 

kapitány állt egy pódiumon, mellette pedig, kissé jobbra, de úgy, 

hogy még épp beleférjen a képbe, Johnny Jackson képviselő, aki 

sosem hagyott volna ki egy médiaszereplést. A morajból ítélve a 

riporterek egyre türelmetlenebbé váltak. 

Egy hírolvasó kommentálta a látottakat. 

– Megtudtuk, hogy a szülők öt perce értek az épületbe – mondta, 

majd összefoglalta a történteket Anna eltűnésétől addig, hogy a 

rendőrség megtalálta a kocsiját a Lenox bevásárlóközpont 

parkolójában. 

Claire emlékezett, hogy ő is részt vett sajtókonferenciákon a 

szüleivel. Akkoriban még csak három hírcsatorna volt, így a 

konferenciákat a seriff hivatalának előcsarnokában tartották. 

Claire-nek és Lydiának megmondták, hogy vágjanak kétségbeesett 

arcot, Helen pedig amiatt aggódott, hogy Julia elrablója most 

láthatja két megmaradt lányát, és talán őket is el akarja majd 

rabolni. A seriff megmondta nekik, hogy üzeneteiket Juliának 

címezzék, mert kitartóan hitte, hogy a lány odakint van valahol, és 

egy lerobbant szállodai szobában nevet azon, ahogy a szülei 

bolondot csinálnak magukból az esti híradóban. 

– Itt jönnek – szólalt meg Lydia. 

A képen kinyílt az oldalajtó, s Anna Kilpatrick szülei felmentek a 

pódiumra Mayhew mellé. Az odabólintott nekik, mintegy biztatásul, 



hogy „mindjárt túl leszünk ezen is”. A szülők nem viszonozták. Úgy 

néztek ki, mint kivégzésüket váró rabok a halálsoron. 

– Megtalálták a holttestét – jósolta Lydia. 

Claire leintette, de pillanatokkal később Mayhew megerősítette a 

sejtést. 

– Egy fiatal nő maradványait találták meg ma hajnalban négy óra 

körül a BeltLine futók által használt szakaszán. 

A régi vasút helyén létrehozott BeltLine körülölelte Atlanta 

belvárosát. Claire barátnői közül néhányan tréfásan Rape Line-nak, 

azaz a megerőszakoltak futópályájának hívták, annyi támadás 

történt az ösvényen. 

Mayhew folytatta. 

– A Dekalb megyei bűnügyi labor fényképek és ujjlenyomatok 

alapján azonosítani tudta a holttestet. A Kilpatrick szülők egy órája 

hitelesítették az eredményt. 

– Megengedték nekik, hogy megnézzék a holttestet? – 

csodálkozott Claire. 

– Te nem akarnád? 

Claire elgondolkodott, s kezdte megérteni. 

– Pillanatnyilag nincs újabb adat, amely a tettes nyomára 

vezetne. Arra kérünk mindenkit, aki felismerni véli a fantomképen 

látható férfit, hogy hívja fel a közvetlen vonalat. – Mayhew ezzel a 

magasba emelt egy rendőrségi rajzot a férfiról, akit Anna kocsija 

közelében láttak. – A Kilpatrick család szeretne köszönetet 

mondani mindenkinek, aki részt vett a keresésben… 

Claire levette a hangot, mert tudta, mi következik. A riporterek 

kérdéseket tesznek fel, Mayhew pedig egyikre sem fog válaszolni. 

Nézte, ahogy a kapitány rámutat Bob Kilpatrickre, Anna apjára. A 

férfinak ugyanaz a sírós, megtört kifejezés ült az arcán, mint amit 

számtalanszor látott saját apja arcán is. 

– Mintha apát látnám – jegyezte meg Lydia. 

Claire elfordította a tekintetét, amikor a tévé Eleanor Kilpatricket 

mutatta. A nő úgy kapaszkodott a férjébe, akár egy hajótörött. És 



valóban azok is voltak. Ha vissza is találnak valaha a szárazföldre, 

az már örökké bizonytalan marad a lábuk alatt. 

Lydia megfogta Claire kezét, s érezte, ahogy meleg folyamként 

áramlik benne végig a vigasz, amelyet húga érintéséből merít. Ültek 

a kocsiban, s hallgatták az elhaladó teherautók zaját. Claire 

elgondolkodott, vajon szeretné-e látni Julia holttestét. Ennyi év 

után más lehet már, mint egy friss halott. Csak csontok, de oly sokat 

jelentő csontok, mert legalább lenne mit eltemetni, lenne egy sír, 

ahol letehetnék a gyászukat. 

– Most mi történik? – mutatott Lydia a képernyőre. Eleanor 

Kilpatrick épp félrelökte Mayhew-t, s magához ragadta a mikrofont. 

Claire ráadta a hangot. 

Eleanor Kilpatrick dühös hangja szinte rikácsolt a hangszóróból. 

–…és megbillogozták, mint egy nyomorult állatot! 

Az adást megszakították, a Channel 2 szignálja töltötte be a 

képernyőt. 

– Elnézést kérünk a nézőktől a most hallott kifejezésekért – 

mondta a hírolvasó. 

– Keresd meg a cenzúrázatlan csatornát! – adta ki az utasítást 

Lydia. – Gyorsan, keresd! 

– Keresem – felelte Claire, aki addigra már rányomott a 

keresőoldal gombjára. A keresés megkezdődött. Legalább egy tucat 

másik csatorna is adta a sajtókonferenciát, ő pedig kiválasztotta a 

legfelületesebbet. A képernyő közepén újra forogni kezdett a kör. 

– Próbálj egy másikat! – sürgette Lydia. 

– Hagyj neki időt! – csitította Claire, de maga is összekulcsolta a 

kezét, hogy ne kapjon a képernyőhöz. Már épp majdnem feladta, 

amikor megjelent a kép. 

Mayhew látszott rajta kimerevítve, előtte a mikrofon. Jackson 

egyenesen előrebámult, mint egy jó katona. Claire megnyomta a 

lejátszásgombot. Mayhew épp akkor mondta némi késéssel, hogy 

„Egy fiatal nő maradványait…” 



– Ez még az elején volt – szólalt meg Lydia, addig simogatta 

ujjával a képernyő alját, amíg odajutott Eleanor Kilpatrick 

kitöréséhez. 

– Marhaság! – kiáltotta a nő. 

Johnny Jackson ügyesen kilépett a képből, meghagyva Mayhew-

nak a dicsőséget, hogy hozza helyre a bajt. 

– Mrs. Kilpatrick! – takarta el tenyerével a mikrofont a 

rendőrkapitány. 

– Nem! – igyekezett eltolni a kezét minden erejét összeszedve a 

törékeny kis asszony. Nem tudta elmozdítani Mayhew-t, így a 

riporterekhez fordult, s hangosan kiabálva folytatta. 

– A lányomat feldarabolták! 

– Mrs. Kilpatrick! – próbálkozott újra Mayhew. 

Ekkor ragadta el előle a mikrofont a nő. 

– Levágták a mellét, és megbillogozták, mint egy nyomorult 

állatot! 

Mayhew megpróbálta visszaszerezni a mikrofont, de a nő 

visszarántotta. A kapitány újból próbálkozott, ám Bob Kilpatrick 

belebokszolt a gyomrába. 

– Ő a mi kislányunk volt! – zokogott fel Eleanor. – Még csak 

gyerek! 

Két egyenruhás rendőr lefogta Bobot, a felesége pedig tovább 

sikoltozott még akkor is, amikor elhurcolták mellőle a férjét. 

– Miféle állat képes ilyet tenni egy fiatal lánnyal? Miféle állat? 

Mayhew megtörölte a száját a keze fejével. Láthatóan nagyon 

dühös volt. A riporterek szeme láttára megragadta Eleanor 

Kilpatricket a derekánál, és lecipelte az emelvényről. A mikrofon 

leesett, amint elfogyott a vezetéke. Mayhew gyakorlatilag kidobta a 

nőt a nyitott ajtón, amely bevágódott utána. A kamera még néhány 

másodpercig rajta maradt, majd elsötétedett a kép. 

Lydia és Claire dermedten bámulta a képernyőt. 

– Te is azt láttad, amit én? 



– Igen – bólintott Claire, majd újraindította a felvételt az elejétől. 

Jött Mayhew, majd Eleanor Kilpatrick. Amikor véget ért a felvétel, 

végignézték a sajtókonferenciát harmadszor is. A felkonferálást, 

Mayhew-t a pódiumon, a Kilpatrick házaspár bevonulását. 

Egyikük sem tudta abbahagyni. Lenyűgözte őket Eleanor 

Kilpatrick kirohanása, s a mozdulat, ahogy X-et rajzolt a saját 

hasára mutatva, hogyan billogozták meg a lányát. 

Claire végül leállította a videót. Eleanor Kilpatrick ott maradt 

kimerevítve a képernyőn. Szája nyitva, jobb keze a hasa bal oldalán, 

épp a bordái alatt. 

– Levágták a melleit – mondta Lydia. 

– Tudom. 

– A hasára égettek egy X-et. 

– Tudom. 

Épp, mint a második lánynak Paul filmjében. 

Annak, aki úgy nézett ki, mint Anna Kilpatrick. 

 



IV. 

Emlékszel arra cikkre, amelyet az iskolai újságnak írtál, mikor 

kivégezték Timothy McCorquodale-t? Az 1970-es években ítélték 

halálra egy fehér lány meggyilkolásáért, akit egy fekete férfival 

látott beszélgetni egy bárban Atlanta Midtown városrészében. 

Nagyon szeretted volna megérteni, miért vált ki ekkora dühöt 

valakiből, ha egy fehér lány egy fekete férfival beszélget. Egyszerre 

voltam büszke és reményteli, amiért nem értetted ezt az ostoba 

rasszizmust. Anyád és én a szegregációs Jim Crow-törvények 

idejének utolsó éveiben nőttünk fel. Mi még meneteltünk az 

egyenjogúságért, de ez nem volt nehéz, amikor minden barátunk és 

diáktársunk velünk menetelt. 

Emlékszem, hogy beszéltünk édesanyáddal a cikkedről, 

amelyben azt írtad, hogy bár McCorquodale megérdemelte a 

büntetést, a társadalomnak nincs joga megölni. Annyira büszkék 

voltunk, hogy ugyanazokban az elvekben hiszel, mint mi is. Minket 

is felháborított a gondolat, hogy egy embert elektromos székbe 

küldjenek azért, mert elrabolt, megerőszakolt, megkínzott és végül 

megölt egy tizenhét éves lányt. 

Ma reggel eszembe jutott ez a cikked, amikor odahajtottam a 

Georgiai Diagnosztikai és Osztályozó Börtön elé.2 A sztoridhoz 

folytatott kutatásaidból emlékezhetsz, hogy itt van a georgiai 

halálsor. Nem tudom, miért jutott eszembe a cikked, amint 

áthajtottam a főkapun, és bár még mindig büszke vagyok rád, 

érthető módon megváltozott a véleményem a halálbüntetést 

illetően. Az egyetlen fenntartásom ma már csak az, hogy úgy 

gondolom, a szülőknek kellene megadni a jogot annak a bizonyos 

gombnak a megnyomására. 

Néhány évvel az eltűnésed után egy Ben Carver nevű postást 

ítéltek halálra hat fiatalember megöléséért. (A fickó homoszexuális, 

ami Huckleberry szerint azt jelenti, hogy fiatal nők megölésével 

nem foglalkozik.) A híresztelések szerint Carver meg is kóstolta 



néhány áldozatát, de tárgyalásra sosem került sor, így a szaftosabb 

részletek nem kerültek napvilágra. Tíz hónapja találtam meg 

Carver nevét a seriff dossziéjában, az eltűnésed ötödik 

évfordulóján. A levelet a Georgiai Büntetés-végrehajtás 

Parancsnokságának levélpapírjára írták, és a börtönigazgató látta el 

a kézjegyével. Arról értesítette a seriffet, hogy Ben Carver, egy rab a 

halálsoron megemlítette az egyik őrnek, hogy esetleg vannak 

információi az eltűnéseddel kapcsolatban. 

Huckleberry készített egy feljegyzést, hogy utánajárt az 

információnak, de Carver maga mondta nekem, hogy a seriff 

egyszer sem látogatta meg. Az igazság az, hogy összesen 

negyvennyolc alkalommal jártam nála a börtönben az utóbbi tíz 

hónap során. Többször is meglátogattam volna Carvert, de a 

halálsoron csak hetente egyszer fogadhatnak látogatókat. 

Drágám, sajnálom, hogy eddig nem beszéltem neked ezekről a 

látogatásokról, de kérlek, olvass tovább, és talán megérted, miért. 

A látogatási napon Ben Carver és én szemben ülünk egymással 

egészen közel, és csak egy drótháló választ el bennünket egymástól. 

A hálón apró lyukak vannak, a látogatóhelyiség pedig meglehetősen 

zajos. Durván nyolcvan ember van a halálsoron, és sokuk számára 

az egyetlen kapcsolat a külvilággal az édesanyjuk. Képzelheted, 

mennyi érzelemkitörésre kerül sor ilyenkor. Ben Carver anyja már 

túl idős ahhoz, hogy bejárjon hozzá, úgyhogy én vagyok az egyetlen 

látogatója. Le kell hajolnom, és közel tennem a számat a rácshoz, 

bár látom rajta a fekete mocskot, ahol több ezer száj érintette már a 

fémet előttem. 

AIDS, gondolom, meg hepatitisz B, herpesz, influenza, 

mononucleosis. 

És mégis odateszem a számat a rácshoz. 

Carver kellemes ember, aki olyan lágy hangon beszél, amitől az 

embernek az az érzése támad, hogy megbízik benne. Udvarias és 

figyelmes, amin mindig eltűnődöm: vajon ilyen-e a természete, 

vagy túl sok regényt olvasott Hannibal Lecterről? 



Ettől eltekintve mindig érdeklődik a hogylétem felől. 

„Ma fáradtnak tűnik”, szokta mondani, vagy „Eszik eleget?”, vagy 

„Nem ártana, ha elmenne hajat vágatni”. 

Tudom, azért kedveskedik, mert magányos, ahogy én meg azért 

kedveskedem vele, mert tudni szeretném, mit tud. 

Szóval szépen elbeszélgetünk mindenről, csak rólad nem. 

Tökéletes a memóriája a filmbéli párbeszédeket illetően. Szinte 

mindent szó szerint tud idézni a Casablancából, az Elfújta a szélből, 

az Éjféli cowboyból, vagy a Monthy Pythonból. Könyvet is sokat 

olvasott, főleg klasszikusokat. Anne Rivers Siddonstól az atlantai 

kötődése miatt, Barbara Cartlandtől a romantikáért, Neil Gaimantől 

a fantasy kedvéért. Számtalanszor beszélgettem vele a Mennyei 

Próféciáról. 

Anyádnak nem árultam el ezeket a beszélgetéseket, és nem csak 

azért, mert szerinte a Madison megye hídjai szentimentális 

sületlenség. Ő határozottan elutasítja az én különutas 

nyomozásomat, amelyet értelmetlennek nevez, és hallani sem akar 

róla. Mi ketten csak akkor jövünk ki egymással, ha régi emlékeket 

melegítünk fel. Táborozásokat, fogtündér kalandokat, heves vitákat 

a szülői értekezleten. A húgaid már a saját életüket élik. Találtak 

maguknak barátokat, s lassan saját családot alapítanak nélkülünk. 

Anyád is talált helyettem valakit (még ha nem is ér fel hozzám), én 

pedig… 

Bevallhatom neked, hogy magányos vagyok? Hogy minden reggel 

egy kietlen, üres hálószobában ébredek, és a sárga, rücskös plafont 

bámulom arra gondolva, hogy érdemes-e egyáltalán felkelni? Hogy 

nem bírom az egyetlen fogkefe látványát a pohárban, ahol 

korábban az anyádé is ott szokott lenni az enyém mellett? Hogy két 

tányérom, két kanalam, két villám és két késem van? Nem mintha 

ennyire lenne szükségem, hanem mert csak párban kaphatók? 

Hogy elvesztettem a munkám? Hogy végül elvesztettem az anyádat 

is? Hogy már meg sem hívom a húgaidat, mert minden beszélgetés 

csak arra jó, hogy magammal rántsam őket a tenger fenekére? 



Szóval ezek után talán megérted, miért vált oly fontos részévé az 

életemnek a filmekről és irodalomról való beszélgetés egy elítélt 

sorozatgyilkossal. Lett okom megfürödni, lett okom cipőt húzni, lett 

okom elhagyni a házat, autóba ülni, és elmenni valahová, ami nem a 

kétszobás lakásom, mely ugyanannyira tűnik börtöncellának, mint 

bármely helyiség a Georgiai Büntetés-végrehajtási Intézetben. 

Tudom, hogy Ben félrevezet, én meg hagyom magam. Magam is 

elképedek azon, hogy az egyetlen alkalom, amikor nem rád 

gondolok, az, amikor Joyce-ról vitatkozom egy állítólagos 

kannibállal. Hát nem azért járok oda, hogy kiszedjem Carverből, 

amit tud? Hogy lenyomozhassak minden hírt, amit esetleg hallott, 

hogy végre megtudjam, mi történt veled? 

Csakhogy egyre inkább az az érzésem, hogy nem tud semmit. 

És ami még rosszabb, ez egyre kevésbé érdekel. 

Erre mit teszek? Bebeszélem magamnak, hogy tanulmányozom 

őt. Vajon ilyen típusú ember rabolt el téged is? Vajon az elrablód 

veled is olyan kedves volt, mint Ben Carver velem? Azért rabolt el, 

mert ki akart magának sajátítani? Vagy mert bántani akart? 

Aztán megkérdem magamtól, mi történne, ha elvennék közülünk 

azt a mocskos fémrácsot. Mit tenne velem egy olyan ember, mint 

Ben Carver, ha nem lennének ott az őrök és nem lenne közöttünk 

akadály? Vajon Spencer Tündérkirálynőjéről értekezne, vagy 

miszlikbe aprítana, és megkóstolná a hasnyálmirigyem? 

Ma kiderült, hogy sosem fogom megtudni a választ. Nem azért, 

mert a fenti felállás elképzelhetetlen, hanem mert eltiltottak Ben 

Carver látogatásától. Rögtön Huckleberry kezét gyanítottam a 

dologban, de az igazgató hamarosan felvilágosított. Bezárult a kör, 

mivel ő volt az, akinek a jelentése egyáltalán elvezetett engem Ben 

Carverhez. 

A dolog ekképp történt: ahelyett, hogy betereltek volna a 

látogatóhelyiségbe, végigvezettek egy hosszú folyosón egy 

kövérkés őr elé, aki a fogát szívogatta. A hang már messziről 

visszhangzott a tükörfényes folyosón. A börtönökben minden 



folyosó hosszú és széles, hogy futni lehessen rajta, de elrejtőzni 

nem. Minden sarokban nagy, halszem alakú tükrök vannak 

felszerelve, s az ember minden mozdulatát kamera követi. 

Bárcsak Athens belvárosa lett volna ilyen biztonságos! Akkor 

minden bizonnyal hazatértél volna. 

A börtönigazgató irodájának falán olcsó faborítás, benne a 

szokásos zöld hivatali bútorok. Ahogy Ben mondaná, „Gondoljon a 

Bilincs és mosolyra!” Minden felület vagy fém, vagy fautánzat. Az 

igazgató olyan kövér volt, hogy a nyaka hurkái rátüremkedtek a 

gallérjára. Fehér, rövid ujjú inget viselt, nyakán vörös és fekete 

mintás, felcsíptethető nyakkendő. Cigarettázott, miközben alaposan 

megnézett magának az íróasztala mögül. Ott ültem előtte dr. Seuss 

You’re Only Old Once! című könyvével a kezemben.3 Ben ajándéka 

volt, amelyet az igazgató útján küldött nekem. Az utolsó kapcsolat 

köztem és Carver, a kannibál között. Visszavonta ugyanis a 

látogatási jogomat, nem engedtek be többé a börtönbe. 

– Dr. Carroll – szólt hozzám az igazgató olyan hangon, mint ahogy 

Foghorn Leghorn, a hajókürt hangú kakas rikácsol a rajzfilmen. – 

Ben Carver egy pszichopata. Képtelen az empátiára vagy a 

megbánásra. Ha bármi emberi vonást lát benne, az csak azért van, 

mert szerepet játszik. 

A könyvet lapozgattam, s izzadó kezemhez tapadtak a lapok. Egy 

börtönben mindig túl meleg van, akár nyár van, akár tél. 

Izzadságszag és az elkeseredettség szaga lengi be. 

Az igazgató folytatta. 

– Carver nyilván kiszedte magából, amit akart, és már nincs 

szüksége magára. Ne vegye bántásnak, inkább örüljön, hogy 

sértetlenül megúszta. 

Sértetlenül… 

Egyre ismételgettem magamban a szót, s még hangosan is 

kimondtam, miközben kísértek visszafelé a hosszú folyosón. Meg a 

kocsiban is, ahol csendben ültem még egy darabig a könyvvel a 

kezemben. 



You’re Only Old Once! A Book for Obsolete Children. Csak egyszer 

vagyunk öregek. Mesék régimódi gyerekeknek. Ez igazából egy 

felnőtteknek szóló képeskönyv. Egyszer régen te és a húgaid ezt 

adtátok nekem a születésnapomra, mert a fiatalok gyakran hiszik 

azt, hogy vicces dolog megöregedni. Nem hiszem, hogy említettem 

volna Bennek a könyvet, de nyilván volt valami, ami ezt juttatta az 

eszébe, amikor még sokat beszéltem neki az elején, hátha ki tudok 

szedni belőle valami támpontot veled kapcsolatban. 

A beszélgetés valahogy így történhetett: 

Ben: Mondja, Sam, miket olvas mostanában? 

Én: Találtam egy könyvet, amelyit Juliától és a lányoktól kaptam 

egyszer a születésnapomra. A You’re Only Old Once! dr. Seusstől. 

Ben: Tudja, az én kedvenc születésnapi ajándékom az volt, 

amikor tizenhat éves koromban az anyám saját kulcsot adott a 

kocsijához. Mi volt a maga első autója, Sam? Fogadni mernék, hogy 

egy ócska tragacs. Biztos imádták érte a lányok. 

Ő már csak ilyen volt. Mindig valami hízelgéssel ütötte el a témát. 

Rendszerint igen ravaszul beszélt. Nehéz elmondani, milyen az, 

amikor manipulálják az embert, mert általában nem vesszük észre, 

amikor épp megtörténik. Azt akarom ezzel mondani, hogy az ember 

általában gyanútlan. 

Biztos vagyok benne, hogy a látogatásaim alatt Ben több 

információt gyűjtött rólam, mint én róla. Be kell vallanom, hogy 

olyan szinten művelte, amiről fel sem tételeztem, hogy létezik. 

Tudtam róla, hogy pszichopata, de egy kifejezetten érdekes 

pszichopata, aki tíz hónapon át heti egy napon feladatot adott 

nekem, máskülönben rég felvágtam volna az ereimet, és 

végignéztem volna, ahogy a vérem lecsorog a kád lefolyóján. 

Meg kellett volna említenem a szikét, amikor az evőeszközös 

fiókban leltároztam. Már majdnem egy éve ott volt az éles, fényes 

sebészkés. Láttam, milyen könnyedén vág bele a húsba, és arról 

ábrándoztam, milyen könnyen hatolna belém is. 



Azt hiszem, a következő történt: Ben tudta, hogy kisegített a 

depresszióból, és ideje elengednie. Nem mintha véget akart volna 

vetni a kapcsolatunknak, hanem mert ha tovább látogatom, 

túlságosan nagy lett volna a kísértés, hogy tönkretegye, amit oly 

nagy nehézségek árán felépített. 

Így miközben a börtönigazgatónak igaza volt, miszerint különös 

barátom egy pszichopata, abban tévedett, hogy Ben Carverben 

nincs együttérzés. Itt a bizonyítéka a kezemben. Fogalmam sincs, 

hogyan szerezte meg a You’re Only Old Once! egy példányát a 

halálsoron, de azt tudom, hogy találékony figura volt. És sokan 

kedvelték odakint. Az őrök pedig a régi bentlakóknak járó 

tisztelettel bántak vele. Még börtönben ülve is meg tudott szerezni 

csaknem mindent, amit akart. És sosem akart semmit úgy, hogy ne 

lett volna jó oka rá. Ezúttal az ok az volt, hogy üzenjen nekem. 

Ezt írta a könyvbe: 

„Először mindig a képek jönnek, csak utánuk a szavak” – Robert 

James Waller.4 

A képek… 

Láttam már ezt a szót valami jelentőségteljes helyen, a seriff 

irodájában legalább hatszor, az évenkénti iratolvasásaim 

alkalmával. A szó egy végzéshez kapcsolódott, a végzés pedig egy 

cselekedethez, a cselekedetet pedig egy olyan ember követte el, 

akinek – most már tudom – köze volt hozzád. 

Látod, drágám? 

Ben Carver mégis tudott rólad valamit. 

 



10. FEJEZET 

Lydia az egyetem bejáratánál lévő kovácsoltvas boltív előtt állt 

Athens belvárosában. A telefonját nézte lehajtott fejjel. 

Újraindította a keresőt, hogy frissítse a linkeket. Nem voltak új 

részletek az Anna Kilpatrick-üggyel kapcsolatban, ám ez nem 

akadályozta meg a netes újságokat abban, hogy újra felböfögjék a 

sztorit. Kipréseltek a sajtókonferenciából minden érzelmes 

részletet, mindenütt Eleanor szívszaggató kirohanását lehetett 

hallani. Az MSNBC, a Fox, a CBS, az ABC, és az NBC félretette a 

vasárnap reggeli hírösszefoglalóját, a CNN pedig egy pszichológust 

hallgatott meg Eleanor és Bob Kilpatrick lelkiállapota felől. A tény, 

hogy az illető sosem találkozott a halott lány szüleivel, és még csak 

nem is dolgozott olyan ügyön, ahol valakinek a gyermekét 

elrabolták vagy meggyilkolták volna, nem akadályozta meg abban, 

hogy szakértőként nyilatkozzon a nemzeti televízióban. 

Lydia nála sokkal jobban tudhatta, mit éreznek most a szülők. A 

tizenhat éves lányuk halott. Megkínozták, tüzes vassal 

megbillogozták, és kidobták a BeltLine mellé, amely a sport- és 

sétaösvény paródiája, mert sokkal inkább nevezhető a bűnözők 

vadászterületének. Kilpatrickék ebben a pillanatban nagy 

valószínűséggel azon gondolkodnak, hogyan mehetnének a 

legkönnyebben a lányuk után. 

Mindvégig gyaníthatták, hogy Anna meghalt, de más a gondolat 

és más a bizonyosság. Látták a holttestét, tanúi voltak a 

meggyalázásának. Jobb volt vajon tudni, mi történt pontosan, mint 

elképzelni, milyen szörnyűségek történhettek vele? 

A Carroll családhoz hasonlóan ők is két tűz közé szorultak. 

Lydia letörölte a verejtéket a homlokáról. Egyik napról a másikra 

lehűlt a levegő, neki mégis melege volt. Talán a sokktól vagy a 

stressztől, vagy a kettő kombinációjától. Felment az Északi 

Kampusz bejáratánál a polgárháború óta álló vaskapu kőlépcsőjén. 

Apja nem egy történetet mesélt a lányainak arról, hogyan tekerték 



be annak idején vécépapírral a kaput a futballmeccsek után. Juliát 

egyszer majdnem letartóztatták itt egy tiltakozó akció során, 

amelyet az első Öböl-háború ellen szerveztek. Élete utolsó estéjén 

is itt vezetett el az útja a barátaival a Manhattan felé. 

Utána pedig nem látták soha többé. 

Lydiának hiányzott a lánya. Át akarta ölelni, és megpuszilni a feje 

búbját, amit Dee csak akkor engedett meg neki, ha beteg vagy 

szomorú volt. Kislány korában imádta, ha megölelték vagy ölben 

tartották. Lydiának örökösen fájt a háta attól, hogy magával cipelte 

még a konyhában is főzés közben, vagy a csípőjén tartotta, míg 

megrakta a mosógépet. Amikor Rick megjelent a színen, Dee 

imádott végignyúlni az ölükben, akár egy meleg takaró. Lába Rick 

ölében, feje Lydiáéban. Rick és Lydia pedig csak egymásra 

mosolyogtak, és boldogok voltak, hogy egy ilyen tökéletes kis lényt 

tudhatnak maguk mellett. Lydiának nagy megkönnyebbülést hozott 

Rick jelenléte a családban, mert egyedül akkor érezte biztonságban 

a lányát, amikor elég közel volt hozzá, hogy hallja a lélegzését. 

Tenyerébe temette az arcát, s lehunyta a szemét. Hagyta, hogy 

elborítsák Eleanor Kilpatrick lázadásának képei, amelyek örökre 

beleégtek az agyába. Az anya kétségbeesett sikolyai, megtört, üres 

tekintete, az X, amelyet hasa bal felére rajzolt a kezével. 

Eleanor láthatóan jobbkezes volt, s át kellett nyúlnia a teste előtt, 

hogy felrajzolja az X-et. Nyilván nem volt véletlen, hogy épp oda 

rajzolta. 

Lydia végignézett a főutcán. Claire ugyanott ült a Starbuck 

kávézó előtt, ahol hagyta, s mereven tartva magát bámult a 

semmibe. Kataton kifejezés ült az arcán. Mindig nehéz volt 

kiismerni, de most szinte lehetetlen. 

Lydia elindult felé. A közöttük lévő harminc méternyi távolság 

nem segített abban, hogy megfejtse Claire gondolatait. Odasétált 

hozzá az út felezővonalán. Nem volt semmi forgalom. Előző este a 

Georgia megverte az Auburnt, és a város most pihente ki a 



győzelem mámorát. A járdák ragadtak a kifolyt sörtől, és szeméttel 

volt tele az utca. 

Claire nem nézett fel, amikor Lydia leereszkedett mellé az 

asztalhoz, de megkérdezte: 

– Másnak látszik? 

– Olyan, mint egy fedetlen bevásárlóközpont – felelte Lydia, 

mivel a kampusz a régies déli egyetemből terjeszkedő, vállalatszerű 

óriássá vált. – Majdnem mint egy önálló külváros. 

– Az egyetlen dolog, ami valóban megváltozott, a khaki sortok 

hossza. 

– Nem itt állt régen a Taco bár? 

– Pont előtte parkoltál – mutatott Claire a megfelelő irányba egy 

biccentéssel. 

Lydia a nyakát nyújtogatta. Asztalokat és székeket látott a járdán, 

de senki sem ült kint, ahhoz túl hideg volt. Egy nő állt ott seprűvel 

és szemeteslapáttal a kezében, de ahelyett, hogy az előző napról 

maradt szemetet takarította volna el, a telefonjával volt elfoglalva. 

– Engem sosem kért semmilyen bizarr dologra – szólalt meg 

Claire. 

Lydia ezt hallva visszafordult a húgához. 

– Emlékszem, hogy amikor először láttam a filmet a komputerén, 

csak az elejét a leláncolt lánnyal, furcsa érzésem támadt, mintha 

elárult volna, mert tudni akartam, miért nem hozzám jött ezért. – 

Claire beszéd közben egy kocogót nézett, aki lassan átvágott az 

utcán. – Azt gondoltam, ha ez kell neki, mármint lánc, bőr és maszk 

meg ilyesmi, miért nem engem kért, hogy próbáljuk ki ketten, még 

ha nem is lelkesedtem volna érte. – Lydiára nézett, mintha tőle 

várta volna a választ. 

De nővére csak vállat vont. 

– Valószínűleg igent mondtam volna – folytatta Claire a fejét 

ingatva, mintegy ellentmondva önmagának. – Úgy értem, ha tényleg 

erre vágyott volna, belemegyek, érted? Mert ezt teszi egy szerető 

feleség. És Paul tudta ezt. Tudta, hogy megpróbáltam volna. 



Lydia tanácstalanul vállat vont megint. 

– Sosem kérte, hogy öltözzek szobalánynak vagy diáklánynak, 

vagy bárminek, amiről az ember hallani szokott. Még anális szexre 

sem kért soha, pedig azt egyszer minden férfi ki akarja próbálni. 

Lydia körülnézett abban a reményben, hogy nem hallja őket 

senki. 

– Fiatalabb volt nálam az a nő – folytatta Claire. – Az első lány. 

Egy pillanatig arra gondoltam, hogy fiatalabb, és ez fájt, mert én 

már nem vagyok fiatal. Ezt az egyet nem tudtam megadni neki. 

Lydia hátradőlt a székén. Semmit sem tehetett, csak hagyta, hogy 

Claire kiöntse a szívét. 

– Amikor hozzámentem, nem voltam belé szerelmes. Úgy értem, 

szerettem, de ez nem… – Legyintett, mint aki képtelen az érzéseit 

megmagyarázni. – Még egy éve sem voltunk házasok, amikor jött a 

karácsony. Paul a diplomamunkáján dolgozott, én pedig 

ügyfélszolgálatos voltam egy ügyvédi irodánál, és arra jutottam, 

nem vagyok a helyemen. Annyira értelmetlennek tűnt ez a 

házasság, annyira unalmasnak. Anya és apa tele volt élettel Julia 

eltűnése előtt. Olyan szenvedélyes, érdekes emberek voltak. 

Emlékszel még erre? Hogy milyenek voltak előtte? 

Lydia elmosolyodott, mert Claire ezzel az egyetlen kérdéssel 

mintha kinyitotta volna az emlékek tárát. Sam és Helen Carroll több 

évtizednyi házasság után is úgy viselkedett, mint két tizenéves, akik 

le sem tudják venni egymásról a kezüket. 

– Táncolni jártak, vendégségbe, vacsorázni, ugyanakkor megvolt 

a maguk érdeklődési köre, de imádtak beszélgetni egymással. 

Emlékszel, hogy tilos volt közbeszólnunk? És nem is akartunk 

volna, mert olyan lenyűgözőek voltak ezek a beszélgetések. – Most 

már Claire is mosolygott. – Mindent elolvastak, mindent megnéztek, 

az emberek versengve keresték a társaságukat. Ha partit rendeztek, 

gyakran vadidegenek is beállítottak, mert hallották, hogy 

Carrolléknál remek a hangulat. 



Lydiára rátörtek az emlékek. Ahogy Helen sajtot kent a 

zellerszárakra, és ahogy Sam leégette a szemöldökét a grillnél. A 

társasjátékok, a heves politikai viták, az élénk beszélgetések 

könyvekről, festményekről, filmekről. 

– És folyton csókolóztak – folytatta Claire. – Úgy istenigazából. Mi 

akkor azt mondtuk, ez durva, de visszatekintve inkább aranyos 

volt, igaz, Pepper? Rájuk nézve nem az jutott eszedbe, „Igen, erről 

szól a szerelem”? 

Lydia bólintott. Egészen beleszédült a rég elfeledett emlékekbe. 

– Abban az első évben ez hiányzott köztünk Paullal. Legalábbis 

én nem gondoltam, hogy mi is ilyenek volnánk – nyelt nagyot 

Claire. – Így aztán azzal bicikliztem haza aznap a munkából, hogy 

őszinte leszek, és megmondom neki, hogy vége. Egy határozott 

mozdulattal letépem a ragtapaszt, nem várom meg a karácsonyi 

vendégségeket és az újév beköszöntét. Egyszerűen megmondom. – 

Elhallgatott, könnyek peregtek az arcán. – Aztán amikor hazaértem, 

az ágyban találtam Pault. Azt hittem, szundikál, de izzadságban 

úszott. Hallottam, hogy zihál, s a szempillái megremegtek minden 

pislogáskor. Kórházba vittem, és hetekig feküdt megfázással, majd 

tüdőgyulladás lett belőle. Meghalhatott volna, majdnem meg is halt. 

– Claire letörölte a könnyeit, majd folytatta. – És itt lett egyértelmű 

számomra. Megrémültem. El sem tudtam volna képzelni az 

életemet nélküle. Órákkal korábban még kész lettem volna 

elhagyni, aztán rájöttem, hogy képtelen lennék rá. – Hevesen 

megrázta a fejét, mintha valaki arra kérte volna. – Majdnem három 

hétig volt kórházban, és én nem mozdultam mellőle. Olvastam neki, 

mellette aludtam az ágyban, fürdettem. Mindig is tudtam, hogy 

Paulnak szüksége van rám, de arra egészen addig nem jöttem rá, 

hogy nekem is őrá. Nagyon. – Claire elhallgatott, kapkodta a 

levegőt. – Ilyen az, amikor az ember beleszeret valakibe. Az 

őrületes testi vágy, hogy mindent eldobsz, csak hogy vele lehess, az 

pusztán szenvedély. Hasonlít a megszállottsághoz, és egy idő után 

mindenképp kioltja önmagát. Te is tudod, Liddie, hogy ez a 



felfokozott állapot sosem marad tartós. De miközben mellette 

voltam a kórházban, és gondoskodtam róla, kezdett tudatosulni 

bennem, hogy ami köztünk van, amiről azt hittem, hogy köztünk 

van, az több mint szerelem. Az a megélt szerelem. Olyan kézzel 

fogható, hogy szinte érinteni lehet. Bele lehetne harapni. 

Lydia sosem fogalmazott volna így, de Rick miatt tudta, miről 

beszél Claire. Az ő életét is teljesen átszőtte ez a kapcsolat. Szeretők 

voltak, társak, legjobb barátok, szövetségesek a bajban. Egész 

életében csak arra tudott gondolni, milyen lenne elveszíteni Dee-t, 

de Rick elvesztése is romba döntené az életét. 

– Paul tudta, mit jelent nekem Julia elvesztése – folytatta Claire. – 

Mindent elmondtam neki, szó szerint mindent. Egyetlen részletet 

sem hagytam ki. Életemben nem voltam még ilyen őszinte 

senkihez. Kiteregettem, hogy milyen volt, amikor anya zombivá 

vált, apa meg Don Quijotévá, és mekkora szükségem volt rád, hogy 

át tudjam vészelni egyik napot a másik után. – Lydiára nézett, az 

meg rá. – Te mentettél meg, Pepper. Te voltál az egyetlen 

kapaszkodóm, amikor a csónak feneke kilyukadt. 

Lydia gombócot érzett a torkában. Végül is egymást mentették 

meg akkor ők ketten. 

– Talán ezért kellett Paulnak elszakítani minket egymástól, nem 

gondolod? Tudta, milyen fontos vagy nekem. Fontosabb még 

anyánál is, mert rád számíthattam, akármi történt is. 

Lydia megrázta a fejét. Sosem fogják már megtudni, mi járhatott 

Paul fejében. 

– Pontosan tudta tőlem, min megy keresztül Anna Kilpatrick 

családja, mégis nézte azokat a szörnyű videókat. Vagy talán épp 

azért, mert pont az élvezte, hogy tudta, nem Anna az egyetlen, aki 

szenved. A fájdalom végighullámzik a családon, a közösségen, de 

még rajtunk, rajtad, rajtam, anyán és Ginny nagyin is. Folyton 

kérdezgetett engem Anna Kilpatrickkel kapcsolatban, vagy csak 

utalt az ügyre, és figyelte a reakciómat. Még azon az estén is 

felhozta, amikor meghalt – nevetett fel Claire szárazon. – Azt 



hittem, azért kérdezi, mert törődik velem, de most már látom, hogy 

ez csak a játék része volt. Ugyanolyan perverz élvezetet lelt benne, 

mint a nők megerőszakolásában és abban, hogy éveken át követte 

az életüket. 

Lydia nem tiltakozott, de azért megkérdezte: 

– Miért gondolod ezt? 

– Mert ez mind a másik ember felett gyakorolt kontrollról szól. 

Engem azzal tartott kézben annyi éven át, hogy elhitette velem, 

megvan mindenem, amit csak akarok. Téged azzal irányított, hogy 

elszigetelt a családtól. Anyát azzal, hogy megjátszotta előtte a 

tökéletes vőt. A dossziékban látott nők fölött pedig azzal gyakorolt 

hatalmat, hogy mindig pontosan tudta, mit csinálnak. Az ördögbe is, 

még Ginny nagymamát is manipulálta, mert a pénze nélkül egy 

állami öregotthonban kötött volna ki. Hiába mondogatja, hogy ő 

csak egy szegény özvegy, élvezi a magánlakosztályát és a 

hetenkénti takarítószolgálatot. Így vagy úgy, de mindannyian a 

markában voltunk. 

Lydia összekulcsolta a kezét az asztalon. Miért nem vette 

mindezt észre Claire, amíg Paul még élt? Ennyire jól el tudta titkolni 

a sötét oldalát? 

– Csak az isten tudja, min megy keresztül ez a Lexie Fuller – 

folytatta Claire. – Talán azért nem kért Paul tőlem semmi 

szokatlant az ágyban, mert vele csinálta? – Felnevetett. – Az az 

igazság, hogy szinte remélem is, mert ez azt jelentené, hogy 

mégsem voltam teljesen őrült, hiszen otthon Paul teljesen 

normálisan viselkedett. Tudom, te átláttál rajta, de te voltál egész 

életében az egyetlen ember, aki azt gondolta, valami baj van vele. 

Még apát is hülyére vette. Mondtam már neked, hogy elolvastam a 

naplóit. A legrosszabb dolog, amit Paulról írt, az volt, hogy 

túlságosan szeret engem. 

Lydia kételkedett benne, hogy apjuk túl nagy figyelmet fordított 

volna Paulra. Claire épp csak kezdett komolyabban járni vele, 



amikor Sam Carroll öngyilkos lett. Lydia mindig is azt feltételezte, 

hogy a tragédia siettette kettejük egymásra találását. 

– Paul önként döntött úgy, hogy megmutatja neked a rosszabbik 

oldalát – mondta Claire. – Mások esetében mindent megtett, hogy 

eltitkolja, de neked megmutatta, mert tudta, hogy ezzel 

szétválaszthat minket. 

– Te hagytad, hogy manipuláljon – vágta rá Lydia. Nem is volt 

tudatában annak, mennyire dühös még mindig, amíg a szavak el 

nem hagyták a száját. Miért akarja Claire ott folytatni, ahol 

abbahagyták? Olyan mélyen megbízik benne, mintha az elmúlt 

tizennyolc év nem is létezett volna, mintha nem épp ő lett volna az 

oka, hogy Lydiát kipenderítették a családból. – Te választottad őt 

helyettem. 

Claire állta a tekintetét. 

– Igazad van. És nem tudom, túljutunk-e ezen valaha, mert 

megbocsáthatatlan. 

Lydia nézett félre először. Emlékeztetnie kellett magát arra, ki itt 

az igazi bűnös. Paul mások manipulálásának szentelte az életét, 

Claire pedig egy naiv és sebezhető tinilány volt, amikor először 

találkoztak a főiskolán. Helen még mindig egy roncs volt, Sam az 

öngyilkosság határán táncolt, ő maga, Lydia pedig ki-be járt a 

börtönbe. Csoda, hogy Paul bele tudta mélyeszteni Claire-be a 

karmát? 

Egyelőre mégsem tudott megbocsátani a húgának. 

– Gondolod, hogy fel kéne hívnom Mayhew kapitányt? – kérdezte 

Claire. 

– Minek? – kérdezett vissza ijedten Lydia. Húga gyors 

témaváltása hideg zuhanyként érte. – Hazudott neked a filmekkel 

kapcsolatban, amikor azt mondta, hamisak. 

– Talán csak azért, mert nem akarta, hogy kiszivárogtassam a 

sajtónak. 

– Nem. Ahhoz elég lett volna kiadnia a parancsot, hogy vonják 

vissza a feltételesedet, vagy letartóztathatott volna egy 



folyamatban lévő nyomozás akadályozásáért. Vagy csak 

megmondta volna, hogy tartsd a szád. 

– Nolan ügynökhöz nem fordulhatok ezzel, de akkor ki marad? 

Huckleberry? – intett Claire a seriff irodája felé. – Julia ügyét is 

elbaltázta, ezzel is csak azt tenné. 

Lydia úgy érezte, túlságosan elragadja őket a képzeletük. 

– Tulajdonképpen mit tudunk, Claire? Hogy Paul megnézte 

azokat a filmeket. Ennyi. 

– A filmek valódiak. 

– Csak hisszük, hogy valódiak – próbálta Lydia az ördög 

ügyvédjét játszani. – Csak hisszük, hogy a lány hasonlít Anna 

Kilpatrickhez, és csak hisszük, hogy ugyanúgy csonkították és 

kínozták meg, mert ezt mondta az anyja a sajtókonferencián. De 

száz százalékig biztosak vagyunk benne? Vagy csak bebeszéljük 

magunknak? 

– Elfogultságból fakadó megerősítés – mondta Claire, elhúzva a 

száját. – Mi a hátulütője annak, ha Mayhew-nak szólunk? 

– Hazudott neked a filmekkel kapcsolatban, és gyanús, hogy 

miközben a város legnagyobb port kavaró ügyével kellene 

foglalkoznia, eldobott mindent, és szaladt egy betörést kivizsgálni. 

Továbbá egy felhergelt zsaru, pokollá tudja tenni az életedet. 

– Miért, nem az már most is? – kérdezte Claire, majd kinyújtotta a 

kezét. – Kérem az eldobható mobilt! 

Lydia fürkészőn nézte a húgát. Valahogy más lett. Már nem úgy 

beszélt és viselkedett, mint egy zavart kívülálló, hanem cselekedni 

kezdett, mint aki felveszi a kesztyűt. 

– Mit akarsz mondani neki? 

– Hogy őszintének kell lennie velem. Hogy újra el kell 

magyaráznia, miből lehet tudni, hogy a filmek megrendezettek, 

amikor Eleanor Kilpatrick szerint a lányát ugyanúgy kínozták meg, 

mint a lányt a filmen. 

– Fantasztikus ötlet, Sweetpea! – gúnyolódott Lydia. – Tényleg 

azt hiszed, hogy egy magas rangú rendőrtiszt egy gyilkosságot 



takargat? Sőt talán része is van benne? Lefilmezte és terjeszti a 

filmeket, vagy mindezt együtt? Te meg csak felhívod azzal, hogy 

„Hé, ember! Mi ez az egész?” 

– Nem egészen így gondoltam, de lényegében igen. 

– Ugyan, Claire! 

Az asszony a telefonért nyújtotta a kezét, Lydia pedig 

engedelmesen beletúrt a táskájába, mert tudta, hogy húga elszánta 

magát. Keze beleakadt a Claire asztaláról elvett Percocet üvegébe. 

Lydia azzal áltatta magát, hogy Claire elől dugja el a gyógyszert, 

de gyanította, hogy inkább magának tette félre. 

– Elhoztad? 

– Igen, elhoztam – húzta ki a táskából Lydia a telefont. Átadta 

Claire-nek, és bekattintotta a táska zárját. 

Claire könnyedén megtalálta Jacob Mayhew névjegyét a 

tárcájában. Beütötte a számokat, és a füléhez szorította a 

készüléket. 

Lydia egész testében megfeszült. Számolta a csengéseket, pedig 

nem is hallotta őket, izzadt a tenyere, s a vér dübörgött a fülében. 

Évek óta börtönnek még a közelében sem járt, mégis rettegett a 

rendőrségtől. 

Claire megrázta a fejét. 

– Hangposta. 

Lydia nagyot sóhajtva fújta ki a levegőt, amint húga bontotta a 

vonalat. 

– Úgyis biztos csak hazudna tovább – mondta Claire, letéve a 

telefont az asztalra. – Rajtad kívül nem tudom, kiben bízhatok 

egyáltalán. 

Lydia a kezét bámulta. Tenyere nyirkos nyomokat hagyott a 

hideg, lyukacsos fémen. Nem akart itt lenni, nem kéne itt lennie, 

haza kellene mennie Dee-hez. Ha most elindulnak, még idejében 

hazaérne, hogy késői reggelit készítsen a családjának. 

– Iskolás volt kilencvenegy márciusában. 

Lydia kérdőn nézett a húgára. 



– Paul a Lyman Ward Katonai Akadémiára járt középiskolába, 

amikor Julia eltűnt. 

Lydia nem is volt tudatában annak, hogy benne is ott bujkál a 

kérdés, amíg Claire meg nem válaszolta. 

– Biztos vagy benne? 

– Közvetlenül Auburn mellett van. Egyszer elvitt megmutatni a 

kampuszt. Nem is értettem, miért, hisz nem szeretett oda járni. 

Utálta minden percét. Aztán amikor odaértünk, rájöttem, hogy 

dicsekedni akar velem. Ami nem is lett volna baj, mert szerettem, 

ha dicsekszenek velem, csakhogy ez egy bentlakásos iskola volt, 

nagyon kicsi, nagyon vallásos, és nagyon szigorú. 

Lydia is sokszor megtette annak idején az utat Auburn és Athens 

között. 

– Julia hétfő este tizenegy körül tűnt el. Innen csak három óra 

Auburn. 

– Paul akkor még csak tizenöt volt. Jogosítványa sem volt, 

nemhogy autója, és a koliban kétszer-háromszor is ellenőrizték a 

fiúkat éjjel. Legtöbben azért jártak oda, mert a szüleik nem bírtak 

velük. 

– Paul is? 

– Azt mondta, ő ösztöndíjjal került be – vont vállat Claire. – Elég 

hihető volt, mert az apját kitüntették Vietnamban. Paul azt tervezte, 

hogy a nyomdokaiba lép, vagy legalábbis hagyja, hogy a hadsereg 

fizesse a főiskoláját. Aztán olvasott egy könyvet az építészetről, és 

meggondolta magát. 

Lydia a felét sem hitte. 

– Paul nagyon okos volt. Szinte zseni. Ha valóban be akart volna 

kerülni a haditengerészethez, a Haditengerészeti Akadémia vagy a 

West Point előkészítőjébe jár, nem egy ultrakonzervatív, szigorú 

bentlakásos iskolába Alabamában, a semmi közepén. 

Claire egy pillanatra lehunyta a szemét, majd egyetértőn 

bólintott. 

– Biztos vagy benne, hogy nem lopózott ki? – vetette fel Lydia. 



– Amennyire csak lehetek – ismerte el Claire. – Annyi biztos, hogy 

mintadiák volt. A fényképe még később is ott díszelgett az igazgató 

irodájának dicsőségfalán, úgyhogy kizárt, hogy lógott volna óráról 

vagy fegyelmit kapott volna, mert nem tartózkodott a kampuszon. 

A tavaszi szünet csak egy héttel később kezdődött. 

– Honnan tudod? 

– Mert elment a Kennedy Űrközpontba megnézni az űrsikló 

indulását. Volt valami technikai probléma, így mégsem lőtték fel. 

Láttam a képeket. Ott áll egy nagy zászló előtt, rajta egy dátum, és 

látni lehet az üres kilövőállást is a távolban. Nagyon jól emlékszem, 

hogy a dátum valamikor március második hetében volt, mert… 

– Julia miatt – fejezte be helyette a mondatot Lydia. Az asszonyt 

nézte, aki befejezte a söprögetést, és most a székeket húzogatva 

kezdte összerakni az asztalokat. 

– Még mindig ugyanaz a mocskos disznó a tulajdonos, aki 

lecsukatta apát – jegyezte meg Claire. 

Lydia pedig még mindig hallotta anyja dühös suttogását Sam 

letartóztatásáról, amit maguk közt a könyvtárosi hangjának 

neveztek, és amely képes lett volna megfagyasztani még a tüzet is. 

– Furcsa – mondta Claire –, de jobban hiányzik apa, amikor veled 

vagyok. Talán azért, mert te vagy az egyetlen, akivel beszélni tudok 

róla, aki igazán ismerte. 

Kinyílt a Starbucks ajtaja, s egy csapat kölyök ömlött ki rajta az 

utcára. Mindegyik kezében gőzölgő kávé. Szemmel láthatóan 

másnaposak voltak, s a cigarettájukat keresgélték a zsebükben. 

Lydia felállt. 

– Menjünk innen! 

A Tesla a Taco bár előtt parkolt, s Lydia benézett az étterem 

ablakán. A dekorációt alaposan megváltoztatták, a székeket 

kárpitozták, az asztalok tisztának tűntek. Szalvétatartók álltak az 

asztalokon olcsó papírtörlő-hengerek helyett. 

– Azért odamegyünk a házhoz, jó? – kérdezte Claire. 

– Azt hiszem. 



Lydia nem tudta, mi mást tehetnének. Ismét beült a Tesla volánja 

mögé, s rátaposott a fékre, hogy beinduljon a motor. Rick élvezni 

fogja az autóról szóló beszámolóját. Az érintőképernyőről, a 

kormány vibrálásáról, amikor ráhajt a sárga felezővonalra. Arra 

fogja használni ezeket az érdekes híreket, hogy megpuhítsa Ricket, 

mert amikor elmondta neki, hogy ő és Claire miben mesterkednek, 

teljes joggal dührohamot kapott. 

– Menj vissza az atlantai főútra – adta meg az irányt Claire, aki 

közben beütötte a Fuller-ház címét a GPS-be. – Emlékszem, hogy a 

„Love Shack”-re táncoltunk Juliával anya és apa karácsonyi partiján 

három hónappal az eltűnése előtt. Te is emlékszel? 

Lydia bólintott, bár még mindig Ricken járt az esze. Pechjére az ő 

kapcsolatukba nem fért bele a titkolózás. Mindent kiteregettek 

egymás előtt, akármi is lett a következménye. Lehet, hogy többé 

nem is áll szóba vele. Talán ez az őrült utazás az utolsó csepp volt 

nála a pohárban. 

– Erre ment Julia – mutatott Claire a vaskapun át a Hill 

Community felé, ahol nővérük elsőévesként lakott. – Anyától 

tudom, hogy a kollégiumokban már légkondi is van, meg ingyen 

kábeltévé, wi-fi, edzőterem, kávézó. 

Lydia megköszörülte a torkát. Onnan, hogy Rick dühös lesz rá, 

már eljutott odáig, hogy ő volt dühös Rickre, mert meg akarja 

mondani neki, mit tegyen és mit ne. Ami tiszta őrültség, mert egyik 

beszélgetés sem zajlott le eddig, csak a saját fejében. 

– A Manhattan is ott van még – szólalt meg Claire. – Csak már 

teljesen átalakították. 

– Anya még mindig végigmegy az úton az évfordulón? 

– Azt hiszem. De nemigen beszélünk róla. 

Lydia a nyelvébe harapott. Szívesen megkérdezte volna, hogy 

róla beszéltek-e valaha azóta, de félt a választól. 

– Azon gondolkodom, mi baj lehet vele – mondta Claire. 

– Anyával? 



– Lexie Fullerrel. – Claire elfordult az ülésen, hogy szembe 

kerüljön Lydiával. – Paul nyilvánvalóan Julia miatt választott 

engem. Annyira sebezhető voltam az eltűnése után. A tragédiám 

vonzotta, érted? 

Lydia eddig nem gondolt erre. 

– Amikor először találkoztunk, úgy tett, mintha nem tudna 

Juliáról, de persze tudott. A szülei tizenöt percnyire laktak attól a 

helytől, ahol eltűnt. A gazdaságukból nem tudtak megélni, így az 

apja idénymunkát vállalt a kampusz kertészetében. Az anyja pedig 

könyvelőként dolgozott a belvárosban. A Juliát ábrázoló 

falragaszokkal tele volt a város, a hírrel tele voltak az újságok. De 

enélkül is tudta egész Auburn, annyi diák járt onnan Athensbe. Te is 

ott voltál, magad is láttad. Nem mondtuk senkinek, de mindenki 

tudta. 

– Akkor miért hitted el neki, hogy nem hallott róla? 

– A lelkem egy része nem hitt neki. Csak arra gondoltam, hátha 

udvarias akar lenni, mert afféle pletykának tartja – felelte Claire a 

háttámlának döntve a fejét. – Ez volt az egyetlen eset, amikor nem 

hittem el neki valamit. 

Lydia lassított, amint a GPS figyelmeztette a közelgő kanyarra. 

Valahogy nem okozott örömöt az, hogy Claire végre látja a 

problémákat, melyeket ő már tizennyolc éve észrevett. Talán 

Claire-nek igaza volt, és ő azért láthatta Paul sötét oldalát, mert a 

fiú így akarta. Ha az az eset nem történik meg a kocsiban, talán ő is 

mindvégig elviselte volna bosszantó sógorát, csak mert boldoggá 

tette a húgát. 

Márpedig nyilvánvalóan boldoggá tette. Legalábbis amíg élt. 

Ismerve, hogyan működött a gazember agya, talán már a Claire-nek 

való udvarlás is a játék része volt, amely jóval azelőtt kezdődött, 

hogy összetalálkoztak. Lydia nem lett volna meglepve, ha lenne 

valahol Claire-ről is egy vastag dosszié. Talán azért volt Auburnben, 

mert tudta, hogy Claire követni fogja az egyetemre Lydiát? Azért 



dolgozott volna a számítógéplaborban, mert kiderítette, hogy Claire 

is oda fog járni, miután megbukott trigonometriából? 

Lydia világosan emlékezett Claire izgatott beszámolójára az új 

srácról, akivel a laborban találkozott. Paul megtalálta a tökéletes 

utat Claire lelkéhez. Nem a szépségét dicsérte, mert az efféle 

dicséretekből gyakorlatilag csecsemőkorától nem szenvedett 

hiányt, hanem az eszét. Elhitette vele, hogy ő az egyetlen férfi a 

világon, aki felismerte, hogy Claire több egy csinos arcnál. 

Lydia lehúzódott az útpadkára, s parkolóállásba tette a 

sebességváltót. Odafordult a húgához, és kimondta, amit már az 

elején kellett volna: 

– Van egy tizenhét éves lányom. 

Claire meglepettnek látszott, de szemmel láthatóan nem azért, 

amiért Lydia gondolta. 

– Miért csak most mondod? 

– Te már tudtad! – Lydia legszívesebben fenéken billentette 

volna magát a butasága miatt, aztán meg hányinger fogta el a 

gondolatra, hogy Paul megfizetett egy idegent, aki évről évre 

követte. – Miért nem mondtad el, hogy Paulnak rólam is volt 

dossziéja? 

Claire elfordította a tekintetét. 

– Megpróbáltalak megvédeni. Azt gondoltam, ha tudnád, mit 

csinált Paul… 

– Cserbenhagynálak, ahogy te cserbenhagytál engem? 

Claire vett egy mély levegőt, aztán lassan kifújta. 

– Igazad van. Valahányszor azt mondom, ki kellene maradnod 

ebből, megtalálom a módját, hogy visszarángassalak, mert 

szükségem van a nővérkémre, hogy jobbá tegye a dolgokat – 

mondta Lydiára nézve. – Sajnálom. Tudom, hogy elcsépelten 

hangzik, de így van. 

Lydiának nem volt szüksége egy újabb bocsánatkérésre. 

– Mit tudsz még rólam? 



– Mindent – ismerte be Claire. – Legalábbis mindent, amit Paul 

többi áldozatáról is. 

Áldozat. Lydia kezdett nagyon ideges lenni. 

– Tudtál az adatgyűjtésről. 

– Egyáltalán nem. Senkiről sem tudtam. 

– Mennyi ideig követett? 

– Majdnem attól a pillanattól, hogy megszakadt köztünk a 

kapcsolat. 

Lydia előtt képek villantak fel az életéből. Nem a jó, hanem a 

szégyenletes dolgok. Amikor lopott élelmiszerekkel a pólója alatt 

jött ki a boltból, mert nem volt pénze ennivalót venni. Amikor 

kicserélte a címkét egy dzsekin egy outlet üzletben, mert szerette 

volna, ha a menőbbet veheti meg Dee-nek, amilyet a népszerű 

lányok viseltek. A hazugságok, amikor azt állította, hogy már 

befizette a csekket, már feladta a lakbért, és nemsokára visszafizeti 

a kölcsönt. 

Mennyit látott mindebből Paul? Vajon vannak képei arról, ahogy 

összebújik Rickkel? Vagy Dee-ről a kosárlabdapályán? Nevetett-e 

rajta látva, hogyan küzdi ki magát a szegénységből, miközben ő 

lélektelen, légkondicionált palotájában élvezte az életet? 

– Tudom, hogy nem akarod hallani – szólalt meg Claire –, de 

végtelenül sajnálom. Nem akartam elmondani neked, de aztán 

beszéltél a lányodról, és nem tartottam helyesnek tovább tettetni. 

Lydia megrázta a fejét. Nem Claire hibája volt, mégis őt akarta 

hibáztatni érte. 

– Gyönyörű a lányod – mondta Claire. – Bárcsak élne még apa, 

hogy láthatná. 

Lydia gerince mentén végigfutott a félelem. Annyira csak arra 

gondolt, milyen lenne elveszítenie a lányát, hogy meg sem fordult a 

fejében, mit tenne Dee, ha elveszítené őt. 

– Tényleg nem csinálhatom ezt tovább – döbbent rá. 

– Tudom. 

Lydia nem gondolta, hogy Claire igazából megértheti. 



– Itt nem csak rólam van szó. A családomra is gondolnom kell. 

– Igazad van. És ezt most őszintén mondom. Jobb lesz, ha elmész 

– mondta Claire, és kicsatolta a biztonsági övét. – Vidd az autót, én 

meg hívom anyát. Ő majd visszavisz Atlantába. 

– Mit csinálsz? – kiáltott fel Lydia, amikor meglátta, hogy nyúl az 

ajtókilincs után. 

– Paul ennek az útnak a végén lakott. A Fuller-háznak valahol itt 

kell lennie. 

Lydia nem rejtette véka alá a bosszúságát. 

– Egyszerűen csak végig akarsz gyalogolni ezen az úton abban a 

reményben, hogy megtalálod? 

– Úgy tűnik, a szart mindig megtalálom – felelte Claire, s már 

nyitotta is a kocsi ajtaját. – Köszönöm, Lyddie. Igazán köszönöm. 

– Állj! – csattant fel Lydia. Biztos volt benne, hogy a húga titkol 

még valamit. – Most éppen mit nem mondasz el nekem? 

Claire nem fordult feléje. 

– Csak meg akarom nézni magamnak Lexie Fullert. Csak látni 

akarom. Ennyi. 

Lydia szeme összeszűkült. A húga épp olyan lazán viselkedett, 

mint ahogy azok szoktak, aki eldöntötték, hogy végigcsinálnak 

valami ostobaságot. 

– Miért? 

Claire megrázta a fejét. 

– Nem számít, Pepper! Menj haza a családodhoz! 

Lydia ezúttal megragadta, úgy istenigazából. 

– Mondd meg, mit akarsz csinálni! 

Claire szembefordult vele. 

– Tudod, hogy nagyon büszke vagyok rád? Ahogy alakítottad az 

életed, és amilyen okos, tehetséges lányt neveltél. 

Lydia fel sem vette a hízelgést. 

– Ugye arra gondolsz, hogy Lexie Fuller is csak egy újabb áldozat, 

igaz? 

Claire vállat vont. 



– Mindannyian áldozatok vagyunk. 

– Ez más – tiltakozott Lydia, s még erősebben szorította húga 

karját. Hirtelen pánik fogta el. – Azt hiszed, be van zárva abba a 

házba, vagy oda van láncolva a falhoz, te meg besétálsz, akár egy 

akcióhős, és kiszabadítod? 

– Természetesen nem – felelte Claire, de nem nézett Lydia 

szemébe. – De talán van olyan információja, amely elvezethet 

minket a maszkos emberhez. 

Lydia libabőrös lett. A filmnek azt a részét már nem látta, de 

Claire leírása is épp elég rémisztően hatott. 

– Te tényleg találkozni akarsz azzal a fickóval? Meggyilkolt egy 

nőt egy machetével, utána meg megerőszakolta. Jézusom, Claire! 

– Talán máris találkoztunk vele – vont vállat Claire, mintha csak 

valószerűtlen feltételezésekről beszélgetnének. – Vagy talán Lexie 

Fuller tudja is, ki ő. 

– Vagy talán a maszkos férfi épp bent van a házban a következő 

Anna Kilpatrickkel. Erre a lehetőségre nem gondoltál? – Lydia 

olyan kétségbeesett volt, hogy legszívesebben a kormánykerékbe 

verte volna a fejét. – Mi nem vagyunk szuperhősök, Claire! Ez túl 

veszélyes. Én nemcsak a lányomra gondolok, hanem rád és saját 

magamra is. Mi történhetne velünk, ha előásnánk Paul minden 

titkát? 

Claire visszaroskadt az ülésbe. Előrenézett a hosszú, egyenes 

úton, mely a célja felé vezetett. 

– Tudnom kell. 

– Miért? – követelte a választ Lydia. – Paul halott. Eleget tudsz 

már róla ahhoz, hogy isteni igazságszolgáltatásnak fogd fel a 

halálát. Amit most csinálunk, már csak bajt hozhat ránk. 

– Kell lennie valahol még egy videónak, amely megmutatja Anna 

Kilpatrick meggyilkolását. 

Lydiának elállt a szava. Claire megint előtte járt vagy tíz lépéssel. 

– Ez a sorozat lényege – magyarázta Claire. – Fokozatosan készít 

fel a végkifejletre. Minden film egyre kegyetlenebb, az utolsó lépes 



pedig a gyilkosság. Kell lennie még egy filmnek, ahol látni lehet, 

ahogy Anna meghal. 

Lydia tudta, hogy húga igazat beszél. Bárki is rabolta el a lányt, 

nem szabadult volna meg tőle, mielőtt el nem szórakozik vele. 

– Oké. Tegyük fel, hogy valami csoda folytán megtaláljuk a filmet. 

Mi mást látnánk rajta, mint hogy megölnek valakit, aki hasonlít 

Anna Kilpatrickhez? 

– A lány arcát – felelte Claire. – A másik nőről készült utolsó 

filmben megmutatták az arcát. Egyenesen ráközelített a kamera. 

– Ráközelített? – képedt el Lydia. Hirtelen kiszáradt a szája, 

mintha nem ivott volna napok óta. – Nem lehetett autofókusz? 

– Nem. Ráközelített, csak deréktól felfelé lehetett látni. 

– Ahhoz valaki másnak kellett kezelnie a kamerát. 

– Tudom – felelte Claire, s komor arckifejezéséből ítélve Lydia 

megértette, hogy húga már rég töri a fejét ezen a lehetőségen. 

– Esetleg Lexie Fuller? – próbálkozott Lydia, mert tudta, hogy a 

felvetés, miszerint Paul netán aktív résztvevő volt a történetben, 

végképp összetörné a húgát. – Erre gondoltál? Hogy talán ő állt a 

kamera mögött? 

– Nem tudom, de a filmek egy bizonyos forgatókönyvet követnek, 

így feltételezhetjük, hogy Anna Kilpatrick filmje is úgy ér véget, 

hogy közelről mutatják az arcát. 

Lydia óvatosan megválogatta a szavait. 

– És komolyan azt hiszed, hogy amennyiben ez a Lexie állt a 

kamera mögött és zoomolt rá egy gyilkosságra, be fogja vallani 

neked, hogy tettestárs az ügyben, és átadja a filmet? 

– Úgy érzem, ha látom, és a szemébe nézek, tudni fogom, benne 

volt-e. 

– Mert olyan nagyszerű emberismerő vagy? 

Claire nem vett tudomást a gúnyos megjegyzésről. 

– A maszkos férfi most is szabadon járkál. Talán épp a következő 

áldozatára les. Ha Lexie Fuller tudja, ki az, talán segíthet 

megállítani. 



– Hadd összegezzem! – mondta Lydia. – Ráveszed Lexie Fullert, 

hogy adjon neked egy példányt a filmből, amelyen úgy véled, Anna 

Kilpatricket gyilkolják meg. Tekintsünk el attól, hogy ezzel Lexie 

bűnösnek vallaná magát! Mégis kinek akarnád átadni ezek után a 

filmet? Mayhew-nak? Nolannek? 

– Feltehetném a YouTube-ra, ha valaki megmutatná, hogyan kell. 

– Két másodpercen belül eltávolítanák, téged meg letartóztatna 

az FBI obszcén tartalmak terjesztése vádjával. Nolan pedig ellened 

vallana a tárgyaláson. – Lydiának hirtelen eszébe jutott valami még 

ennél is borzalmasabb. – És gondolod, hogy a maszkos férfi mindezt 

szó nélkül hagyná? 

Claire tovább bámulta az utat maga előtt. Mellkasa erőteljesen 

süllyedt és emelkedett minden lélegzetvétellel. Ugyanolyan elszánt 

volt a tekintete, mint amilyennek Lydia a kávézónál látta. 

– Mi lett volna – kezdte Claire –, ha huszonnégy évvel ezelőtt két 

nő megtudta volna, mi történt Juliával, hogy ki vitte el, és pontosan 

mit tett vele, de hallgattak volna, mert túlságosan féltek 

belekeveredni? 

Lydia megpróbált őszintén válaszolni. 

– Remélem, meg tudtam volna érteni, hogy a saját biztonságukra 

kellett gondolniuk. 

– Mert annyira megértő lennél? – ingatta a fejét Claire, hisz egész 

életében ismerte Lydiát, és tudta, hogy nem így van. – Nézd csak 

meg, mit tett apával, hogy nem tudta meg az igazat! Azt akarod, 

hogy Bob Kilpatrick öngyilkossága a te lelkeden száradjon? Életed 

végéig a hátadon akarod cipelni Eleanor Kilpatrick nyomorúságát? 

– Hirtelen kimértebb lett a hangja. – Nekem nincs vesztenivalóm, 

Lizzie. Szó szerint semmi. Nincs gyerekem, még barátaim sem. A 

macskám kimúlt. Van egy házam, de nem akarok oda visszamenni. 

Tettem pénzt egy alapba, amely gondoskodik Ginny nagymamáról, 

anya pedig túléli, mert ő mindent túlél. Paul a férjem volt. Én nem 

tehetem meg, hogy hátat fordítsak ennek az ügynek. Nekem 



tudnom kell. Már semmi feladat nem maradt nekem ebben az 

életben, csak kideríteni az igazságot. 

– Ne légy ilyen átkozottul drámai, Claire! Én még mindig itt 

vagyok neked. 

Szavai után súlyos csend támadt a kocsiban. Ezt vajon komolyan 

gondolta Lydia? Tényleg mellette áll, vagy ez a groteszk utazás csak 

arra szolgált bizonyítékul, hogy Lydiának kezdettől fogva igaza volt 

Paullal kapcsolatban? 

Ha igen, azt már rég bebizonyította. 

Lydia egy pillanatra becsukta a szemét, s igyekezett rendezni a 

gondolatait. 

– Odamegyünk a házhoz. 

– Na most ki viselkedik átkozottul drámaian? – kérdezte legalább 

olyan bosszús hangon Claire, mint amilyen bosszúsnak Lydia érezte 

magát. – Nem akarom, hogy velem gyere. Senki sem hívott. 

– Pech – jelentette ki Lydia, majd belenézett a tükörbe, és elindult 

a járda mellől. – De nem megyünk be. 

Claire nem kapcsolta be a biztonsági övét, így megszólalt a 

figyelmeztető jelzés. 

– Ki akarsz ugrani egy mozgó autóból? 

– Lehet. Az lehet az – mutatott Claire előre. 

A Fuller-ház úgy harminc méterre állt egy csillogó, ezüstszínű 

tűzcsaptól. Lydia fékezett, és lassan elhajtott a fehér 

deszkaburkolatú ház előtt. A tető új volt, de a fű az udvaron 

ápolatlan. A felhajtó repedéseiből feltört a gaz. Az ajtó és az ablakok 

be voltak deszkázva, s meglehetősen viharvertnek látszott a rájuk 

szegelt rétegelt lemez. A postaláda sem volt már meg, csak az 

oszlopa meredezett a felhajtó alján, akár egy törött fog. 

Hát minden volt ez, csak nem amire Lydia számított. 

Claire is zavartnak tűnt. 

– Itt nem lakik senki. 

– Méghozzá jó ideje. 



A rétegelt lemez már kezdett lapjaira válni, a festék pedig pergett 

a függőleges deszkaburkolatról. Az ereszcsatorna tele volt 

falevéllel. 

– Fordulj vissza! – mondta Claire. 

Ezen az úton alig volt forgalom. Egyetlen autót sem láttak, mióta 

Lydia elhaladt a ház előtt úgy tíz perccel korábban. Egy ipszilon-

forduló után visszaindult a ház felé. 

– Menj fel a behajtón! – kérte Claire. 

– Az magánterület. Nem lenne jó, ha lelőnének. 

– Paul halott, így ez a ház jogilag az enyém. 

Lydia nem volt ennyire biztos a jogi részletek dolgában, de nagy 

ívben ráfordult a felhajtóra. Volt valami vészjósló a Fuller-házban, s 

ahogy közeledtek, egyre fokozódott bennük ez az érzés. Lydia 

minden idegszála azt súgta, tűnjön el innen. 

– Ez nem tűnik helyesnek. 

– Hogy is tűnhetne? 

Lydia nem felelt, csak a hatalmas lakatot nézte, ami a fém 

garázsajtón függött. A ház magányosan állt, mérföldekre volt tőle 

minden más épület. Az épület két oldalán hatalmas fák képeztek 

kisebb erdőséget. A hátsó kert úgy tizenhat méter hosszú lehetett, 

mögötte pedig üres szántóföldek várták a tavaszi vetést. 

– Van egy pisztolyom – árulta el Lydia. Elítélt bűnelkövetőként 

börtönbe kerülne fegyverbirtoklásért, de mint egyedülálló anya, aki 

akkoriban nem épp a legjobb környéken élt, megkért egy fickót a 

munkahelyén, hogy szerezzen neki egyet. – A hátsó veranda 

lépcsője alá ástam el, amikor beköltöztünk. Még biztosan működik. 

Egy lezárható műanyag zacskóba tettem. 

– Nincs időnk visszamenni – felelte Claire, s ujjaival a combján 

dobolva fontolóra vette a lehetőséget. – Van egy patika Lumpkintól 

nem messze, ahol árulnak fegyvert. Ott vehetnénk egyet, és 

harminc percen belül már itt is vagyunk. 

– Ellenőriznének. 



– Gondolod, hogy bárki figyeli ezeket az ellenőrzéseket? 

Tömeggyilkosok is tudnak gépfegyvereket venni, meg annyi 

töltényt, hogy leszedjenek vele egy szempillantás alatt húsz iskolát. 

– De mégis… 

– A francba! Folyton elfelejtem, hogy feltételesen vagyok 

szabadlábon. A pártfogó tisztem biztos berakta a nevemet a 

rendszerbe. Hol van a fegyverlobbi, mikor szüksége lenne rá az 

embernek? 

Lydia az órájára nézett. 

– Több mint egy órája kellett volna találkoznod Nolannel. Talán 

már ki is adta ellened a körözést. 

– Ezt meg kell tennem, mielőtt elszáll a bátorságom – jelentette 

ki Claire, azzal kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiszállt. 

Lydia hangosan és hosszan káromkodott. Claire felment a 

lépcsőn a bejárati ajtó elé. Megpróbált belesni a tornácról az 

ablakokat takaró rétegelt lemez résein át. A fejét rázva jelzett 

Lydiának, miközben újra lement a lépcsőn, de nem a kocsi felé 

indult, hanem megkerülte a házat. 

– A francba! – Lydia kikapta a mobilját a táskájából. Küldenie kell 

valakinek egy sms-t, hogy tudják, hol jár. De minek? Rick pánikba 

esne, Dee-t pedig semmiképp sem keverheti bele. Ha kitenné a 

Westerly szülői munkaközösségének a közösségi oldalára, 

Penelope Ward minden bizonnyal bérelne egy helikoptert, és 

iderepülne a sztori kedvéért. 

Akkor pedig magyarázkodhatna, miért ül az autóban gyáva nyúl 

módjára, miközben a kishúga megpróbál betörni halott férje titkos 

lakásába. 

Kiszállt hát a kocsiból, s elhaladt a ház oldala mellett. A hátsó 

udvart derékig érő gaz borította. A masszívnak tűnő hintát benőtte 

a moha, a talaj cserepesre száradt. Az atlantai viharok még nem 

értek ide. A növényzet száraz volt, akár a gyújtós. 



Claire a kis hátsó tornácon állt. Lábát a ház oldalának 

támasztotta, kezével pedig a hátsó ajtóra szögezett rétegelt 

lemezbe kapaszkodott. 

– Nincs pince, csak egy rés a ház alatt. 

Lydia ezt már maga is látta, mert Claire berúgta a rést takaró 

lemezt. Úgy ötven centi hézag lehetett a talaj és a padlószerkezet 

között. 

– Te meg mit csinálsz? 

– Tökreteszem a körmöm. A csomagtartóban van egy feszítővas. 

Lydia nem tehetett mást, mint visszament az autóhoz. Kinyitotta 

a csomagtartót, és MacGyver titkos raktára tárult a szeme elé. 

Elsősegélydoboz, tartalék víz és élelem, két meleg takaró, egy 

láthatósági mellény, egy jégkaparó, egy kis szerszámosláda, 

jelzőrakéták, egy zsák homok, és egy üres üzemanyagkanna, bár az 

autó elektromos meghajtású volt. Azután volt még ott két 

macskaszemes útszéli figyelmeztető háromszög és egy nagy 

feszítővas, amellyel le lehetett volna ütni egy ember fejét. 

Inkább rombolásra készült, mint felfeszíteni valamit. Az egyik 

vége hatalmas kalapácsfejbe torkollott elágazó, éles fogakkal, a 

másik vége pedig ívelt volt a feszegetéshez. A legalább hatvan centi 

hosszú, fém nyéllel együtt az egész könnyen nyomott vagy öt kilót. 

Lydia nem állt neki azon töprengeni, miért autózgatott Paul egy 

ilyen szerszámmal a csomagtartójában, hanem sietett vele vissza a 

ház háta mögé, és megpróbált nem gondolni Claire morbid 

poénjára gondolni, amikor megjegyezte, hogy több Mrs. Fuller is 

lehet eltemetve a hátsó udvarban. 

Claire még mindig azzal volt elfoglalva, hogy lefeszegesse a 

deszkát az ajtóról. Már sikerült belecsúsztatnia az ujjait a rétegelt 

lemez és az ajtófélfa közé, de közben lejött a bőre, és vércsíkok 

színezték pirosra a viharvert fát. 

– Menj innen! – adta ki az utasítást Lydia, majd miután húga elállt 

az útból, beledugta a feszítővas lapos végét a résbe. A korhadt fa 



könnyen engedett. Claire megragadta a szélét, s lerántotta az egész 

táblát a helyéről. 

Az ajtó olyan volt, mint bármelyik konyhaajtó, amelyet Lydia 

életében látott. Felül üveg, alul vékony fa. Megpróbált benyitni, de 

zárva volt. 

– Állj hátrébb! – ragadta meg ekkor a feszítővasat Claire, s egy 

pillanat múlva betörte az ablakot. Végighúzta a szerszámot az üveg 

szélén, hogy ne maradjon szilánk, majd benyúlt, és kinyitotta a 

zárat. 

Lydia tudta, hogy kissé elkésett, de azért megkérdezte: 

– Biztos vagy benne, hogy ezt akarod csinálni? 

Claire berúgta az ajtót, és belépett a konyhába. Felkattintotta a 

villanykapcsolót, mire a takarékos égők életre keltek. 

A ház nyilvánvalóan üres volt, Lydia mégis beköszönt: 

– Helló! – Várt néhány másodpercet, majd megismételte. – Helló! 

Bár nem jött válasz, a nővéreknek olyan érzése volt, mintha a ház 

kész lett volna világgá kiáltani a titkait. 

Claire ledobta a feszítővasat a konyhaasztalra. 

– Ez annyira hátborzongató. 

Lydia értette, mire céloz. A konyha vadonatújnak tűnt, csakhogy 

az 1980-as évekből. A fehér csempével borított konyhapultok még 

mindig jó állapotban voltak, csak a fuga sárgult meg az idővel. A 

szekrények külsejét dió furnér borította, az ajtók és a fiókok 

fehérre voltak festve. A fehér hűtőszekrény működött. A hozzáillő 

gáztűzhely is vadonatújnak látszott. A laminált padló vörös és 

barna, parkettamintás téglapadlót utánzott. Semmi piszok nem volt 

a sarkokban, egy morzsa sem a földön. Még por is alig volt a 

felületeken. A konyha patyolattisztának látszott. Annak ellenére, 

hogy a ház rég be lehetett deszkázva, nem volt dohos. Inkább 

mintha tisztítószer illatát lehetett volna érezni. 

– Olyan, mintha bármelyik pillanatban beléphetne a kedves 

földműves család. 



Claire belelökte a mosogatószert meg a szivacsot a mosogatóba, 

mint egy unatkozó macska. Kinyitott néhány szekrényt, s néhány 

fiókot durván kirántott a helyükről, s az evőeszközök, grillezéshez 

használt kellékek csörömpölve szóródtak szét. Ujjai még mindig 

véreztek, így véres nyomokat hagyott mindenen, amihez csak 

hozzáért. 

– Akarod, hogy idehozzam a kocsiból az elsősegélydobozt?– 

kérdezte Lydia. 

– Nekem nem kell semmi, ami valaha Paulé volt. 

Claire bement a szomszédos szobába, amely feltehetően a 

nappali volt. A bedeszkázott ablakok nem engedtek be semmi fényt, 

de ő felkattintotta a villanyt, majd körbejárta a szobát. Lydia egy 

nagy kanapét, egy kétszemélyes ülőkét, egy hintaszéket és tévét 

látott odabent. Az utóbbi amolyan régimódi állványos, inkább 

bútorszámba ment. Fölötte felültöltős videolejátszó állt egy polcon, 

de nem mutatta már villódzva az időt. A lejátszó mellett 

videokazetták sorakoztak. Lydia átfutotta a címeket, mind a 

nyolcvanas évekből származott. Batman, Vissza a jövőbe, A 

szárnyas fejvadász… 

A lábuk alatt, a szőnyegen csíkok jelezték, hogy itt nemrég valaki 

porszívózott. Lydia végighúzta ujját a kanapé mögötti asztal alig 

látható porrétegén. Ha találgatnia kéne, azt mondaná, itt úgy egy 

hete takarítottak, ami nagyjából egybeesik Paul halálával. 

– Gyakran járt Paul Athensben? 

– Ezek szerint. – Claire kivette a dobozukból a filmeket, hogy 

lássa, a címkék egybevágnak-e a doboz feliratával. – Mindig sokáig 

dolgozott. Könnyedén eljöhetett ide napközben úgy, hogy sose 

jöjjek rá. 

– Tudod ellenőrizni a GPS-t a kocsijában? 

– Ezt nézd! – mutatott Claire az üzenetrögzítőre a kanapé 

melletti asztalon. Régi volt, amihez még két kazetta kellett. Egy a 

kimenő üzenetnek, egy a bejövő hívásoknak. Villogott rajta a piros 

fény, jelezve, hogy négy üzenet érkezett. A gép mellett hevert egy 



kazetta Maria felirattal. Claire felpattintotta a kazettatartó fedelét. 

A kimenő kazetta tetejére ez volt írva: Lexie. 

– Két különböző szalag – jegyezte meg Lydia. – Gondolod, hogy ez 

valamilyen kód? Idetelefonálsz, és ha az egyik válaszol, az azt 

jelenti, biztonságos a terep, ha meg a másik, az azt jelenti, nem? 

Találgatás helyett Claire lenyomta a bejövő üzeneteket lejátszó 

gombot. Az üzenetrögzítő kattant egyet, és életre kelt. Az első 

üzenet csak zörej volt, melyet ziháló légzés hangja követett. Jött egy 

rövid sípszó, majd a második üzenet. Ugyanez játszódott le, majd 

harmadszorra is. Negyedszerre Lydia egy nyögést hallott a vonal 

túloldalán. Eszébe jutott, hogy Claire nyögött egyet, amikor 

meghallotta a felvett üzenetet. 

Claire is felismerhette a hangot, mert lenyomta a megállító 

gombot. Körülnézett a nappaliban. 

– Mindent ugyanúgy őrzött meg, ahogy hagyták – mondta, s 

Lydia tudta, hogy Paulra gondolt. – A szülei kilencvenkettőben 

haltak meg, valamikor januárban. Garantálom neked, hogy ez az 

akkori állapot. 

– De miért hazudott neked Paul a házzal kapcsolatban? 

Claire nem felelt, mert nyilván nem tudta a választ. 

– Szerinted sincs itt semmiféle Lexie Fuller, igaz? 

Lydia megrázta a fejét. Talán volt egy nő, aki Lexie Fullernek adta 

ki magát, de tekintve, hogy Paul milyen játékot űzött, nem lehet 

tudni, mi történt vele. 

Claire körülnézett a szobában. 

– Rossz érzéseket kelt bennem ez a szoba. 

– Az egész ház. 

Két folyosó vezetett ki a nappaliból. Az egyik bal felől indult talán 

a hálószobák felé, a másik jobbra, a garázsba. A végén csukva volt 

az ajtó. Nem volt rajta lakat, csak egy réz ajtógomb, és egy kulccsal 

nyitható zár. 

Claire a bal oldali folyosón indult el, s olyan elszántsággal vágott 

át a házon, melyet Lydia még sosem látott tőle. Felismerte benne 



azt a Claire-t, aki képes volt térden vágni egy nőt a teniszütővel 

vagy megrongálni mindent a garázsban. Fiókokat rángatott ki, 

dobozokat rúgott fel, hálószobai szekrényekbe túrt bele. Üvegek 

borultak, lámpák törtek, még a matracokat is felforgatta az ágyon. 

Minden arra utalt, hogy itt emberek élnek, de mintha visszamentek 

volna az időben az első Bush elnökségének idejére. 

Paul gyerekkori szobája játékvasút-szerelvényekkel és heavy 

metal-poszterekkel volt tele. Egy ikerágyban aludt, melynek 

sötétpiros foltvarrott takarója szépen összehajtogatva hevert 

keresztben az ágy lábánál. A fiókos szekrény minden fiókján kézzel 

írott címke: alsónemű és zokni, pólók és sortok, tornaruha… Itt is, 

akárcsak a nappaliban, alig volt por a bútorokon, a szőnyegen pedig 

ugyanúgy látszott a porszívózás nyoma. Még a mennyezeti 

ventilátor lapátjait is tisztára törölték. 

Az aprócska vendégszobában ugyanilyen rend uralkodott. Itt egy 

varrógép állt az előkertre néző, bedeszkázott ablak előtt. Egy kicsi, 

összecsukható asztalon egy McCall szabásminta hevert, körülötte 

anyagdarabok várták, hogy felvágják őket. 

A fő hálószobát szinte teljesen betöltötte a hatalmas ágy, rajta 

kék szaténtakaró. Paul szüleinek szelleme hatotta át a teret. 

Horgolt terítő volt a fa hintaszék hátán, viseltes, fémbetétes 

csizmák sorakoztak apró topánkák mellett a szekrény aljában. Egy-

egy éjjeliszekrény állt az ágy két oldalán. Az egyik fiókjában egy 

vadászújság volt, a másikéban egy műanyag pesszárium-tartó 

doboz. A falon lógó festmények mintha bolhapiacról vagy egy éhező 

festő végkiárusításából származtak volna: pásztorjelenetek 

rengeteg fával és túl kék éggel, mely alatt birkák legelésztek és egy 

elégedett juhászkutya hevert. Itt is porszívózás nyoma látszott a 

hosszú szálú, bozontos, kék szőnyegen. 

Lydia megfogalmazta Claire korábbi megfigyelését. 

– Mintha szentélyként őrizte volna meg a gyerekkorát. 

Claire belépett a fürdőszobába, mely ugyanolyan kicsi és 

rendezett volt, mint a többi helyiség. A virágos zuhanyfüggöny szét 



volt húzva, a tartóban egy zöld szappan feküdt, a zuhanyfej alatt 

pedig egy Head&Shoulders sampon. A törülközőtartón egy használt 

törülköző. A két bozontos szőnyeg a kövön tökéletesen 

párhuzamosan állt egymás mellett. 

Claire kinyitotta a gyógyszeres szekrénykét. Kiszedett belőle 

mindent, és ledobta a padlóra. Megbízható dezodor, fahéjízű 

fogkrém, és egy gyógyszeres doboz. Receptre felírt Amitriptyline, 

betűzte ki Claire. Paul apjának írták fel. 

– Egy régebbi fajta antidepresszáns – világosította fel Lydia. 

Alaposan tisztában volt a késői huszadik század népszerű 

gyógyszereivel. – A Prozac elődje. 

Claire átdobta a válla fölött az üveget. 

– Gondolom, nem leszel meglepve, ha azt mondom, Paul sosem 

említette apja depresszióját. Készen állsz bemenni a garázsba? 

Lydia ráébredt, hogy eddig ő is halogatta. 

– Még mindig elmehetnénk – próbálkozott. 

– Igen, el. – Clair elviharzott Lydia mellett, vissza a nappaliba, 

majd a konyhába, s amikor onnan visszatért, a feszítővas volt a 

kezében. Végigment a garázshoz vezető, keskeny folyosón. A 

távolság csak öt méter lehetett, de Lydia úgy érezte, mintha 

lassított felvételt látna. A feszítővas nagy ívben felemelkedett Claire 

feje fölé, egy pillanatig megállt a levegőben, majd lesújtott a réz 

ajtógombra. Kinyílt a garázs ajtaja. 

Claire benyúlt, és a villanykapcsoló után tapogatózott. 

Neoncsövek keltek villózva életre. 

Claire elejtette a feszítővasat, Lydia pedig képtelen volt 

megmozdulni. Úgy háromméternyire állt, de világosan látta a falat 

az ajtóval szemben – a betontéglákból épült falba erősített láncokat, 

egy mocskos matrac szélét, a gyorséttermi dobozokat szétszórva a 

padlón, fotózáshoz használatos reflektorokat, és egy állványon álló 

kamerát. A mennyezetet úgy alakították ki, mintha a helyiség egy 

pince volna. Drótok lógtak itt-ott, csövek haladtak a semmibe. 

Láncok csüngtek a beton padlóig. És minden tele volt vérrel. 



Rengeteg vérrel. 

Claire visszalépett a folyosóra, s behúzta maga mögött az ajtót. A 

gomb letört, az ujját kellett bedugnia a helyére. Háttal állt az 

ajtónak elállva az utat, kizárva Lydiát a garázsból. 

Egy holttest, gondolta Lydia. Egy újabb áldozat. Egy másik halott 

lány. 

Claire halk, összeszedett hangon szólalt meg. 

– Kérlek, add ide a telefonodat! A kamerájával akarom 

dokumentálni a helyiséget, amíg te visszamész a kocsihoz, és az 

eldobható telefonon felhívod az FBI-t. Nem Nolant, egyenesen 

Washington DC-t. 

– Mit láttál? 

Claire megrázta a fejét. Halottsápadt volt az arca. Úgy nézett ki, 

mint aki menten elájul. 

– Claire? 

Ismét csak egy fejrázás. 

– Van ott egy holttest? 

– Nem. 

– Akkor mi? 

Claire csak tovább rázta a fejét. 

– Nem viccelek. Mondd meg, mit láttál! 

Claire még erősebben szorította az ajtót. 

– Videokazettákat. VHS-t. 

Lydia keserű epét érzett a szájában. VHS, és nem DVD. Régi VHS-

kazetták. 

– Mennyi? 

– Rengeteg. 

– Mennyi az a rengeteg? 

– Túl sok. 

Lydia eléggé összeszedte magát ahhoz, hogy lépni tudjon. 

– Látni akarom. 

Claire elállta az ajtót. 



– Ez bűnügyi helyszín. Ez az a hely, ahol Anna Kilpatrick meghalt. 

Nem mehetünk be. 

Lydia Claire kezét érezte a karján. Nem emlékezett, hogy 

végigment volna a folyosón, s közeledett volna a hely felé, melytől a 

húga távol akarta tartani, most mégis elég közel állt már ahhoz, 

hogy érezze a levegőben az alvadt vér fémes szagát. 

Feltette a legfontosabb kérdést: 

– Meddig mennek vissza a kazetták? 

Claire ismét csak a fejét rázta. 

Lydia torkát mintha fojtogatta volna valami. Megpróbálta 

félretolni Claire-t, de az nem mozdult. 

– Menj az utamból! 

– Nem engedhetlek be. 

Lydia elkapta a karját. Szorosabban, mint szánta, de a következő 

pillanatban már birkózott a húgával. Taszigálták egymást ide-oda a 

folyosón, ahogy gyerekkorukban, amikor egy ruha, egy könyv vagy 

egy fiú miatt verekedtek. 

A köztük lévő három év korkülönbség mindig Lydia javára szokta 

eldönteni a mérkőzést, ám ezúttal a plusz tizenöt kilója segítette 

győzelemhez. Akkorát lökött a húgán, hogy az hátraesett, s leült a 

földre. Lihegve próbált magához térni. 

Lydia átlépett rajta. Claire még megpróbálta elkapni a bokáját, de 

már elkésett. 

Lydia belökte a garázsajtót. 

A falfelület egy részét fából készült polcok foglalták el. Nyolc 

sorban, a padlótól a mennyezetig. Mindegyik nagyjából két és fél 

méter széles volt, és harminc centi mély. A VHS-kazetták szorosan 

álltak rajtuk egymás mellett. Eltérő színű karton borítójuk osztotta 

őket szekciókra. Ismerős számsor szerepelt a címkéjükön, melynek 

Lydia már ismerte a kódját. 

A dátumok az 1980-as évekig nyúltak vissza. 

Belépett a helyiségbe, bármennyire is remegett a gyomra. Olyan 

érzés volt, mintha túl közel állna egy szakadék széléhez. Lábujjai 



bizseregtek, keze remegett. Kiverte a víz, még a csontjait is remegni 

érezte a bőre alatt. Érzékei kiélesedtek. 

Claire zokogását hallotta maga mögött, fertőtlenítőszer szagát 

érezte az orrában, félelem ízét a szájában. Tekintete hat kazettára 

összpontosult, melyek mintha jelentőségteljes helyet kaptak volna 

a középső polcon. 

Zöld gumiszalag tartotta össze a zöld kartondobozban lévő 

videoszalagokat. A kézírás szögletes volt, de olvasható. A számsort 

könnyű volt megérteni most, hogy Lydia ismerte a titkát. 
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11. FEJEZET 

Claire már nyitotta a száját, hogy Lydia ne nyúljon semmihez, de a 

szavak végül bent rekedtek, mert már nem volt értelme kiejteni 

őket. Attól a pillanattól tudta, hogy innen már nincs visszaút, 

amikor először megpillantotta a filmekből ismert falat. Ahogy azt is 

tudta, hogy mindez elkerülhetetlen volt. Paulnak oka volt az iránta 

tanúsított megszállottságra. Okkal lett a tökéletes férje, okkal 

manipulálta az egész életüket. 

Ő pedig egész idő alatt nem vette észre, ami az orra előtt zajlott. 

Talán ezért is nem érte most sokk. Vagy talán azért, mert már 

belefásult az újabb és újabb meglepetésekbe. Valahányszor azt 

hitte, már látta Paul legszörnyűbb oldalát, előkerült valami új 

részlet, s őt újból megrázta. De nemcsak az új ismeret borzalma, 

hanem az ő majdhogynem szándékos vaksága is. 

Azt nem lehetett tudni, Lydia mit érez. Mozdulatlanná dermedt a 

hideg garázs közepén, s a hat videokazetta felé nyújtott keze 

megállt a levegőben, mert félt megérinteni őket. 

– 1991. március 4. – jött ki halkan a torkán. 

– Tudom – mondta Claire, akinek a szeme nyomban megakadt a 

címkéken, amint kinyitotta az ajtót. 

– Meg kell néznünk. 

Claire ezúttal sem tiltakozott. Sok szólt amellett, hogy hagyják el 

ezt a helyet, de ugyanannyi amellett, hogy maradjanak. 

Ismét felmerült a kérdés, mi a jobb? Tudni vagy nem tudni? 

Ez többé már nem filozofikus kérdés volt, hanem húsba vágó: 

akarják-e tudni, mi történt Juliával, vagy nem? 

Lydiának láthatóan megvolt erre a maga válasza. Lassan oldódott 

a dermedtsége, s két kézzel megragadta a néhány zöld VHS-

kazettát. Megfordult, s várta, hogy Claire elálljon az útból. 

Claire követte nővérét a nappaliba. A falnak támaszkodva nézte, 

amint Lydia beteszi a lejátszóba a kazettát. A sorozat utolsó 

kazettáját választotta, mert egyedül ez számított. 



Nem volt távirányító itt semmihez, így Lydia a gomb 

benyomásával kapcsolta be a tévét. A képernyő feketéről hangyásra 

váltott. Lecsavarta a hangerőt, hogy ne zavarjon az alapzaj. A 

készüléken két gomb volt egy-egy frekvenciasávnak. Lydia először 

a harmadik, majd a negyedik csatornával próbálkozott. 

A képernyő elfeketedett, s Lydia a nagy, narancssárga lejátszó 

gombra tette az ujját. Nem nyomta meg, előbb ránézett a húgára. 

Tegyék? Ne tegyék? Tényleg tudni akarják? 

Apja hangját vélte hirtelen hallani: Vannak dolgok, amelyeket ha 

egyszer láttál, többé nem tehetsz úgy, mintha nem láttad volna. 

Talán apja figyelmeztetése tartotta leginkább vissza, tudva, hogy 

Claire látta a többi filmet. Ő már tudta, hogy van egy forgatókönyv 

az egyre fokozódó kínzásokról, amelyeket a lányoknak el kellett 

szenvedniük. Ahogy tudta azt is, mit fog látni az utolsó szalagon, 

amit annyira nem akaródzik elindítania: 

A tizenkilenc éves Julia Carrollt meztelenül, a falhoz láncolva, tele 

sebekkel és zúzódásokkal. Az elektrosokk jeleivel a testén, tüzes 

billog nyomaival a bőrén. Nyitott szájjal, rettegve sikolt fel, amint a 

maszkos férfi machetével a kezében besétál a képbe. 

– Claire? – Lydia húga engedélyét kérte. Megtehetik? Megtegyék? 

Van egyáltalán választásuk? 

Claire bólintott, mire Lydia megnyomta a lejátszógombot. A film 

túl gyorsan pörgött ahhoz, hogy ki tudják venni a részleteket. Lydia 

megigazított valamit a lejátszón, s lelassult a felvétel. 

Lydia felhördült, s nyögve kapkodott levegő után. 

Julia kezét-lábát szétterpesztve állt a falhoz bilincselve. Nem volt 

rajta semmi, csak az ezüst-fekete karperecek, amelyeket mindig a 

csuklóján hordott. Feje lehajtva, teste elernyedve. Egyedül a láncok 

tartották egyenesben. 

Claire lehunyta a szemét. A tévé hangszóróján át hallotta Julia 

halk nyöszörgését. A hely, ahol kikötötték, nem a házban 

berendezett garázs volt, hanem egy istálló. Mögötte sötétbarna 



deszkafal, láthatóan egy ló bokszának a hátsó fala. A földön szalma, 

Julia meztelen lábainál állati ürülék. 

Claire emlékezett erre a rémfilmekbe illő épületre a saját 

festményéről. Arra gondolt, vajon Paul azért bontotta-e le, mert 

utálta, vagy ismerve a praktikus gondolkodását, célszerűbbnek 

találta mindent egy fedél alatt megoldani. 

A tévé képernyőjén nővére nyöszörögni kezdett. 

Claire kinyitotta a szemét. A maszkos férfi belépett a képbe. 

Claire látott fényképeket Paulról az 1991-es évből. Magas és 

vékony volt, túlságosan is rövid frizurát viselt, és szálfaegyenesen 

járt, amit a katonai akadémián vertek bele. 

A maszkos férfi magas volt, de nem sovány. Idősebb is, talán a 

negyvenes évei végén. A válla határozottan hajlott volt, hasa 

megereszkedett. Volt egy tetoválás a bicepszén, egy horgony valami 

felirattal, amelyet Claire nem tudott kibetűzni, de nyilvánvalóan azt 

jelentette, hogy a férfi valamikor a haditengerészetnél szolgált. 

Paul apja volt haditengerész. 

A maszkos férfi lassan lépett egyet Julia felé, majd megint. 

Claire megszólalt. 

– Én kimegyek. 

Lydia bólintott, de nem vette le szemét a képről. 

– Képtelen vagyok itt maradni, de nem hagylak magadra. 

– Oké – meredt Lydia továbbra is a képernyőre. – Menj csak! 

Claire ellökte magát a faltól, és betámolygott a konyhába. 

Átlépett a földre szórt evőeszközökön és törött üvegen, mígnem 

kijutott a szabadba. A hideg levegő csípte a bőrét, s még beszívni is 

rosszulesett. 

Leült a hátsó tornác lépcsőjére, s maga köré fonta mindkét karját. 

Reszketett a hidegtől, már a foga is fájt, úgy vacogott. A füle mégis 

égett. Nem látta a videó legszörnyűbb részét, de már így is épp 

eleget látott, és tudta, hogy apjának igaza volt. Ettől a pillanattól 

kezdve eltűnt minden szép emléke Juliáról. Az, ahogy 

szombatonként a tévé előtt táncoltak az American Bandstand zenei 



műsorára, ahogy az autóban énekeltek a könyvtár felé menet, ahol 

felvették anyjukat, ahogy ugrándoztak apjuk és Lydia mögött, 

amikor mindannyian a kampusz állatorvosi klinikája felé tartottak 

megnézni egy alom újszülött kiskutyát. Ez immár mind semmivé 

lett. 

Ezután ha Juliára gondol, az egyetlen kép, amely meg fog jelenni 

a lelki szemei előtt, nővére kifeszített alakja lesz a durva deszkafal 

előtt egy istállóban, ahol állatokat szokás tartani. 

A házban Lydia elfojtott kiáltást hallatott. 

Olyan átható hang volt, mely Claire szívéig hatolt. Tenyerébe 

ejtette a fejét. Hirtelen melege lett, mégis egész testében reszketett. 

Még a szíve is remegett a mellkasában. 

Lydia jajveszékelni kezdett, mire Claire torkából zokogásban tört 

fel a kín. Fülére szorította a tenyerét, nem tudta hallgatni Lydia 

siratóénekét. Két helyiség választotta el őket egymástól, mégis 

látott mindent, amit a nővére látott: a magasba lendülő bozótvágó 

kést, azt, ahogy lesújt, ahogy kiömlik a vér, ahogy megremeg a test, 

és ahogy megerőszakolják. 

Tudta, hogy vissza kellene mennie, ott kellene lennie Lydia 

mellett. Tanúja kellene hogy legyen Julia élete utolsó perceinek. 

Tennie kellene valamit, nem csak ülni itt haszontalanul a tornác 

lépcsőjén, mégis képtelen volt rávenni magát, hogy megmozduljon. 

Csak nézte a végtelen mezőket és ordított, sikított, siratta 

meggyilkolt nővérét, száműzött nővérét, összetört anyját, 

meggyötört apját, szétdarabolt családját. 

Letaglózta a gyász, mégis kiabált és sikoltozott térdre rogyva, 

mígnem megpattant a torkában egy ér, és vérrel telt meg a szája. 

Ököllel verte a száraz, vörös agyagot, és átkozta Pault mindenért, 

amitől megfosztotta: nem tarthatta az ölében Lydia kisbabáját, nem 

szülhetett egyet talán maga is, nem láthatta együtt megöregedni a 

szüleit, és nem oszthatta meg egyetlen megmaradt testvérével az 

életét. Dühöngött hazug házassága miatt, a tizennyolc 

elvesztegetett év miatt, és a szerelem miatt, amit egy beteg lelkű, 



elfajzott őrültre pazarolt, aki elhitette vele, hogy megad neki 

mindent, amit csak kíván, amikor valójában mindent elvett tőle. 

Lydia karját érezte meg a válla körül, amint átölelte. Annyira sírt, 

hogy nem is lehetett érteni, mit mond. 

– Szö-szörnyen fé-félt. 

– Tudom – kapaszkodott belé Claire is. Miért hitt egy percig is 

Paulnak? Hogyan engedhette el valaha is Lydiát? – Semmi baj – 

hazudta. – Minden rendben lesz, ne félj! 

– Ré-rémült volt. 

Claire összeszorította a szemét, s imádkozott, hogy tűnjön el lelki 

szemei elől a kép. 

– És… és annyira egyedül! Te-teljesen egyedül. 

Claire úgy ringatta Lydiát, akár egy kisbabát. Mindketten úgy 

remegtek, hogy alig tudták megtartani magukat. Felszakadt lelkük 

összes sebe, minden eddigi szenvedésük a felszínre tört. 

– T-tudta, mi kö-következik, de ne-nem tudott mozdulni, és nem 

volt senki, aki… – A zokogástól nem tudta folytatni. – Ó, istenem! Ó, 

istenem! 

– Sajnálom – suttogta Claire rekedten. Már alig tudott beszélni. 

Lydia megállíthatatlanul reszketett. Jéghideg volt a bőre, a levegő 

szaggatottan tört fel a tüdejéből. Szíve olyan erősen vert, hogy 

Claire a saját mellkasában érezte dobogni. 

– Istenem! – kiáltotta Lydia. – Istenem! 

– Sajnálom – ismételte Claire. Mindez az ő hibája volt, nem kellett 

volna magával hívnia Lydiát. Nem volt joga ebbe belekeverni. Önző 

volt, és kegyetlen, megérdemelné, hogy egyedül maradjon egész 

hátralévő életére. – Annyira, de annyira sajnálom. 

– Miért? – tört ki Lydia. – Miért épp őt választotta? 

Claire megrázta a fejét, erre nem volt magyarázat. Sosem fogják 

megtudni, mi tette Juliát célponttá azon az éjszakán. 

– Annyira jó lány volt! Annyira csodálatos! 



A refrén fájdalmasan ismerős volt. Sam és Helen ugyanezt 

kérdezték maguktól újra meg újra: Miért épp a mi lányunk? Miért a 

mi családunk? 

– Miért éppen ő? 

– Nem tudom. – Ezt a kérdést már Claire is számtalanszor feltette 

magának. Miért Julia? Miért nem ő, aki el-elszökdösött fiúkkal, aki 

csalt a matekon, aki flörtölt a tornatanárral, hogy ne kelljen részt 

vennie a rövidtávfutásban? 

Lydia megremegett, testét szaggatta a gyász. 

– Inkább lettem volna én! 

– Ne! 

– Én egy kész csődtömeg voltam. 

– Dehogy! 

– Az nem fájt volna nektek annyira. 

– Nem, Liddie! Nézz rám! – fogta két tenyere közé nővére arcát 

Claire. Apját épp a hasonló önvád miatt vesztette el. Nem fogja a 

nővérét még egyszer elveszíteni. – Nézz rám, Lydia! Ne mondj ilyet! 

Soha ne mondd ezt többet! Hallottad? 

Lydia nem felelt. Még csak rá sem nézett Claire-re. 

– Igenis számítasz, igenis fontos vagy! – folytatta Claire, s 

igyekezett, nehogy kihallatsszon a rettegés a hangjából. – Nem 

akarom, hogy még egyszer ilyet mondj! Igenis fontos vagy! Fontos 

vagy Ricknek, Dee-nek és anyának. Ahogy nekem is. – Claire várt 

egy kicsit a válaszra. – Érted? 

Bár Claire még mindig szorította Lydia fejét, annak sikerült 

röviden bólintania. 

– Szeretlek – mondta Claire ki a szót, amit még a férjének sem 

mondott, miközben az a karjaiban haldoklott. – A nővérem vagy, és 

tökéletes. Én pedig szeretlek. 

Lydia rátette két kezét Claire kezére. 

– Szeretlek – ismételte Claire. – Hallasz engem? 

Lydia ismét bólintott. 

– Én is szeretlek. 



– Semmi sem állhat közénk ezentúl. Rendben? 

Egy újabb bólintás. Lydia arcába kezdett visszatérni a szín, s 

csillapult a zihálása is. 

Claire két kezébe fogta nővére kezét. A földet bámulták, mert a 

házra nézni, ismerve annak pokoli történetét, elviselhetetlen lett 

volna. 

– Meséld el, milyen volt, amikor Dee megszületett! – szólalt meg 

Claire. 

Lydia megrázta a fejét. Túlságosan zaklatott volt ehhez. 

– Mondd el! – könyörgött Claire. Összeomlóban volt körülöttük a 

világ, de neki tudnia kellett, mi mindent vett még el tőle Paul. – 

Mondd el, miből maradtam ki! 

Lydiának is szüksége lehetett erre, valami fénysugárra, ami 

bevilágít a sírba, amelybe önmagukat zárták. 

– Aprócska volt – mondta reszkető, halvány mosollyal. – Mint egy 

játékbaba. 

Claire rámosolygott, mert szerette volna, ha Lydia tovább 

mosolyog. Kellett valami jó, amire emlékezhetett ebben a 

pillanatban, valami, ami kitörölheti Julia képét az agyából legalább 

egy időre. 

– Jó baba volt? 

Lydia megtörölte az orrát a ruhája ujjával. 

– Sokat aludt? 

– Jaj, dehogy. 

Claire várta a folytatást, mert el akarta érni, hogy Lydia valami 

másról beszéljen, mint amit az imént a televízióban látott. 

– Nyűgös volt? 

Lydia vállat vont, ugyanakkor meg is rázta a fejét. Még mindig a 

nővérükön járt az esze, még mindig nem jutott ki a mélységes, sötét 

veremből, amelybe belezuhant. 

– Milyen volt? – szorította meg a kezét Claire. Igyekezett 

könnyedebb hangon beszélni. – Gyerünk, Pepper! Meséld el, milyen 

volt az unokahúgom! Édes és eleven? Imádni való, akárcsak én? 



Lydia felnevetett, de megint csak megrázta a fejét. 

– Folyton sírt. 

Claire nem tágított. 

– Miért sírt? 

– Nem tudom – sóhajtott nagyot Lydia. – Hol melege volt, hol 

fázott, hol éhes volt, hol a hasa fájt. – Megtörölte az orrát, a blúza 

mandzsettája már csuromvíz volt a könnyeitől. – Mindig azt hittem, 

én neveltelek fel, de anyáé volt a nehezebbik része. 

Claire tudta, hogy gyerekes dolog, de tetszett neki a gondolat, 

hogy anyjának keményen meg kellett dolgoznia érte. 

– Hogy érted? 

– Az ölemben tartani téged és játszani veled nem volt nehéz. De 

folyton pelenkázni, járkálni egy babával éjszaka, meg a hasonló 

dolgok… ezt nehéz egyedül végigcsinálni. 

Claire hátrasimította Lydia haját. Ott kellett volna lennie 

mellette. Segíteni a bevásárlásban, összehajtogatni a megszáradt 

ruhát, és felváltani őt, ha fáradt, amíg csak szüksége van rá. 

– Két évig csak sírt – folytatta Lydia, s ezúttal az ujjaival törölte le 

szeme alól a könnyeket. – Aztán megtanult beszélni, és abba sem 

hagyta. – Felnevetett, ahogy előjött az emlék. – Folyton énekelt 

magának. Nemcsak olyankor, ha mellette voltam, hanem akkor is, 

ha nem. Én ezt akkor furcsának találtam. Mint amikor azon kapsz 

egy macskát, hogy másnak dorombol, pedig eddig azt hitted, hogy 

csak neked kedveskedik vele. 

Claire felnevetett, csak hogy Lydia abba ne hagyja. 

– Aztán mikor nagyobb lett… – Lydia ingatta a fejét. – Együtt élni 

egy tinivel olyan, mintha lenne egy igazán rémes szobatársad. 

Megeszik a kajádat, ellopják a ruhádat, pénzt csórnak a tárcádból, 

és engedély nélkül elviszik a kocsidat. Viszont úgy odavagy értük, 

ahogy sosem gondolnád. Váratlanul éri az embert, hogy képesek a 

gyerekek jobbá tenni. Olyanná, amilyennek sosem képzelte volna 

magát. 



Claire bólintott, mert Lydia ellágyuló arckifejezéséből látta, 

mekkora változást hozott az életébe Dee Delgado. 

Lydia megragadta Claire kezét. 

– Most mit fogunk csinálni? 

Claire már kész volt a válasszal. 

– Hívjuk a rendőrséget. 

– Huckleberryt? 

– Őt, az állami járőröket, a georgiai nyomozó irodát. – Most, hogy 

így kimondta, már maga is látta a tervet. – Mindenkit felhívunk. Azt 

mondjuk a belbiztonságnak, hogy láttuk, ahogy valaki bombát 

csinál. Azt mondjuk az FBI-nak, hogy egy elrabolt lány van a 

házban. Felhívjuk az környezetvédelmiseket, hogy láttunk egy 

hordó veszélyes hulladékot. És azt mondjuk a titkosszolgálatnak, 

hogy Lexie Fuller meg akarja gyilkolni az elnököt. 

– Arra gondolsz, ha mindet egyszerre idecsődítjük, senki sem tud 

letagadni semmit, vagy eltüntetni a nyomokat. 

– Az újságokat is fel kellene hívnunk. 

– Jó ötlet – bólogatott Lydia. – Én is kitehetek valamit Dee 

iskolájának szülői üzenőfalára. Van ott egy nő, Penelope Wardnak 

hívják, és ő az én Allison Hendricksonom, csak még nem vágtam 

térden. A férje jövőre indul a képviselőségért. Mindenhol vannak 

kapcsolataik, és a nő olyan kitartó, akár egy buldog. Nem hagyja, 

hogy ennek az ügynek ne járjanak a végére. 

Claire visszaült a sarkára. Penelope Ward nevét ismerte. Branch 

Ward Johnny Jackson képviselő elől készült elhalászni a széket, és 

Jackson volt az a képviselő, aki elindította Pault a siker útján. Miatta 

volt ott Jacob Mayhew a háznál a betörés napján. Legalábbis ezt 

állította. 

Mayhew a következőt mondta: „A képviselő úr kérte, hogy 

személyesen foglalkozzam az üggyel”. Claire akkor azt feltételezte, 

hogy Jackson csak fontosnak akart látszani, hogy még több 

támogatót szerezzen. Vagy lett volna valami más oka is? Ha 

Mayhew is benne van, talán Johnny Jackson is? 



– Mi az? – kérdezte Lydia. 

Claire nem osztotta meg vele a felfedezését, hadd derítsék ezt ki 

a különböző állami szervek. Visszanézett a házra. 

– Nem akarom, hogy Julia kazettái is a vizsgálat részei legyenek. 

Lydia bólintott. 

– Mit mondjunk anyának? 

– Azt meg kell mondanunk, hogy tudjuk, hogy halott. 

– És ha megkérdezi, honnan tudjuk? 

– Nem fogja megkérdezni. – Claire ebben teljesen biztos volt. 

Évekkel korábban Helen tudatosan úgy döntött, nem keresi tovább 

az igazságot. Sam élete vége felé még csak nem is engedte, hogy 

volt férje kiejtse Julia nevét. 

– Gondolod, hogy Paul apja van a videón? 

– Valószínű – felelte Claire, majd felállt. Nem akart ott ülni tovább 

ezen töprengve. Inkább hívta volna már mindazokat, akik tehetnek 

az ügyben valamit. 

– Hozom Julia kazettáit. 

– Segítek. 

– Ne! – Claire nem akarta, hogy Lydiának még egyszer látnia 

kelljen akár csak egyetlen képkockát is. – Kezdj el telefonálni! 

Használd a városi vonalat, hogy le tudják nyomozni. – Claire 

odalépett a falra szerelt telefonhoz, s intett, hogy Lydia vegye fel a 

kagylót. – Julia kazettáit betesszük a Tesla elülső csomagtartójába. 

Ott senki sem fogja keresni. 

Lydia tárcsázta a 911-et. 

– Siess! – szólt oda Claire-nek. – Ez nem fog sokáig tartani. 

Claire belépett a nappaliba. Megkönnyebbülésére fekete volt a 

tévé képernyője, a kazetták pedig ott feküdtek az állvány tetején. 

Kikiáltott Lydiának. 

– Gondolod, hogy vissza kéne mennünk a városba, és ott várni? 

– Nem! 

Claire sejtette, hogy a nővérének igaza van. Amikor legutóbb a 

rendőrségre akarta bízni ezt a dolgot, Mayhew úgy kezelte, mint 



egy gyereket. Lenyomta a kazetta kiadására szolgáló gombot a 

lejátszón, s finoman megérintette a kazettát. Megpróbált felidézni 

egy olyan képet Juliáról, mely nem a filmből származott. 

De ez még túl korai volt. Csak megláncolt nővérét látta maga 

előtt. 

Claire meg akarta semmisíteni a felvételeket. Ha már 

biztonságban lesznek, kihúzza a szalagot a kazettákból, és elégeti 

egy fémszemetesben. 

Kivette a kazettát a gépből. A kézírás a címkén hasonlított Paul 

írására, de nem az övé volt. Vajon Paul az apja halála után találta 

meg a szalagot? Ez kelthette fel az érdeklődését? Julia majdnem egy 

évvel az előtt tűnt el, hogy a férfi szülei autóbalesetet szenvedtek, 

és öt évvel később kezdett neki Paul udvarolni az egyetemen. Nem 

egészen két hónappal Claire apjának öngyilkossága után 

házasodtak össze. Claire már nem hitt a véletlenekben, ami 

felvetette a kérdést: Paul attól a pillanattól tervezte és irányította 

ezt az egészet, hogy felismerte Juliát apja videokazetta-

gyűjteményében? Ez indította el a hozzá vezető úton? 

Írott magyarázat híján Claire tisztában volt azzal, hogy ezt már 

sosem fogja megtudni. Julia halála kísértette az eltelt huszonnégy 

évben. Hátralévő éveiben pedig az fogja kísérteni, miért és hogyan 

torzult el férje személyisége. 

Visszatette a kazettát a tokjába, s átkötötte a Juliáról készült 

gyűjteményt a széles gumival. 

Paul borotvaszeszének az illata kúszott hirtelen az orrába. 

Halványan ugyan, de határozottan. Orrához emelte a kazettákat, 

becsukta a szemét, és mélyen belélegezte a szagot. 

– Claire! – szólalt meg mögötte Paul. 

Az asszony megpördült. 

Férje ott állt a szoba közepén. Piros egyetemi pólóját viselte, 

fekete farmerrel. Feje kopaszra volt borotválva, szakálla megnőtt. 

Olyan vastag, műanyag keretes szemüveget viselt, amilyet egyetemi 

évei alatt. 



– Én vagyok az – mondta. 

Claire kezéből kicsúsztak a kazetták, zörögve estek egymásra a 

lábainál. Álmodik? Vagy ez a valóság? Mi történik itt? 

– Sajnálom – mondta ekkor Paul, majd hátrahúzta ökölbe 

szorított kezét, és nagy lendülettel belevágott felesége arcába. 

 



V. 

Be kell vallanom, drágám, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a 

falamat. A „haszontalan zagyvaságaim”, aminek anyád nevezte, 

amikor első és utolsó alkalommal kegyeskedett vetni egy pillantást 

a munkámra. 

Ó, mennyire imádom az anyádat! 

Az utóbbi tíz hónap során, amíg Ben Carvert látogattam a 

börtönben, sokszor feküdtem le úgy, hogy utoljára még vetettem 

egy pillantást erre a „zagyvaságra”. A gyűjtemény már inkább egy 

kollázs, egy művészeti alkotás. Inkább egy emlékeztető, hogy már 

nem vagy velünk, mint segítség abban, hogy megtaláljunk. 

Amíg el nem olvastam Ben beírását a dr. Seuss-könyvbe, nem is 

jutott eszembe a bejegyzés Huckleberry egyik dossziéjában. Pedig 

kezdettől ott volt, vagy legalábbis azóta, hogy én bevezettem az 

anyag évenkénti elolvasásának rituáléját a születésnapodon. Miért 

van az, hogy a legfontosabb dolgok fölött tudunk leginkább 

átsiklani? Ez egy általános kérdés, mert az eltűnésed utáni 

napokban, hetekben, hónapokban és években értettem meg igazán, 

hogy nem mutattam ki irántad eléggé a szeretetemet. Nem 

mondtam elégszer, hogy szeretlek, nem öleltelek át elégszer, nem 

figyeltem rád elégszer. 

Bizonyára azt mondanád most (ahogy az anyád is), hogy 

bepótolhatom ezt a húgaiddal, de az ember már csak olyan, hogy az 

után vágyik, ami nem lehet az övé. 

Meséltem már neked Claire új udvarlójáról, Paulról? Látszik, 

hogy epekedik Claire-ért, bár a húgod világossá tette előtte, hogy 

felesleges, mert úgyis megkaphatja. Bár egyenlőtlen a kapcsolat, 

mert míg Claire eleven, gyönyörű fiatal nő, Paul nem is eleven, és 

nem is különösképpen vonzó. 

Miután találkoztunk vele, anyád és én viccelődtünk kicsit a fiú 

kárára. Helen Bartlebynek nevezte a jól ismert tintanyaló után, és 

úgy jellemezte, mint aki „a maga sápadt módján takaros, sajnálatra 



méltóan tiszteletreméltó, és menthetetlenül elhagyatott”. Én inkább 

egyfajta patkányfogó terrierhez hasonlítottam, amely arrogáns, de 

könnyen elunja magát, túl okos, és odavan a rémes pulóverekért. 

Olyannak találtam, aki a kellő figyelem híján óriási károkat tud 

okozni. 

Ezt vajon csak utólag gondolom ide? Mert világosan emlékszem, 

hogy amikor először találkoztunk Paullal, osztottam anyád 

értékítéletét: bosszantó, de ártalmatlan, és Claire nagy 

valószínűséggel hamarosan ajtót mutat neki. 

Csak utólag látom ezt a találkozást baljósabb megvilágításban? 

Claire a Georgia–Auburn meccs alkalmával hozta haza. Korábban 

minden fiatalembert sajnáltam, akit hazahozott. Látni a lelkes 

tekintetükben, hogy azt hiszik, ez most jelent valamit. Találkozni a 

lány szüleivel, körbejárni a várost, ahol felnőtt, s máris szerelemről, 

házasságról, babakocsiról ábrándozni, stb. Szegények nem tudták, 

hogy ez Claire esetében éppen fordítva van. A látogatás Athensbe 

épp hogy a kapcsolat végét jelenti. A kishúgod szemében ez a város 

romlott. Romlottak az utcák, a házunk, és talán még mi, a szülei is. 

Pepper előre óvott minket Claire új széptevőjétől. Ritkán fogadja 

el a húga fiú barátait (Claire pedig sosem az övét; te lehettél volna a 

döntőbíró), ebben az esetben azonban Pepper leírása Paulról 

nemcsak ijesztő volt, hanem pontos is. Sosem éreztem még ilyen 

zsigeri ellenszenvet valakivel szemben. A legrosszabb fajta 

diákjaimra emlékeztet. Az olyanokra, akik biztosak benne, hogy 

már mindent tudnak, amit tudni érdemes (és ez elkerülhetetlenül 

egy állat szükségtelen szenvedéséhez vezet). 

Ha őszinte akarok lenni, az zavart leginkább Paul Scottban, ahogy 

megérintette a lányomat előttem. Nem vagyok vaskalapos, a 

vonzalom nyilvános kifejezése inkább mosolyra késztet, semmint 

pirulásra. 

És mégis. 

Volt valami abban, ahogy ez a fickó megérintette legfiatalabb 

gyermekemet, amitől felállt a szőr a hátamon. Karját az övébe fonta, 



amint közeledtek a házhoz. Tenyerét rajta tartotta a hátán, amint 

jöttek felfelé a lépcsőn. Ujjait összefonta az övéivel, amint beléptek 

az ajtón. 

Újraolvasva az iménti bekezdést, az egész annyira ártatlannak 

tűnik. Ezek egy férfi tipikus gesztusai egy olyan nővel szemben, 

akivel már közeli kapcsolatba került, de meg kell mondjam, 

drágám, mégis volt benne valami mélyen nyugtalanító. 

Gyakorlatilag egy pillanatra sem engedte el. Amikor leültek a 

kanapéra, fogta a kezét, amíg Claire el nem helyezkedett, majd 

átölelte a vállát, és szétdobta a lábait, mintha a heréitől nem tudná 

párhuzamosan tartani. 

Anyád és én nemegyszer összenéztünk. 

Paul olyan ember, aki nem szégyelli kifejteni a véleményét, és 

meg van győződve arról, hogy minden egyes szava nemcsak hogy 

igaz, hanem egyenesen lenyűgözően izgalmas is. Van pénze, ami 

látszik azon, amilyen kocsival jár és amilyen ruhákat hord, de nem 

vág fel vele. Arroganciája az intelligenciájából fakad, nem a 

pénztárcájából. És el kell ismerni, hogy valóban briliáns 

fiatalember. Az a képessége, hogy legalábbis látszólag igen jól 

informált bármilyen témában, fantasztikus memóriára vall. A 

részletek embere, ha nem is a finom nüanszoké. 

Anyád kérdezte a családja felől, mert déli emberek lévén csak a 

családot ismerve tudjuk elválasztani a búzát az ocsútól. 

Paul az alapoktól kezdte, azaz apja haditengerészeti múltjától az 

anyja titkárnői végzettségéig. Elmondta, hogy később gazdálkodók 

lettek, akik könyveléssel és szezonális kertészkedéssel egészítették 

ki a jövedelmüket. (Te is tudod, hogy az ilyen részidős munka nem 

ritkaság. Előbb-utóbb mindenki dolgozik az egyetemnek errefelé.) 

Nem is volt más rokona, mint egy ritkán látott nagybácsi az anyja 

oldaláról, aki Paul első egyetemi éve alatt halt meg. 

Épp e miatt a gyermekkori magányossága miatt szeretne nagy 

családot, jelentette ki Paul, aminek örülnünk kellett volna, mégis 



láttam, hogy anyád háta is megmerevedik kissé, mert a hangsúly, 

ahogy mondta, szinte láttatta, hogyan akar nekikezdeni. 

(Hidd el, drágám, nem véletlenül vívtak kegyetlen háborúkat 

apák generációi a szeplőtlen fogantatás gondolatának védelmében.) 

Miután ezeket előadta, Paul rátért a történetnek arra a részére, 

amitől könnyes lett a kishúgod szeme. Nyomban tudtam, hogy a 

fickó máris a magáénak tudhatja Claire-t. Durva dolog azt mondani, 

hogy Claire sosem sír senkiért, de ha tudnád, édes gyermekem, mi 

lett belőlünk, mióta eltűntél, megértenéd, hogy azért nem szokott 

sírni, mert már elapadtak a könnyei. 

Kivéve Paul miatt. 

Ahogy ott ültem, és hallgattam a szülei autóbalesetének 

történetét, régi emlékek kavarogtak bennem. Scotték majdnem egy 

évvel a te eltűnésed után haltak meg. Emlékszem, hogy olvastam a 

tömeges karambolról az újságban, mert addigra ott tartottam, hogy 

elolvastam minden egyes lapot, hátha találok valamit utalást terád. 

Anyád is hallotta az egyik könyvtárlátogatótól, hogy Paul apját 

lefejezte a roncs, és lángba borult az autójuk. Elszabadult a 

képzeletünk. 

Paul verziója az eseményekről kevésbé tragikus, és arra van 

kihegyezve, hogy hogyan boldogult utána egyedül, de nem lehet 

hibáztatni azért, mert a maga módján akarja megőrizni a múltját. A 

tragédia mindenesetre elvarázsolta Claire-t. Annyi éven át mások 

próbáltak vigyázni a kishúgodra. Paul esetében viszont végre 

lehetőséget lát arra, hogy ő vigyázzon másra. 

Ha anyád olvasná ezt a levelet, biztatna, hogy térjek végre a 

tárgyra. Azt hiszem, valóban jobb lesz, ha rátérek, mert a lényeg a 

következő: 

Itt a beírás, melyet Ben Carver firkantott nekem dr. Seuss 

könyvébe: „Először mindig a képek jönnek, csak utánuk a szavak” – 

Robert James Waller. 

A képek. 



Ben lefényképezte a bűntetteit, és terjesztette ezeket a 

felvételeket. Ez hozzátartozott a legendájához, a romlottságához. 

Állítólag több száz fénykép és film forgott a feketepiacon, amelyek 

az áldozataival együtt mutatták. De Ben ekkor már börtönben volt. 

Nem a saját bűneihez adott nekem kulcsot, hanem a 

vetélytársáéhoz. 

Először mindig a képek. 

Olvastam már ezt a szót valahol, nagyon sokszor olvastam. 

Mint az ügyeddel kapcsolatos minden gyanúsított esetében, 

Huckleberry vastagon kihúzta az illetők nevét, de itt van, amit 

kiírtam egy nyomozóhelyettes feljegyzéséből: XXXXXXXXXXX, 

kukkoló. Szezonális kertész a Georgia Egyetem, Athens (UGA) 

alkalmazásában. Letartóztatták: 1989. 01. 04., 1989. 04. 12., 1990. 

06. 22., 1991. 08. 16. Minden vádat ejtettek. Célpontok: tízes éveik 

végén járó szőke, vonzó lányok (17–20 év között). Elkövetés: a 

földszinti ablakok elé állva készít „felvételeket”, ahogy ő hívja, 

(fényképeket, filmfelvételeket) a vetkőző lányokról. Elhunyt: 1992. 

január 3. (autóbaleset; feleség szintén elhunyt; 16 éves fiú 

bentlakásos iskolában, Alabama) 

Képek. 

A kukkoló még élt, amikor eltűntél. Hozzád hasonló korú, 

hasonló hajszínű, hasonlóan szép lányokat zaklatott. Vajon ott állt a 

te földszinti ablakod alatt is, hogy felvételeket készítsen rólad? 

Figyelte, ahogy a hajadat fésülöd és beszélgetsz a húgaiddal, majd 

levetkőzöl, hogy aludni térj? Látott téged a kampuszon, amikor ott 

dolgozott a kertészek között? Követett aznap a Manhattanbe? És 

ismét, amikor elhagytad a bárt? 

És úgy döntött netán, hogy a fénykép már nem elég? 

Kérdezheted, hogyan jutott hozzá Ben Carver az aktáidhoz. 

Ahogy már mondtam, Ben még a börtönben is egyfajta híresség. 

Levelezik a fél világgal. A börtönigazgató szerint kereskedik az 

információkkal. Így szerez magának több ételt és védelmet a 



halálsor veszélyes falai közt. Kikutatja, mit akarnak tudni az 

emberek, és kiporciózza nekik az információt kénye-kedve szerint. 

Először mindig a képek. 

Honnan tudhatta Ben, hogy éppen az a szó fogja beindítani az 

emlékezetemet? Hogy nyomban rohanok majd a falamhoz, 

végiglapozom a jegyzeteimet, és kikeresem a szót, amelyet 

majdnem hat éve írtam ki az ügyiratodból. 

Tíz hónap elteltével, negyvennyolc látogatás után ennyire 

kiismert? 

Erre már sosem tudjuk meg a választ. Ben az a fajta pszichopata, 

aki azt állítja, hogy szeret alkalmazkodni a szélhez, de időnként 

láttam, ahogy maga irányítja a hajót, nem a szél. 

És ezzel az egyetlen szóval – képek – megváltoztatta az egész 

életemet. 

A kukkolót Gerald Scottnak hívták. 

És a fia a kishúgod legújabb barátja. 

 



12. FEJEZET 

Claire kinyitotta a szemét. A barnásra színeződött, rücskös plafonra 

esett a tekintete. Háta alatt nyirkos volt a bolyhos szőnyeg. A földön 

feküdt, feje alatt párna. És nem volt rajta a teniszcipő. 

Felült. 

Paul! 

Paul él! 

Egy pillanatra elöntötte a boldogság, de hamar visszazuhant a 

földre. Aztán kérdések kezdték kergetni egymást a fejében. Miért 

rendezte meg Paul a halálát? Miért csapta be őt? Ki segített neki? 

Mit keresett a Fuller-házban? Miért ütötte le őt? 

És hol van most a nővére? 

– Lydia? – szólalt meg alig hallhatóan. Torka égett, mint a tűz. 

Nagy nehezen felállt, s nyomban hányinger fogta el. 

Nekitántorodott a televíziónak, arccsontjába fájdalom hasított. – 

Liddie? – próbálkozott újra még mindig rekedten, de a pánik 

segített, hogy olyan hangosan kiáltsa nővére nevét, ahogy csak 

tudja. – Liddie! 

Semmi válasz. 

Végigszaladt a folyosón a garázs felé, és kivágta az ajtót. A 

videokazetták, a láncok, a vér – minden ugyanott volt, ahol találta, 

de Lydia nem volt sehol. Behúzta maga után az ajtót, és visszafutott 

a folyosón. Benézett a hálószobákba, a fürdőbe, a konyhába, s 

minden egyes helyiséggel egyre fokozódott benne a pánik. Lydia 

eltűnt. Valaki elvitte. 

Paul vitte el, ahogy az apja Juliát. 

Claire kirohant a hátsó tornácra, s végigpásztázta a mezőt a ház 

mögött. Megkerülte a házat, s közben úgy vert a szíve, mint a 

gőzkalapács. Sikoltozni, sírni, tombolni szeretett volna. Hogyan 

történhetett ez meg megint? Hogyan veszíthette Lydiát szem elől? 

A Tesla még mindig ott parkolt a felhajtón. A kocsi ajtajából 

kiemelkedett a kilincs, amint érzékelte a kocsikulcsot, amely 



valahogy Claire farzsebében kötött ki. Mind az ő táskája, mind 

Lydiáé ki volt borítva az első ülésen, s eltűnt az eldobható telefon. 

Az első tornácról egy hosszú, narancssárga vezeték kígyózott a 

felhajtóra s kapcsolódott a kocsi feltöltő kábeléhez. 

A házban megcsörrent a telefon. 

Claire rohant vissza a hátsó bejárathoz, majd megtorpant a 

konyhaajtóban. Be akart menni felvenni a telefont, de megbénította 

a félelem. Csak bámulta a csörgő készüléket. Fehér telefon volt, 

lecsüngő zsinórja jóval a föld felett ért véget. Gyermekkori 

otthonában olyan hosszú volt a telefonzsinór, hogy elérjen a 

kamráig, mert évekig az volt az egyetlen hely, ahol meg tudták 

őrizni a privát szférájukat telefonálás közben. 

Lydia eltűnt. Paul őt is elvitte. Ez itt a valóság, és nem tehet ellene 

semmit. Nem rejtőzhet el a szobájában fejhallgatóval a fülén, és 

nem tehet úgy, mintha a kinti világ még mindig békésen forogna a 

tengelye körül. 

Rákényszerítette magát, hogy belépjen a konyhába. Rányomta 

kezét a telefonra, de nem vette fel. Hideg műanyagot érzett a 

tenyere alatt. Masszív, régi, Princess típusú telefon volt, amilyet a 

Southern Bell társaságtól lehetett bérelni annak idején. Tenyerén 

érezte a készülék belsejében lévő fémharang vibrálását. 

Az üzenetrögzítő ki volt kapcsolva, neki párnát tettek a feje alá, 

és levették róla a cipőt. A Tesla töltőre volt téve. 

Claire már akkor tudta, kinek a hangját fogja meghallani, mielőtt 

még felvette volna a kagylót. 

– Jól vagy? – kérdezte Paul. 

– Hol van a nővérem? 

– Biztonságban – felelte a férje, majd ismét megkérdezte: – Jól 

vagy? 

– Nem, nem vagyok jól, te átkozott, istenverte… – Claire torka 

nem bírta a megerőltetést. Rájött egy köhögőroham, s a felköhögött 

vér beterítette a kézfejét. Csodálkozva nézte a fehér bőrén 

megjelent piros csíkokat. 



– Az vér? – kérdezte Paul. 

Claire megpördült. Paul itt lenne a házban? Talán az ajtóban áll, 

és nézi? 

– Nézz fel! – mondta a férje. 

Claire engedelmeskedett. 

– Tőled kicsit balra. 

Claire egy légfrissítőnek tűnő tárgyat vett észre a hűtő tetején. 

Egy szürkésbarna vázán zöld eukaliptusz levelek szára tekergőzött, 

s az egyik levélben ott lapult a kamera lencséje. 

– Több is van – közölte Paul. – Mindenütt a házban. 

– Ebben vagy a dunwoody-i házban? 

Paul nem felelt, ami válasznak is beillett. Szóval figyelte. Ezért 

nem volt neki is színes dossziéja a többi között. Őt nem követte 

Paul magánnyomozója, mert saját maga figyelte élete minden egyes 

napján. 

– Hol van Lydia? – kérdezte újra. 

– Egy kódolóval ellátott műholdas telefonról hívlak. Tudod, mi 

az? 

– Honnan a francból tudnám? 

– Egy távközlési műholdról van szó – magyarázta Paul őrjítően 

tudálékoskodó hangon. – A telefon egy geostacionárius műholdon 

keresztül áll kapcsolatban a földi továbbító állomásokkal. A kódoló 

pedig felismerhetetlenné teszi a hívószámot és a helyet, ami azt 

jelenti, hogy ezt a hívást nem lehet lenyomozni. Még a 

nemzetbiztonság sem képes rá. 

Claire nem férje hangját figyelte, hanem a környezetéből jövő 

zajt. Nem kellett neki a nemzetbiztonság ahhoz, hogy megmondja, 

Paul egy mozgó autóból telefonál. Hallani lehetett a közlekedés 

zaját és a menetszelet, amelyet a legdrágább autó sem tudott 

kiküszöbölni. 

– Él még? – kérdezte. 

Paul nem felelt. 

Claire szíve annyira elszorult, hogy levegőt is alig kapott. 



– Lydia él? 

– Igen. 

Claire egyenest a kamerába nézett. 

– Engedd a telefonhoz! Most azonnal! 

– Lydia nem elérhető. 

– Ha bántani mered… – Claire torka elszorult. Látta a filmeket, 

tudta, mi következhet be. – Kérlek, ne bántsd őt! 

– Nem fogom bántani, Claire. Tudod, hogy sosem tennék ilyet. 

Az asszony elsírta magát, mert egy pillanatra, de csak egy rövid 

pillanatra megengedte magának, hogy higgyen neki. 

– Engedd, hogy beszéljek a nővéremmel most azonnal, vagy 

felhívok minden átkozott rendőrséget és ügynökséget a 

telefonkönyvben. 

Paul felsóhajtott. Claire ismerte ezt a sóhajtást. Akkor szokta 

hallani, amikor Paul végre beadta a derekát. Hallotta, ahogy 

lehúzódik az autóval, és megáll. Valami suhogó nesz következett. 

– Mit csinálsz? 

– Teljesítem a kérésedet. – Kinyílt, majd becsukódott a kocsi 

ajtaja. Autók haladtak el Paulé mellett. Biztos az atlantai országúton 

van. Mennyi ideig lehetett eszméletlen? – töprengett Claire. Milyen 

messzire juthatott Paul Lydiával? 

– Az apád ölte meg a nővéremet – bukott ki belőle. 

Valami nyikorgó hangot lehetett hallani, mint mikor kinyílik egy 

ajtó vagy egy csomagtartó teteje. 

– Ő van a videón, igaz? – Claire várta a választ. – Mondd meg, 

Paul! Ugye, ő az? 

– Igen – felelte a férje. – Keresd meg a telefont! 

– Tessék? 

– Lydia telefonját. A nappaliban van. Feltettem a töltőre, mert 

majdnem lemerült. 

– Jézus isten! – Csak Paul képes elrabolni valakit, ugyanakkor 

feltölteni a nyomorult telefonját! 



Claire letette a kagylót az asztalra, bement a nappaliba, de 

ahelyett, hogy a mobilt kereste volna, körülnézett a szobában. Az 

ajtó mellett álló, cseresznye furnérral borított könyvespolc tetején 

is volt egy légfrissítő. Hogy nem vette ezt eddig észre? Hogy nem 

vett észre ebből semmit? 

Lydia telefonja megcsörrent. Paul a kanapé melletti asztalra 

tette. A képernyőn ismeretlen számról érkezett szöveg jelent meg. 

Claire rányomott a szövegre, mire megjelent Lydia fényképe. 

Claire felkiáltott. Nővére feje vérzett, egyik szeme annyira 

bedagadt, hogy nem tudta kinyitni. Az oldalán feküdt egy kocsi 

csomagtartójában, keze elöl össze volt kötve. Rémültnek és 

dühösnek látszott, és annyira egyedül volt… 

Claire a könyvespolc fölötti kamerába nézett szíve minden 

gyűlöletével. Bárcsak át tudná sugározni a vezetékeken Paul fekete, 

üres szívébe! 

– Ezért megöllek! Még nem tudom, hogyan, de megteszem. 

Újra a telefonra nézett, Lydiára. Ez mind az ő hibája. Hányszor 

mondta neki, hogy menjen el, de egyszer sem gondolta komolyan. 

Azt akarta, hogy nővére vigyázzon rá, s ezzel egyenesen Paul 

karjába lökte. 

Egy autót hallott fékezni a felhajtón. Nagyot dobbant a szíve. 

Lydia! Paul visszahozta! Kitárta a bejárati ajtót, de rétegelt lemezbe 

ütközött. Fény szűrődött be a széle mellett. A nyakát nyújtogatta, 

hogy kilásson rajta a felhajtóra. 

Paulé helyett egy barna járőrautót pillantott meg. Elülső 

szélvédőjén nem lehetett belátni a délutáni fényben, nem lehetett 

tudni, ki ül a kocsiban. A vezető végtelennek tűnő percekig nem 

szállt ki. Claire visszafojtott lélegzettel várta, mi fog történni. 

Végre kinyílt a rendőrautó ajtaja. Megjelent egy láb, egy barna 

cowboycsizma, és egy nyomott mintás, sötétbarna pantalló sárgás 

csíkkal az oldalán. A férfi két kézzel markolta meg az ajtó peremét, 

majd kikászálódott a kocsiból. Egy pillanatig csak állt ott háttal 

Claire-nek, ellenőrizte az üres utat, majd megfordult. 



Carl Huckabee seriff feltette Stetson kalapját, s elindult a ház felé. 

Lehajolt, hogy benézzen a Teslába. Észrevette a töltő zsinórját, és 

szemével követte a házig. 

Claire visszahúzódott az ajtótól, bár a férfi semmiképp sem 

láthatta meg. Huckleberry idősebb és hajlottabb volt, mint annak 

idején, de még mindig ugyanolyan gondosan fésült, egyenes bajuszt 

viselt kissé túl hosszú pofaszakállal, ami már az 1990-es években is 

divatjamúltnak látszott. 

Napnál is világosabb, hogy együttműködik Paullal, gondolta 

Claire. Émelyítő érzés volt, hogy a férfi, akihez a szülei segítségért 

siettek, mindvégig az orruknál fogva vezette őket. 

Claire visszafutott a konyhába. Mielőtt felvette volna a telefont, 

felkapott a földről egy éles hámozókést. Füléhez emelte a kagylót, s 

a magasba tartotta a kést, hogy Paul láthassa. 

– Elvágom a torkát, ha nem adod vissza a nővéremet azonnal. 

– Miről beszélsz? – lepődött meg Paul. – Kinek a torkát akarod 

elvágni? 

– Tudod te azt nagyon jól… – Claire elhallgatott, mert mi van, ha 

mégsem tudja. Az ember azért tesz kamerákat a háza külsejére, 

hogy az emberek lássák azokat, és ne akarjanak bemenni. Pault 

azonban csak az érdekelte, mi történik a házon belül. 

– Claire? 

– Huckabee-ét. Épp most állt meg a ház előtt. 

– A francba! – dünnyögte Paul. – Szabadulj meg tőle azonnal, 

vagy sosem látod többé Lydiát! 

Claire tanácstalan volt. 

– Ígérd meg, hogy nem esik baja! 

– Megígérem. Ne tedd le a… 

Claire azonban már le is tette a kagylót, és szembefordult a 

nyitott konyhaajtóval. A kést hátsó zsebébe csúsztatta, bár közben 

fogalma sem volt, mit kezdhetne vele. Agyában kergetőztek a 

gondolatfoszlányok, amelyektől nem tudott szabadulni. Miért 



játszotta meg Paul a saját halálát? Miért vitte el Lydiát? Mit akar 

tenni vele? 

Huckabee súlyos léptekkel közeledett a tornác lépcsőjén. 

– Helló! – köszönt be. – Van itt valaki? 

– Jó napot! – válaszolt rekedt hangon Claire. Még mindig vérzett a 

torka. Csak Lydiára tudott gondolni. Miatta kell higgadtnak 

maradnia. 

– Miss Carroll! – A seriff ábrázata kíváncsiból aggodalmassá 

változott. – Maga meg mit csinál itt? 

– A nevem Mrs. Scott – helyesbített Claire, bármennyire is 

gyűlölte már a nevét. – Ez a ház a férjemé volt. Nemrég halt meg, és 

én… 

– Arra gondolt, hogy felforgatja? – mutatott a férfi a felfordulásra, 

melyet Claire a konyhában rendezett. A padlón szanaszét hevert 

minden, ami eddig a fiókokban volt: evőeszközök, lábasok, 

serpenyők, műanyag dobozok, miegymás. 

A seriff felemelte a lábát, mert rálépett egy üvegcserépre, amely 

az ajtó felfeszítésekor került a földre. 

– Mesélje csak el, mi folyik itt pontosan! 

Claire idegesen csavargatni kezdte a jegygyűrűjét az ujján, s 

megpróbált tekintélyt parancsoló hangon válaszolni. 

– Inkább azt mondja meg, maga miért van itt! 

– Kaptunk egy segélyhívást, de nem volt senki a vonal másik 

végén – felelte a seriff az övébe akasztva mindkét hüvelykujját. – 

Maga volt az? 

– Csak véletlen volt. A tudakozót akartam tárcsázni – válaszolta 

Claire elfojtva a feltörő köhögést. – Sajnálom, hogy pazaroltam az 

idejét. 

– Mit mondott, hogy hívták a férjét? 

– Paul Scott – felelte az asszony, aztán eszébe jutott, hogy a 

tulajdonlapon más név szerepel. – A ház az ügyvédei vagyonkezelő 

cégének a kezelésében van. Buckminster és Fuller. 

A seriff bólintott, de nem tűnt elégedettnek. 



– Úgy tűnik, egy ideje nincs használatban. 

– Ismerte a férjemet? 

– A szüleit ismertem. Jó emberek voltak. 

Claire egyfolytában forgatta ujján a jegygyűrűt, majd hirtelen 

elképedve meredt a kezére. A kígyós ember elvitte a gyűrűjét. 

Hogyan került hát vissza? 

– Mrs. Scott? 

Claire ökölbe szorította mindkét kezét. Le szerette volna tépni 

ujjáról a gyűrűt, és bedobni a szemétbe. Hogyan tudta Paul 

visszacsempészni az ujjára? És miért nincs rajta cipő? Na és a 

kocsikulcs a zsebében? És miért volt egy nyomorult párna a feje 

alatt, mikor épp a férje ütötte ki? 

És az isten szerelmére, hova viszi Lydiát? 

– Ez meg mi? – érintette meg Huckabee az arcát. – Úgy nézem, 

szép kis monoklija lesz. 

Claire már majdnem az arcához emelte a kezét, de inkább a haját 

igazította meg helyette. Kezdett pánikba esni. Fizikai fájdalmat 

érzett a fejében a gondolkodástól. Attól, ahogy megpróbálta 

feldolgozni a történteket, és kitalálni, mi legyen a következő lépés. 

– Nem akar leülni? – kérdezte Huckabee. 

– Inkább válaszokat akarok – mondta Claire, bár maga is tudta, 

milyen őrülten hangzik, amit mond. – Az apósom, Gerald Scott. 

Biztos benne, hogy meghalt? 

A seriff furcsán nézett rá. 

– A magam szemével láttam. Legalábbis a baleset után. 

Claire is a maga szemével látta Pault meghalni. A karjai közt 

tartotta, és figyelte, ahogy kiszáll belőle az élet. 

Aztán pedig jött, és jól orrba verte. 

Huckabee vállával az ajtófélfának támaszkodott. 

– Van itt valami, amiről tudnom kéne? 

Megcsörrent a telefon, de Claire meg sem mozdult. 

Huckabee egyik lábáról a másikra állt. Előbb a telefonra, aztán 

Claire-re nézett. 



Paul nem fogja letenni. A csörgés folytatódott, amíg a hang már 

bántani kezdte Claire dobhártyáját. 

Ekkor felkapta a kagylót, majd visszacsapta a helyére. 

Huckabee felvonta egyik bozontos szemöldökét. A férfi, aki 

huszonnégy éve kitartóan azt állította, hogy az ő gyönyörű, 

tizenkilenc éves nővére egyszerűen hátat fordított a családjának, és 

csatlakozott egy hippi kommunához, hirtelen gyanút fogott. 

A telefon újra megszólalt. 

Claire maga előtt látta Pault, ahogy ott ül valahol az út mentén 

egy kocsiban, nézi ezt az egészet, és pokolian dühös, amiért Claire 

nem pontosan azt teszi, amit mondott neki. 

Mostanra ismerhetné már jobban ennél. 

Lehúzta a jegygyűrűt az ujjáról, és a hűtő tetején lévő kamera elé 

tette. Aztán visszafordult a seriff felé. 

– Tudom, mi történt Juliával. 

Huckabee régi dohányos volt, és amúgy is nehezen vette a 

levegőt, így nem lehetett megállapítani, hogy sóhajtott vagy csak 

normálisan lélegzett. 

– Az anyja mondta el magának? 

Claire a hűtőnek dőlt, hogy ne rogyjon le a földre. 

Megdöbbentette a kérdés, de mindent elkövetett, hogy ez ne 

látszódjék meg rajta. Helen mindvégig tudott ezekről a szalagokról? 

És eltitkolta előle? És titokban tartotta Sam előtt? 

Blöffölni próbált. 

– Igen, ő. 

– Nos, ezen csodálkozom, Claire, mert az anyja megesküdött, 

hogy sosem fogja elmondani a lányainak, márpedig egy olyan nő, 

mint ő, nem szokta megszegni a szavát. 

Claire megrázta a fejét, mert ez az ember tudta, hogy videóra lett 

véve a nővére brutális meggyilkolása, most pedig úgy leckézteti őt, 

mintha még mindig tizenkét éves lenne, és csalódást okozott volna 

neki. 



– Hogyan volt képes eltitkolni előlem és Lydia elől? – szegezte 

neki a kérdést. 

– Megígértem az anyjának. Tudom, hogy nem tart engem sokra, 

de én mindig megtartom a szavam. 

– A francba! Maga itt az adott szavát emlegeti, amikor engem 

huszonnégy éve kísért ez a szörnyűség? 

– Nem kell ilyen szavakat használnia. 

– Az ördög vigye el magát! – kiáltotta Claire, és szinte látta a 

gyűlölet fekete felhőjét feltörni a szájából. – Végig azt mondogatta, 

hogy él, csak elszökött, és egyszer majd szépen beállít. Mindvégig 

tudta, hogy sosem jön többé haza, de éltette bennünk a reményt! – 

Claire látta a férfin, hogy még mindig nem érti. – Tudja, mit tesz a 

remény az emberrel? Tudja, milyen az, amikor megpillant valakit az 

utcán és utánaszalad, mert azt hiszi, biztos a nővére az? Vagy a 

plázában meglát egy testvérpárt, és tudja, hogy mi ezt már sosem 

érhetjük meg? Vagy nélküle állni az apánk koporsója mellett? Vagy 

férjhez menni úgy, hogy… 

Claire ezt már nem akarta végigmondani, mert épp Paul volt az 

oka, hogy egyik nővére sem állt mellette az oltárnál. Paul, aki meg 

akarta erőszakolni Lydiát. 

– Mondja meg őszintén, hogyan jött rá! – mondta Huckabee. – 

Fent volt az interneten? 

Claire bólintott, mert ez legalább hihetőnek tűnt. 

A férfi a földre szegezte a tekintetét. 

– Mindig aggódtam, hogy felkerülnek oda a felvételek. 

Claire tudta, hogy meg kellene szabadulnia a serifftől, de nem 

volt képes megállni, hogy meg ne kérdezze: 

– Maga honnan szerzett róluk tudomást? 

– Az apja lakásán. Az ment a videón, amikor megtette. Felteszem, 

épp ezért… 

Nem kellett befejeznie a mondatot. Mindketten tudták, mit tett 

Claire apja. Most, miután Claire már tudta, hogy apja látta a 

felvételt, és épp azt nézte, miképp veszik el tőle a lányát, miközben 



a karjába szúrta a tűt, megértette, mi vitte rá az öngyilkosságra. 

Nagyon is jól el tudta képzelni, miért akart az apja éppen így véget 

vetni az életének. Volt benne valami különös szimmetria. 

Ezért titkolta talán el Helen az igazságot? Attól tartott, hogy 

Claire megtalálja valahol a kazettákat, és követni fogja az apját? És 

Lydia? Szegény, törékeny Lydia! Akkor senki sem vette észre, de a 

függősége sosem arról szólt, hogy feldobja magát, hanem arról, 

hogy elmeneküljön. Ő aktívan kereste a módját annak, hogy 

tönkretegye az életét. 

– Mit csinált azokkal a kazettákkal? – kérdezte a seriffet. 

– Átadtam az egyik FBI-os haveromnak. Mindig találgattuk, 

lehetnek-e másolatok. Azt hiszem, most már tudjuk. 

Claire lenézett a kezére. Az ujját csavargatta még a gyűrű nélkül 

is. 

– Nem kell igyekeznie, hogy becsapjon, kislány. A nővére volt, 

megmondom hát az igazat. 

Claire még sosem akart fizikailag bántani valakit ennyire, mint 

Huckleberryt most. Úgy tesz, mintha egész idő alatt szívesen 

megmondta volna, pedig mindig tagadott, valahányszor ő felvette 

vele a kapcsolatot az évek során, nincs-e valami újság. 

– Akkor mondja! 

A férfi végigsimított a bajusza szélén, mintha időre lenne 

szüksége kitalálni, hogyan törje össze a szívét. Végül megszólalt. 

– A fickó a filmen valami hálózat része volt, amelyik terjesztette 

azokat a videókat. Rengeteget. Ahogy mondtam, volt az a barátom 

az FBI-nál, tőle hallottam a belső híreket. Azt mondta, már tudtak 

az ipséről, Daryl Lassiternek hívták. Elcsípték Kaliforniában, még 

kilencvennégyben, amikor megpróbált elkapni egy ugyanolyan 

korú, ugyanolyan hajú, ugyanolyan felépítésű lányt, mint a maga 

nővére. 

Claire összezavarodott. Tévedett volna Paul apja felől? Vagy volt 

egy másik gyilkos is, és Paul apja csak gyűjtőként jutott a 

szalagokhoz? 



– Lassiter már halott, ha ez segít magának – tette hozzá 

Huckabee. 

Nem, hiszen ott volt az istálló, és ott van a kínzókamra a folyosó 

végén! 

– Az esküdtszék a halálsorra küldte – folytatta a seriff ismét az 

övébe akasztva az ujját. – Volt valami dulakodás a börtönben, és 

Lassitert vagy egy tucatszor nyakon szúrták. Akkoriban halhatott 

meg, mint a maga apja. 

Claire egy következő kérdésen törte a fejét. 

– Apának honnan volt meg a szalag? 

Huckabee vállat vont. 

– Fogalmam sincs. 

– Nem nézett utána? 

– Dehogynem – jött a sértődött válasz, mintha a seriff olyan jól 

végezné a munkáját. – De a maga apukája mindig kutatott, hol ilyen 

nyomon indult el, hol amolyanon. Nem lehetett tudni, melyik jött 

össze neki, és nem is igen osztotta meg velem az információit. 

– Nem is nagyon bátorította. 

Huckabee megint csak vállat vont, ami inkább volt egyenlő azzal, 

hogy „ez már veszett fejsze nyele”, semmint azzal, hogy „sajnálom, 

hogy magára hagytam az apját”. 

Csakhogy Helen is magára hagyta Samet. Utána pedig hazudott 

Lydiának és neki, Claire-nek éveken át mindenről, ami valaha is 

számított. Van egyáltalán valaki az életében, aki igazat mondott 

neki? Még Lydia is hazudott nemrég a lányáról. 

– De miért ölte volna meg magát apa, mielőtt megtudhatta volna, 

ki gyilkolta meg Juliát? – tette fel Claire a kérdést. 

– Ott volt a kazetta a lejátszójában. Tudta, hogy megtaláljuk. Úgy 

értem, én arra jutottam, hogy ezért hagyta ott. És jól is tette. Rögtön 

odaadtam a szövetségieknek, és nem egész egy héten belül ki is 

derítették, ki a nővére gyilkosa. 

Claire nem akarta emlékeztetni a seriffet arra, hogy a Carroll 

család évekig könyörgött neki, forduljon az FBI-hoz. 



– És maga sosem tette ezt közzé, hogy az emberek tudják, mi 

történt a nővéremmel? 

– Az édesanyja kérte, hogy ne tegyem. Azt hiszem, attól tartott, 

hogy maguk, lányok majd keresni fogják a szalagokat – felelte a 

férfi, s átnézett Claire válla fölött a nappaliba. – Szerintem úgy 

döntött, jobb, ha nem tudják meg az igazat. 

Claire először arra gondolt, talán igaza volt az anyjának. Aztán 

meg arra, mennyire más lett volna az élete, ha tudta volna, hogy 

Julia végleg elment. Hányszor zokogott halkan, a dolgozószobájába 

bezárkózva, mert megtudta, hogy találtak egy azonosítatlan 

holttestet Athens körzetében? Hány eltűnt lány esete nem hagyta 

éjjelente aludni? Hány meg hány órát töltött a neten szektákat és 

hippi kommunákat keresve, vagy bármi más nyomot, amely eltűnt 

nővére nyomára vezethette volna? 

– Nos, ez minden, amit tudok – mondta Huckabee zavartan egyik 

lábáról a másikra állva. – Remélem, hoz némi megnyugvást. 

– Mint az apámnak? – csattant fel Claire, de ellenállt a 

kísértésnek, hogy a seriff arcába vágja: apja talán még most is élne, 

ha ő rendesen végezte volna a dolgát. 

– Akárhogy is, én elmondtam, amit tudni akart – felelte 

Huckabee, s még egyszer körülnézett a konyhában. – Nem akarja 

elárulni, miért áll itt ennek felfordulásnak a közepén késsel a 

farzsebében? 

– Nem akarom – felelte Claire, mert még nem végzett. Volt még 

egy dolog, melyet meg kellett kérdeznie, bár ösztönösen érezte, 

hogy már tudja rá a választ. Paulnak volt egy mentora, egy férfi, aki 

egyedül gondoskodott arról, hogy a Quinn+Scott szárnyalni 

kezdjen. Egy férfi, aki repülőjegyeket vett és drága hotelszobákban 

lakott Paul Centurion American Express hitelkártyája jóvoltából. 

Claire mindig annak tulajdonította a közös golfozásokat, bizalmas 

telefonhívásokat és a klubban töltött délutánokat, hogy Paul 

minden tőle telhetőt meg akart tenni a képviselő úr kényeztetésére, 

de most már látta, hogy a kapcsolatuk sokkal mélyebb volt ennél. 



– Ki volt a maga barátja az FBI-nál? 

– Mit számít az? 

– Johnny Jackson, ugye? 

Claire ugyanis ismerte a férfi életrajzát. Elegendő unalmas 

bemutatkozást ült ehhez végig a gumiízű csirkevacsorát kínáló 

jótékonysági estéken. Johnny Jackson képviselő FBI-ügynök volt, 

mielőtt beleártotta volna magát a politikába. Ő adott a 

Quinn+Scottnak milliós, néha milliárdos állami megrendeléseket. Ő 

küldte Jacob Mayhew kapitányt a dunwoody-i házhoz, hogy 

kinyomozza a betörést Paul temetése napján. Talán Fred Nolan 

ügynököt is ő küldte, hogy rázza meg Claire aranykalitkájának 

rácsait. 

A Jackson nagyon gyakori családnév, annyira gyakori, hogy 

sosem hozta összefüggésbe halott anyósa lánynevével. 

Egészen mostanáig. 

– Ő a férjem anyai nagybátyja, igaz? 

Huckabee bólintott. 

– Atlantában dolgozott valami különleges egységnél. 

– Segített valaha is Paulnak megúszni valamit? 

Huckabee ismét bólintott, de nem fejtette ki bővebben az esetet. 

Talán nem akart rosszat mondani egy halottról. Megmondja neki, 

hogy Paul még mindig él? És hogy elrabolta a nővérét? 

Újra megszólalt a telefon. 

Claire nem mozdult, csak megjegyezte: 

– Ezt most már fel kellene vennem. 

– Biztos benne, hogy nem akar semmi mást mondani? 

– Biztos. 

Huckabee benyúlt az inge zsebébe, és előhúzott egy 

névjegykártyát. 

– A mobilszámot a hátára írtam – mondta, majd letette a kártyát 

az asztalra, megütögette az ujjával, és távozott. 



A telefon csörgött tovább. Claire számolta a másodperceket, amíg 

a seriff becsukta a kocsija ajtaját, és elindította a motort, majd 

kigurult a felhajtóról az útra. 

Ekkor kapta csak le a kagylót a helyéről. 

– Ez meg mi az isten volt? – szólt bele Paul. 

– Add vissza a nővéremet! 

– Mit mondtál Huckleberrynek? 

Claire gyűlölte, hogy Paul ismeri ezt a nevet. Ez olyasmi volt, amit 

csak a család használt egymás között, és az a szadista őrült, akivel 

épp beszél, többé már nem a családja. 

– Claire? 

– Az apám épp a videókat nézte, miközben megölte magát. 

Paul nem reagált. 

– Volt neked valami közöd ehhez, Paul? Te mutattad meg az 

apámnak a kazettákat? 

– Miért tettem volna ilyet? 

– Mert már azon dolgoztál, hogy eltávolítsd Lydiát az útból, és az 

egyetlen igazán fontos ember az életemben, aki segített volna 

nekem, bármi legyen is, már csak az apám volt. – Claire 

zaklatottságában már alig kapott levegőt. – Te ölted meg, Paul. Vagy 

a saját kezeddel, vagy a kazettákkal, ami egy és ugyanaz. 

– Te megőrültél? – emelte fel méltatlankodva Paul a hangját. – 

Jézusom, Claire! Én nem vagyok egy átkozott szörnyeteg. Szerettem 

az apádat, ezt te is tudod. Én voltam az egyik koporsóvivő a 

temetésén. – Kis időre elhallgatott, hogy úgy tűnjön, elakadt a szava 

a vádaskodástól. Amikor újból megszólalt, hangja már halk és 

nyugodt volt. – Nézd, tettem néhány dolgot, amelyre nem vagyok 

büszke, de sosem tennék ilyet olyannal, akit szeretek. Tudod, 

milyen törékeny volt Sam a vége felé. Senki sem tudhatja, mi tette 

be nála végül a kaput. 

Claire leült a konyhaasztal mellé. Megfordította a széket, hogy 

Paul ne lássa dühös könnyeit. 



– Úgy teszel, mintha semmi közöd nem lenne ehhez az egészhez, 

mintha csak ártatlan szemlélő lettél volna. 

– Az is voltam. 

– Tudtad, mi történt a nővéremmel, és elnézted, ahogy kínlódom 

majdnem két évtizeden át. Bármikor elmondhattad volna, hogy 

meghalt, de nem tetted. Csak figyelted, ahogy szenvedek. 

– És gyűlöltem minden percét. Sosem akartalak szenvedni látni. 

– Hisz éppen most is bántasz! – csapott Claire az öklével az 

asztalra. Torka összeszorult a fájdalomtól, elviselhetetlennek 

érezte a szenvedést. Nem bírja ezt tovább. Jobb lenne egyszerűen 

lefeküdni a földre, összegömbölyödni, és eszméletlenre sírni magát. 

Egy órája még azt hitte, mindent elveszített, de most már tudta, 

hogy mindig létezik egy még nagyobb veszteség. És amíg Paul él, 

mindent meg is fog tenni, hogy megfossza élete maradék 

értelmétől. 

– Hogyan mondhattam volna meg anélkül, hogy feltárjam előtted 

az egész történetet? 

– Tényleg azt akarod mondani, hogy nem tudtál volna hazudni 

nekem? 

Paul nem válaszolt. 

– Miért játszottad meg a halálodat? 

– Nem volt más választásom – felelte Paul, majd hatásszünetet 

tartott. – Most nem mehetek bele, Claire, de azt tettem, amit 

tennem kellett, hogy téged biztonságban tudjalak. 

– Most nem érzem magam valami nagy biztonságban, Paul – 

jegyezte meg Claire a benne dúló haraggal és félelemmel 

küszködve. – Leütöttél, és elvitted a nővéremet. 

Claire még mindig lüktető fájdalmat érzett az arcában. El sem 

tudta képzelni, mennyire fájna, ha Paul nem fogta volna vissza 

magát. – Mit akarsz? 

– A Tesla kulcstartójának a többi darabját. 

Claire gyomra összeszorult. Eszébe jutott, hogy Paul odaadta 

neki a kulcsot az étteremnél, mielőtt berángatta volna a sikátorba. 



– Miért adtad nekem? 

– Mert tudtam, hogy te megőrzöd. 

Adam mostanra már biztos elvitte a kulcstartót a levelesládából. 

Ő a garázsban másolta át rá az anyagot. Volt rajta mégis valami más 

is? 

– Claire? – szólalt meg Paul. – Mit csináltál vele? 

Az asszony olyasmit akart mondani, amivel kizökkentheti Pault a 

nyugalmából. 

– Odaadtam a zsaruknak. 

– Mayhew-nak? – kérdezte Paul feszülten. – Vissza kell 

szerezned. Nem maradhat nála. 

– Nem Mayhew-nak – felelte Claire. Tanakodott, mit mondjon. 

Nevezze meg Nolant? Paul hinne vajon neki? Vagy talán Nolan is 

benne van? 

– Claire! Tudnom kell, kinek adtad. 

– A kezemben volt – kezdett magyarázatba Claire legyűrve a 

rettegést, amely azzal fenyegette, hogy nem tud tisztán 

gondolkodni. Hihető hazugsággal kellett előállnia, valami 

olyasmivel, ami előnyt szerez neki Paullal szemben, és ő időt nyer a 

gondolkodáshoz. – A sikátorban. Ott volt a kezemben. A fickó, aki 

megölt… azaz úgy tett, mintha megölne, kiverte a kezemből. 

Paul kacskaringós káromkodásban tört ki. 

Haragja újabb lendületet adott Clairnek. 

– A rendőrök egy olyan átlátszó műanyag zacskóba tették – 

folytatta, s megpróbálta kiszűrni a lyukakat a mesében. – Az otthon 

lévő tartalékkal vittem haza a Teslát. Onnan tudom, hogy a 

bizonyítékok között van a kulcstartód, hogy küldtek egy listát a 

lefoglalt dolgokról a biztosító miatt. Tovább kellett küldenem Pia 

Lorite-nak, a biztosítási ügynökünknek. 

Claire visszatartotta a lélegzetét, és imádkozott, hogy hihető 

legyen a sztori. Mi lehetett a pendrive-on a kulcstartóban? Még a 

garázsban ellenőrizte, hogy nincsenek-e azon is filmek. Az egyetlen 



rajta lévő könyvtár a szoftveré volt. Vagy legalábbis Paul annak 

tüntette fel. Mindig is rendkívüli módon értett a számítógépekhez. 

– Vissza tudod szerezni? – kérdezte Paul pattogó, barátságtalan 

hangon. Claire szinte látta, ahogy egymás után többször ökölbe 

szorítja a kezét, majd szétnyitja az ujjait, amiből mindig is tudhatta, 

hogy szavai célba találtak. Házasságuk egész ideje alatt eszébe sem 

jutott, hogy egyszer rajta próbálná ki az öklét. 

Most viszont szembe kellett néznie a nagyon is valóságos 

fenyegetéssel, hogy Lydián fogja kipróbálni. 

– Ígérd meg, hogy nem bántod Lydiát! Kérlek! 

– Kell nekem az a kulcstartó – jelentette ki Paul immár fenyegető 

hangon. – Meg kell szerezned. 

– Oké, de… – Claire összevissza kezdett fecsegni. – Az a nyomozó, 

Rayman. Nem ismered? Valakinek segítenie kellett neked 

kitervelni, ami a sikátorban történt. Voltak ott mentősök, rendőrök, 

nyomozók… 

– Tudom, ki volt ott. 

Persze hogy tudta, hiszen ő is ott volt. Mennyi ideig is tettette 

magát halottnak? Legalább öt percig, mert utána a mentősök 

ráterítettek egy takarót, és Claire akkor látta a férjét utoljára. 

– Eric Rayman nyomozó foglalkozik az üggyel. Nem tudod 

felhívni? 

Paul nem felelt, de az asszony oly erősen érezte a dühét, mintha 

ott állna előtte. 

Tovább kérdezett. 

– Ki segített neked ebben a színjátékban? Nem tudsz… 

– Figyelj most jól rám! Figyelsz? 

– Igen. 

– A házban mindenütt kamerák vannak. Néhányat megtalálhatsz, 

de néhányat sosem fogsz észrevenni. Lydia mobilját lehallgatom, 

ahogy azt a telefont is is, amin éppen beszélsz. A következő két 

órában húszpercenként hívni foglak ezen a városi vonalon. Ezalatt 



elég messzire eljutok, hogy biztonságban legyek, te pedig kénytelen 

leszel ott maradni, amíg kitalálom, mi legyen a következő lépésed. 

– Miért, Paul? – A kérdés nemcsak a mostani történésekre 

irányult, hanem mindarra, ami ezt megelőzte. – Az apád 

meggyilkolta a nővéremet, láttam a videón. Tudom, mit tett… – 

Elcsuklott a hangja, s azt hitte a hangszálával együtt a szíve is 

megszakad. – Én nem… nem értem. 

– Annyira sajnálom! – telt meg Paul hangja érzelemmel. – De 

majd túljutunk ezen. Túl fogunk jutni. 

Claire lehunyta a szemét. Paul meg akarja őt nyugtatni. Ebben 

csak az volt a rémes, hogy vágyott a megnyugtatására. Még mindig 

fel tudta idézni, milyen érzés volt, amikor felébredt a nappaliban, és 

rádöbbent, hogy Paul él. A férje, a bajnoka. Majd ő véget vet ennek a 

rémálomnak. 

– Nem én öltem meg őket. Egyiket sem – folytatta Paul, és 

határozottan sebezhetőnek mutatta a hangja. – Esküszöm. 

Claire a szája elé kapta a kezét, nehogy válaszoljon. Hinni akart 

Paulnak, kétségbeesetten hinni akart neki. 

– Csak az autóbaleset után tudtam meg, mivel foglalkozott az 

apám. Bementem az istállóba, és ott találtam… a… dolgait. 

Claire az öklébe harapott, hogy fel ne kiáltson. Annyira 

logikusnak tűnt, ahogy Paul elővezette az egészet. 

– Csak egy magára hagyott gyerek voltam, az akadémiára meg 

kellett a tandíj. A főiskolára is gondolnom kellett. Jó pénz volt 

benne, Claire. Csak annyit kellett tennem, hogy másolatokat 

készítsek, és szétküldjem őket. 

Claire nem kapott levegőt. Ő ezt a pénzt költötte! Az ékszereit, a 

ruháit, a cipőit ezeknek a szerencsétlen lányoknak a vére és 

szenvedése árán vette neki Paul. 

– Esküszöm neked. Mindez csak eszköz volt egy cél elérésére. 

Claire nem bírta tovább. Közel állt a teljes összeomláshoz. 

– Claire? 

– A számítógépeden a filmek nem régiek voltak. 



– Tudom. – Paul nem folytatta azonnal, s az asszony azon 

tűnődött, most próbál-e kitalálni valami hazugságot, vagy van már 

neki készen, csak hatásszünetet tart. – Én a terjesztő voltam. Sosem 

vettem benne részt. 

Az asszony küzdött a késztetéssel, hogy higgyen neki, és 

belekapaszkodhasson a férje emberi mivoltának maradékába. 

– Ki a maszkos férfi? 

– Csak egy fickó. 

Csak egy fickó. 

– Nem kell aggódnod miatta – mondta Paul olyan hangon, mintha 

csak egy munkatársáról beszélne a cégnél. – Biztonságban vagy, 

Claire. Te mindig biztonságban vagy. 

Az asszony lerázta magáról a vigasztalást, mint kutya a vizet, 

mert a másik alternatíva az lett volna, hogy hisz neki. 

– Mi van a pendrive-on? 

Paul hallgatott. 

– Elfelejtetted, kitől kaptad azt az auburni kulcstartót, Paul? 

Tudom, hogy van benne egy meghajtó, és tudom, hogy azért akarod 

visszakapni, mert rátettél valamit, a biztonság kedvéért. 

Semmi válasz. 

– Miért? – kérdezte Claire újra. – Miért? 

– Téged akartalak megvédeni. 

– Ez valami ostoba vicc? 

– A tervet fel kellett pörgetni. Más dolgok is bekerültek a képbe. 

Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy téged kihagyjalak belőle. 

De ami azzal a fickóval történt ott, a sikátorban… Az érzelem 

irántad őszinte volt, Claire. Tudod, hogy az életem árán is 

megvédenélek. Mit gondolsz, miért vagyok itt még mindig? Mert te 

vagy a mindenem. 

Claire megrázta a fejét. Teljesen beleszédült Paul 

magyarázkodásába. 

– A fickók, akiket ez az anyag érdekel, nem kedves emberek. 

Hatalmuk van, rengeteg pénzük és nagy befolyásuk. 



– Politikai befolyásuk. 

Paul meglepett hangot hallatott. 

– Mindig is átkozottul okos voltál. 

Claire már nem akart okos lenni, csak az irányítást akarta 

visszaszerezni az élete fölött. 

– Most pedig te figyelj rám! Figyelsz? 

– Igen. 

– Ha bántod Lydiát, levadászlak, és beledöngöllek a földbe. 

Megértetted? 

– Istenem! Annyira szeretlek, amikor ilyen vagy! 

Kattant egyet a telefon, Paul bontotta a vonalat. 

 



13. FEJEZET 

Lydia belebámult a sötétbe a csomagtartóban, s hallgatta a kerekek 

surrogását az úton. Már végigcsinált mindent, amit ilyen esetekre 

tanácsolnak, ha az embert egy csomagtartóba zárják. Nyilvánvalóan 

Paul is ismerte a menekülési lehetőségeket, mert ennek a kocsinak 

acéllemezek voltak a hátsó lámpái előtt, nehogy Lydia ki tudja törni 

belülről őket, és kidugva a kezét integetni tudjon a többi autósnak. 

A vésznyitó pedig nem működött. A csomagtartót és a hátsó 

üléseket is vastag acéllemez választotta el, hogy ne tudja berúgni az 

ülés támláját. Lydia biztos volt benne, hogy a csomagtartó 

hangszigetelt is. Nem tudta elképzelni, hogy az ő kedvéért lenne 

kipárnázva. 

Ami azt jelenti, hogy ezt az autót kifejezetten arra készítették elő, 

hogy foglyokat szállítsanak benne. 

Hallotta ugyan Pault beszélni a telefonban, de csak néhány szót 

tudott kivenni. Ráadásul ezekből sem tudott meg semmit, mert csak 

egy-egy „igen”, „nem”, „oké” jutott el a füléhez. Paul gyorsan beszélt, 

amiből arra következtetett, hogy nem Claire van a vonal túlsó 

végén. Amikor a húgához beszélt, más volt a hangja. Lydia elképedt 

a különbségen, és már látta, hogy Claire-nek igaza volt: Paul 

tudatosan döntött úgy, hogy neki megmutatja a sötét oldalát. 

Ahogy akkor is, amikor kinyitotta a csomagtartót, hogy fényképet 

készítsen róla. Úgy tudta váltogatni a kegyetlen és gyengéd énjét, 

akár egy színész. Az egyik pillanatban kedvesen arra kérte Claire-t, 

hogy nézze meg Lydia mobilját a szobában, a másikban olyan 

fenyegetővé vált az arca, hogy Lydia attól félt, elveszti uralmát a 

hólyagja fölött. 

Benyúlt a csomagtartóba, és olyan durván ragadta meg az arcát, 

hogy azt hitte, eltörik a csontja. 

– Adj egyetlen okot, hogy megtegyem veled azt, amit apám tett 

Juliával! 



Mire lecsukta a csomagtartó fedelét, Lydia már annyira 

reszketett a félelemtől, hogy összekoccantak a fogai. 

A hátára gördült, hogy csökkentse a nyomást a vállán. Karja és 

lába meg volt kötözve, de óvatosan azért tudta mozgatni őket. A seb 

a homlokán már nem vérzett, csak a bedagadt szeméből folyt a 

könny. A dobolás a fejében lassan tompa fájdalommá szelídült. 

Paul valami kemény és nehéz tárggyal ütötte le a Fuller-házban. 

Lydia nem tudta, mivel, de olyan érzés volt, mintha egy kalapács 

lett volna. Váratlanul érte, nem hallotta a lépteit. Az egyik 

pillanatban még ott állt a konyhában, és épp nyitotta a száját, hogy 

bemondja a nevét a 911-nek, a következőben pedig már csillagokat 

látott. Szó szerint. Úgy rogyott össze, mint egy rajzfilmfigura. 

Először dülöngélt kicsit előre-hátra, s megpróbált megkapaszkodni 

a konyhaasztalban. Aztán Paul ütött még egyet, majd még egyet, 

amíg eszméletlenül el nem terült a földön. 

Mielőtt elájult, még sikerült egyet kiáltania, de ez nyilván nem 

volt elég, hogy figyelmeztesse Claire-t. Vagy ha hallotta is, nem 

tudta, mit tegyen. Lydia nem tudta elképzelni, hogy kishúgának lett 

volna ereje kivédeni Paul támadását. Igaz, azt sem tudta volna róla 

elképzelni, hogy összetöri a teniszpartnere térdét egy ütővel. 

Feltételezte, hogy Claire most ugyanazokat a kérdéseket teszi fel 

magának, amelyeket ő is. Miért játszotta meg Paul a halálát, miért 

rabolta el őt, és mit akar tőlük? 

Nem akart ezen az utolsó kérdésen sokat időzni, mert annyit már 

látott, hogy Paul Scott a Carroll nővérek megszállottja volt. Az apja 

rabolta el és gyilkolta meg brutálisan a legidősebbet, ő feleségül 

vette a legfiatalabbat, most pedig a középső fekszik összekötözve a 

kocsija csomagtartójában. Egy olyan csomagtartóban, amelyet 

szemmel láthatóan jó előre előkészített. 

Vajon tényleg azt akarja tenni vele, amit Juliával tettek? 

Meg akarja őt ölni, aztán megerőszakolni, miközben haldoklik? 



Julia… Az ő eleven, életigenlő nővére. A legjobb barátja. Hogy 

sikoltozott, amint a machete lesújtott a nyakára! Hogy vonaglott, 

amint Paul apja kettéhasította! 

Keserű epével lett tele Lydia szája. Elfordította a fejét, hogy 

kiköpje. Rémes szaga volt abban a kicsi légtérben. Hátrébb 

húzódott, hogy távolabb kerüljön tőle. A gyomra helyén mintha 

üresség lett volna. Képtelen volt megszabadulni Julia 

szenvedésének képeitől. 

Nyüszítő hangok törtek fel a torkából. A rosszulléttel még meg 

tud küzdeni, de a bánat megöli, mielőtt Paul tenné meg. Julia… az ő 

ártatlan, megkínzott nővére. Összesen hat kazetta volt, ami azt 

jelentette, hogy Paul apja nem siette el. Julia egyedül volt abban az 

istállóban, és várta, rettegte a visszatértét élete utolsó pillanatáig. 

Egyenesen a kamerába nézett, miközben haldoklott. Egyenesen a 

gép lencséjébe, Lydia szívébe, és hang nélkül kiáltotta: Segítség! 

Lydia összeszorította a szemét, s engedte szabadon áramlani az 

érzéseit. Kedvesebbnek kellett volna lennie Dee-vel a telefonban 

ma reggel. Fel kellett volna hívnia Ricket és megmondani neki, hogy 

szereti, nem pedig csak egy sms-t küldeni, hogy később mindent 

megmagyaráz. És Claire? Neki meg kellett volna mondania, hogy 

megbocsát, hiszen Paul nem egy emberi lény, hanem valami 

rémisztő torzszülött, aki kimondhatatlan dolgokra képes. 

Elfojtott egy újabb szűkölő hangot, s eldöntötte, hogy ezúttal nem 

veszíthet. Erősnek kell lennie, hogy elviselje, ami rá vár, mert 

Paulnak láthatóan van valami terve vele. Ahogy mindig is volt. 

Csakhogy most Lydiának is volt terve. Folyamatosan hajlítgatta a 

kezét és a lábát, hogy jó maradjon a vérkeringése és tiszta 

maradjon az agya, mert Paul egyszer mindenképp kinyitja a 

csomagtartót. Lydia tudta, hogy nehezebb nála. Paulnak végül le 

kell majd vágnia róla a gyorskötözőt, hogy magától ki tudjon 

mászni a csomagtartóból. Ekkor adódik az egyetlen lehetősége, 

hogy megállítsa. 



Gondolatban végigment a lépéseken. Először zavarodottságot 

tettet, amivel időt nyer, hogy hozzászokjon a napfényhez. Lassan 

fog mozogni, mintha fájna valamije, ami alkalmat ad a nyújtózásra. 

Úgy tesz majd, mintha segítségre lenne szüksége a járáshoz, mire 

Paul türelmetlenül taszít egyet rajta vagy meglöki, esetleg belerúg, 

s ekkor ő teljes súlyát a vállába összpontosítva nyakon vágja, 

amilyen erősen csak tudja. 

Nem az öklét fogja használni, mert az lecsúszhat, hanem a 

szétterpesztett tenyere hüvelykujja és mutatóujja közötti részével 

fogja megcélozni az ádámcsutkáját. A gondolat, hogy hallhatja, 

amint eltörik a légcsöve, volt az egyetlen dolog, ami még éltette. 

Vett néhány mély levegőt, és lassan kiengedte. Dolgoztatta a 

kezét és a lábát. Felhúzta a térdét, majd kinyújtotta a lábát, 

amennyire tudta, és körözött a vállaival. A terv segített leküzdeni a 

pánikot, mindössze halvány aggodalom maradt vissza belőle. 

Paul sebességet váltott, és ráfordult egy lehajtósávra. Lydia 

érezte, hogy lassul az autó. Az acélpanel mellett felvillant a piros 

fény, majd egy villogó sárga, amikor az irányjelző is bekapcsolt. 

Lydia a hátára gördült. Annyiszor átgondolta már a tervet, hogy 

gyakorlatilag érezte, amint Paul gégéje összeroppan a kezében. 

Nem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el azóta, hogy a férfi 

betuszkolta a csomagtartóba. Megpróbálta számolni a perceket 

azután, hogy Paul lefotózta, de a félelemtől elvesztette a fonalat. 

Tudta, hogy az a legfontosabb, hogy várakozás közben lekösse az 

agyát, és ne a legrosszabb forgatókönyveken járassa. 

Olyan emlékek után kutatott, amelyekben nem szerepelt Paul 

Scott. Vagy Dee, vagy Rick. A gyermekére vagy a szerelmére 

gondolni ebben a csapdahelyzetben olyan mélységekbe taszítaná, 

ahonnan nem lenne visszatérés. 

Több évet kellett visszamennie az időben, hogy találjon egy olyan 

emléket, amelynek nem volt köze Paulhoz, mert még a távollétében 

is rányomta a bélyegét az életére. Ő huszonkét éves volt, amikor 

Claire találkozott Paullal a számítógéplaborban. Két hónappal 



később pedig már el is szakította őt a családjától. Mindig is Pault 

hibáztatta függősége legsötétebb napjaiért, pedig már a vele való 

találkozás előtt is annyira elmerült az önpusztításban, hogy csakis 

rossz emlékei maradtak. 

1991. október. 

A Nirvana együttes játszott a 40 Watt Clubban, Athens 

belvárosában. Lydia kilopózott a házból a hálószobája ablakán át, 

bár senki sem vette volna észre azt sem, ha egyenesen kisétál az 

ajtón. Autózott egyet a barátnőjével, Leigh-vel, és maga mögött 

hagyta a körúti házban rekedt kétségbeesést. 

Julia akkor már több mint hat hónapja eltűnt, és az otthonuk már 

nem volt a régi. Egyszerűen túl nehéz volt otthon lenni. Ha a szülei 

épp nem kiabáltak egymással, elmerültek a depresszióban, és Lydia 

úgy érezte, mintha betolakodóként nézné végig az ő privát 

tragédiájukat. Claire annyira magába fordult, hogy tíz perc is 

eltelhetett, míg az embernek feltűnt a jelenléte a szobában. 

Ő maga, Lydia pedig belevetette magát a tabletták, a porok és a 

felnőtt férfiak világába, akiknek semmi keresnivalójuk nem volt a 

tinédzser lányok környezetében. 

Lydia imádta Juliát. A nővére menő, modern, szókimondó lány 

volt, és mindig szolgáltatott alibit Lydiának, amikor ki akart 

maradni takarodó után. Addigra azonban halott volt. Lydia biztos 

volt ebben, annyira, amennyire abban is, hogy másnap felkel a nap. 

Elfogadta Julia halálát, mielőtt a családban bárki elfogadta volna. 

Tudta, hogy nővére sosem jön többé vissza, és ezt ürügyül 

használta arra, hogy még többet igyon, még többet szívjon, még 

többet keféljen, még többet egyen. Egyre többet. Nem tudott leállni, 

és nem is akart, s így történt, hogy a Nirvana-koncert után fogalma 

sem volt, miről beszélnek az emberek, amikor arról vitatkoztak, 

hogy az előadás félelmetesen jó volt, vagy állati szar. 

A banda tökrészeg volt, hamisan játszott, Cobain pedig egy 

minifelkelést váltott ki azzal, hogy letépte a színpad fölé helyezett 

kivetítőt. A közönség feldühödött, és megrohanta a színpadot. A 



banda végül rápakolta a hangszereit a beszakított dobfelszerelés 

tetejére, és kisétált. 

Lydia nem emlékezett ebből az egészből semmire. Annyira be 

volt lőve a koncert alatt, hogy azt sem tudta, eljutott-e végül a 

klubba. Másnap reggel egy sikátorban ébredt, több saroknyira a 40 

Watt-tól, aminek látszólag nem volt semmi értelme. Amíg meg nem 

érezte a nedves ragacsot a lábai közt. 

Horzsolások voltak a combján, és sebesnek érezte magát belül is. 

Hátul a nyakán volt egy vágás, és bőr volt a körmei alatt. Valaki 

másnak a bőre. Fájt az ajka, az állkapcsa, mindene fájt. Pocsékul 

érezte magát, amíg aztán talált egy fickót, aki valami felszerelést 

pakolt egy furgon hátuljába. Az adott neki egy szippantásnyi kokót, 

amit ő egy kis kézimunkával viszonzott. Aztán hazavonszolta 

magát, ahol a szülei jól leordították a fejét. Na nem azért, mert 

kimaradt egész éjszakára, hanem mert nem jött haza időben, hogy 

elkísérje az iskolába Claire-t. 

Claire akkor tizennégy éves volt. Egyedül is el tudott menni az 

iskolába, ami olyan közel volt a házhoz, hogy hallani lehetett a 

csengőt. 

De akkoriban a szülei csak arra tudtak gondolni, hogy képtelen 

vigyázni a megmaradt húgára, és rossz példát mutat neki. Nem tölt 

elég időt Claire-rel, és különben is sokkal több mindent kéne tennie 

Claire-ért. 

Ettől aztán bűntudata támadt, s ha éppen nem a bűntudat 

gyötörte, akkor a harag. 

Claire talán ezért fejlesztette tökélyre a láthatatlanná válás 

művészetét. Ő ezzel próbálta megvédeni magát. Az ember nem 

haragudhat valakire, akit nem is lát. Nagyon csendes volt, de 

mindent észrevett. Szeme úgy pásztázta a világot, mintha valami 

érthetetlen nyelven írott könyv lapjait olvasná. Nem tűnt gyávának 

vagy félénknek, mégis az volt az ember érzése, mintha egyik lábával 

mindig kívül lenne az ajtón. Ha elmérgesedne a helyzet, egyszerűen 

eltűnne a semmibe. 



És pontosan ez is történt, amikor tizennyolc évvel ezelőtt Lydia 

beszámolt neki Paulról. Ahelyett, hogy szembenézett volna az 

igazsággal, Claire a könnyebbik utat választva eltűnt Lydia életéből. 

Még a telefonszámát is megváltoztatta, és nem válaszolt Lydia 

leveleire. El is költözött, hogy teljesen kitörölje Lydiát az életéből. 

Talán ezért is nem tudott neki eddig megbocsátani. 

Ugyanis tulajdonképpen semmi sem változott a tizennyolc év 

alatt. Claire a látszólag őszinte bocsánatkérései és vallomásai 

ellenére még mindig fél lábbal kívül volt az ajtón. Az egyetlen oka 

annak, hogy kinyújtotta feléje a kezét, az volt, hogy nem tudott 

egyedül megbirkózni Paul hazugságaival. Nem épp ma reggel 

mondta, hogy arra vágyott, nővére hozza helyre a dolgokat? 

Vajon mit tesz most Claire? Miután őrá nem számíthat, nincs 

senki, akit felhívhatna. Helenre nem támaszkodhat, Huckabee pedig 

teljesen hasznavehetetlen. Adam Quinn talán maga is benne van 

ebben a dologban Paullal. A rendőrséghez sem fordulhat, mert nem 

lehet tudni, ki lehet érintett. Csak önmagára számíthat, de mit lát, 

ha belenéz a tükörbe? Egy eltartott nőt, aki képtelen fenntartani 

magát. 

A kocsi ismét lassított, s Lydia érezte, hogy már nem aszfalton, 

hanem kavicson gördül. Kitámasztotta magát a kezével, hogy ne 

ütközzön a csomagtartó oldalának. Egy nagy gödör miatt mégis 

megtörtént, mire felnyílt a homlokán a seb, s ki kellett pislognia a 

vért a szeméből. 

Küszködött az agyában kergetőző félelmetes gondolatokkal. 

Aztán hirtelen nem küzdött tovább, mert mi értelme? 

Ez most már nem a Claire és közte támadt szakadékról szól, 

hanem életről és halálról. 

Az ő életéről és az ő haláláról. 

Megcsikordultak a fékek, az autó megállt, és leállt a motor is. 

Lydia felkészült, várta, hogy kinyíljon a csomagtartó fedele. Senki 

sem tudja, hol van, senki sem tudja, hogy eltűnt. Ha Claire-re bízza 

magát, nem kerül ebből ki élve. 



Egész életükben ez volt. Már Paul előtt is, sőt Julia előtt is. 

Claire döntött, és neki, Lydiának kellett megfizetnie érte. 

 



14. FEJEZET 

Claire maga is visszaakasztotta a kagylót, miután Paul bontotta a 

vonalat. Kiment a hátsó tornácra, és leült. Mellette ott hevert egy 

jegyzettömb meg egy toll, de már feladta, hogy összeírja a 

kérdéseit, mivel Paul nyilvánvalóvá tette, hogy egyikre sem 

hajlandó válaszolni. Valahányszor hívta, csak arra várt, hogy 

meghallja a hangját, és máris kinyomta a telefont. Kezdődött az 

újabb húsz perc. 

Eddig háromszor hívta, ami azt jelentette, hogy Claire 

tehetetlenül elveszített egy órát. Lydia hatalmas veszélyben forgott, 

és tőle, Claire-től függött a biztonsága. Paul mindig vezetés közben 

telefonált, úgyhogy Lydia bizonyára még mindig a csomagtartóban 

lehet. Hogy ez jót jelent-e, az kétséges, mert Paul egyszer 

mindenképp el fog jutni oda, ahová tart. 

Claire-nek fogalma sem volt, mit tegyen. Jól tudott hirtelen, 

megfontolatlan döntéseket hozni, de a tervezgetés nem volt az 

erőssége. Paul volt az, aki minden szemszögből megvizsgálta a 

dolgokat, Paul előtt pedig ott volt neki Lydia. Lydia előtt pedig az 

apja hozott mindent rendbe. 

Ezt a helyzetet viszont senki nem fogja helyette megoldani. 

Senkihez nem fordulhatott, és ez feldühítette, mert az anyjának 

még mindig ott kellene lennie mellette, de Helen már rég világossá 

tette, hogy többé nem számíthat rá. Csaknem tizenkilenc évig 

titkolta az igazságot Juliával kapcsolatban. Véget vethetett volna 

Claire nyomorúságának, de úgy döntött, nem teszi. Talán mert nem 

akarta, hogy meg kelljen birkóznia a közlés érzelmi hozadékával. 

Claire a földet nézte a lábainál. Hagyta elkalandozni a 

gondolatait, hátha beugrik valami megoldás. 

Ott volt például a meghiúsult betörés a temetés idején. Claire 

biztos volt benne, hogy Paul bérelte fel azokat az embereket, hogy 

törjenek be a házba. Bizonyára a kulcstartót keresték. Talán Johnny 

Jackson képviselő is ugyanezért küldte oda Mayhew-t. Vagy Nolan 



ügynököt. Vagy mindkettőt. Ez megmagyarázná, miért viselkedtek 

úgy egymás társaságában, mint két nem ivartalanított kandúr. 

Johnny Jackson vajon Paulnak dolgozik, vagy ellene? 

A válasz nagy valószínűséggel a kulcstartóba rejtett pendrive-on 

található. A táskájában volt az az átkozott vacak a temetés alatt, 

mivel a gyilkosságkor nála lévő táskát egy feketére cserélte, és 

minden holmiját csak beledobálta ahelyett, hogy a kocsikulcsot 

visszaakasztotta volna felcímkézett helyére az előszoba falán lévő 

kis szekrényben. 

Így azt már tudta, hogy mit kerestek a betörők, de arról fogalma 

sem volt, hogyan segíthetne Lydiának. 

– Gondolkozz! – buzdította magát. – Gondolkoznod kell! 

Volt még egy órája, mielőtt Paul elmondja neki a tervét a 

pendrive visszaszerzésére. Első ötlete az volt, hogy felhívja Adam 

Quinnt, és közli vele, hogy szüksége van a kulcstartóra, de ha Paul 

tényleg figyel minden telefont, ezzel elárulja, hogy a pendrive még 

sincs a rendőrség bizonyítékraktárában. 

Márpedig ha rájön, hogy nincs szüksége Claire 

együttműködésére a meghajtó visszaszerzéséhez, nem lesz többé 

értelme életben tartania Lydiát. 

Paulnak továbbra is azt kell hinnie, hogy a pendrive a 

rendőrségen van. Ezzel Claire időt nyerhet, bár nem tudni, mennyit. 

Megjátszhatja, hogy felhívja Raymant, vagy azt, hogy elment a 

rendőrségre, de el fog jönni az a pont, mikor Paul tudni akarja, 

miért nem ér el haladást az ügyben. 

És fennáll a lehetősége, hogy az ő folyamatos „kudarcai” csak 

még jobban ártanak Lydiának. Claire a videókból tudta, hogy egy 

férfi képes úgy is bántani egy nőt, hogy nem öli meg, de eléri, hogy a 

szerencsétlen azt kívánja, bárcsak halott lenne inkább. 

Vajon a filmekkel kapcsolatos szerepéről igazat mondott? Bolond 

lenne hinni neki. Pedig volt némi vigasztaló abban, hogy nem a férje 

van a maszk mögött. Az anyajegyek Paul bal lapockáján elárulták 

volna. Viszont valaki kezelte a kamerát, valaki ráközelített a lányok 



testére, arcára. Valaki másnak is kellett lennie a helyiségben, aki 

tanúja volt a szörnyűségeknek. 

Ez a valaki lehetett Paul. A Fuller-ház az ő háza volt, és minden 

jel arra mutat, hogy rendszeresen járt is ide. Senki más nem 

törődött volna azzal, hogy ilyen tisztaság és rend legyen. 

Ami azt jelenti, hogy Paul ismeri a maszkos ember kilétét. A 

férjének az egyik barátja vagy üzlettársa egy megátalkodott 

pszichopata, aki lányokat rabol el, és elmondhatatlan rémségeket 

művel velük. 

Claire önkéntelenül megrázkódott a gondolatra. 

Vajon ez a titok a meghajtón? A maszkos férfi 

személyazonossága? Claire-t elöntötte a hideg verejték. Paul azt 

mondta, ő biztonságban van, de ha fenyegetve érzi magát azáltal, 

hogy lelepleződik a gyilkos, az mindenkit veszélybe sodor. 

Ami pedig azt jelenti, hogy ismét hazugságon kapta a férjét. 

Rick… 

Kérhetné Lydia barátja, Rick Butler segítségét. Tizenhárom éve 

vannak együtt. A férfi szerelő, és olyan embernek látszik, aki tudja, 

hogyan oldjon meg egy nehéz helyzetet. Paul dossziéja szerint 

többször volt börtönben. 

De nem. Ha Claire valamit is tud a nővéréről, akkor az az, hogy 

nem akarná belekeverni Ricket. Ha megtenné, azzal belekeverné a 

lányát is, s Paulnak hirtelen nem egy, hanem három áldozat lenne a 

markában. 

És Claire látta jól, hogy Dee Delgado épp olyan lány, mint 

amilyenek Paul filmjeiben végezték. 

Felállt, nem volt képes tovább ülve maradni. Nem mehetett 

vissza a házba, mert ott minden lépését figyelték. Vagy mégsem, 

csak ő megint mindent elhitt Paulnak. Csípőre tett kézzel bámult az 

ég felé. Eleve azért jutott ide, mert megkérdezte magától, mit tenne 

most Paul. Most talán megkérdezhetné azt is, mit tenne Lydia. 

Lydia több információt akarna szerezni. 



Amikor először benyitott a garázsba, tekintete nyomban a 

videokazettákra esett, de tudta, van a helyiségben más is, ami talán 

elárulja, miben mesterkedik Paul. Vannak fémpolcok különböző, 

számítástechnikai eszközökkel. A sarokban pedig egy munkalap 

egy hatalmas monitorral, és azon a számítógépen talán van 

internet. 

Visszament a házba. Szemével felmérte, hol lehetnek rejtett 

kamerák: egy a konyhában, egy a nappaliban, egy a polcon a 

garázsba vezető folyosó végén. 

Nőket gyilkoltak meg vadállat módjára abban a garázsban. 

Számtalan megkínzott nőt becstelenítettek meg, miközben a 

kamera rögzítette haláltusájuk minden pillanatát. 

Claire belökte az ajtót. Letaglózó volt a vér szaga, de a helyiség 

látványa már nem. Claire mostanra hozzászokott az erőszakhoz. 

Talán ez a magyarázata annak, hogyan tudott Paul olyan 

tárgyilagosan beszélni a filmekről. Mintha nem is valódi életeket 

oltottak volna ki. Hány nőt gyilkolhattak meg itt az évek során, 

mielőtt Paul hozzászokott a halálhoz? 

Mennyi idő kellett, hogy beprogramozódjon az agyába az ölés 

izgalma? 

Claire belépett a garázsba, és megdörzsölte a karját, mert 

nyomban fázni kezdett. Erőteljes rossz érzés fogta el, teste zsigeri 

reakciót adott a levegőben lévő gonoszságra. Mennyi nő veszítette 

itt el az életét! De nem csak erről volt szó. Minél beljebb megy a 

garázsba, annál távolabb kerül a menekülőúttól. Valaki meglepheti. 

Valaki rácsukhatja az ajtót. 

Visszanézett az üres folyosóra, s elméjében megjelent a maszkos 

férfi nyálas mosolya a képernyőn. 

Aztán megpillantotta a maszkot magát. 

Egy kampón lógott az ajtó mellett. A szeme és a szája előtt el volt 

húzva a cipzár. A latexnadrág egy másik akasztón lógott mellette, 

alattuk pedig, egy polcon, egy nagy üveg Johnson’s babapúder és 



egy kis tubus Wet síkosító hevert. Claire kényszerítette magát, hogy 

félrenézzen. Túl nyugtalanító volt ezt így együtt látni. 

Az ajtó melletti fal többi részét műanyaglapok foglalták el. 

Ismerős kínzószerszámok következtek: az ösztöke, a billogvas a 

nagy X-szel a végén, és a machete. Egyforma távolságra lógtak 

egymástól fémkampókon. A bozótvágó éle tükörfényesre volt 

súrolva. Az elektromos ösztöke villanyzsinórja szépen fel volt 

tekerve a nyelére. Claire ennyi erővel állhatott volna akár Paul 

otthoni garázsában is. 

A fém garázsajtóval szemben egy ismerős, Gladiator márkájú 

munkapadot pillantott meg. 

Az ajtó belső oldalára vastag szigetelőpanelek voltak ragasztva. A 

helyiség meleg érzetet keltett, bár fagyos volt a levegő. Claire 

feltételezte, hogy Paul minden rést kitöltött szigetelőhabbal, mert 

otthon is ezt csinálta. 

Benézett egy lazán lógó, fekete függöny mögé, melyet össze 

lehetett húzni, hogy ne lehessen belátni az útról, amikor Paul 

kinyitja a garázs ajtaját. Leveleket fújt be az ajtó alatt a szél, pedig 

nem vallott Paulra, hogy ezt eltűrte volna. 

Bár talán ez is a megrendezett színház része volt. A szemét sem 

volt igazi szemét az első filmeken. Paul összegyűrt néhány 

gyorséttermi dobozt és papírpoharat, de nem volt rajtuk zsírfolt 

vagy üdítőital. Még a matracon lévő vér sem tűnt valódinak, ami 

érthető is, hiszen a nők végig a falhoz voltak láncolva. 

A fal. 

Itt állt előtte, úgy háromméternyire. Sötétvörös vérfoltok ették 

bele magukat a betontömbökbe. A csuklók és a bokák számára 

szolgáló bilincseken csak retesz volt, zárra nem volt szükség. 

Annyira távol voltak egymástól a láncok, hogy egyik kéz nem tudta 

volna kiszabadítani a másikat. Claire már majdnem meghúzta az 

egyik láncot, de nem merte. Attól, hogy a dolgok hamisnak 

látszanak, még nem biztos, hogy azok. A vér a padlón például igazi 



volt. A szagot nem lehetne imitálni, és ha csak a látszat kedvéért 

lenne rá szükség, nem kellene igazi vért használni a filmeken. 

Az asszony felemelte a lábát. Cipője orra ragadt a vértől, amelybe 

véletlen belelépett. Azt várta, hogy elfogja az undor, de túlságosan 

tompult volt ahhoz, hogy bármit is érezzen. Miközben a 

számítógéphez ment, tornacipőjének talpa minden lépésnél olyan 

hangot adott ki, mint amikor széthúznak egy tépőzárat. 

A monitor két oldalán, könnyű állványokon Bird hangszórók 

álltak. Házuk fehér volt, mert az illett a monitor ezüst keretéhez, 

ahogy a rendszert teljessé tevő erősítő is. 

Claire oldalt fordította a széket, hogy fél szemmel láthassa az 

ajtót. Ha netán ismét megtámadnák, legalább látná a támadóját 

közeledni. Leütött egy billentyűt, de nem történt semmi. A hatalmas 

képernyő Apple gyártmányú volt, de nem hasonlított a kis Apple 

készülékekre, amelyeket ismert. Végigtapogatta a hátulját, hátha 

van rajta bekapcsológomb. Sejtette, hogy a monitor melletti nagy, 

fehér henger a gép maga. Addig nyomkodta a gombjait, amíg meg 

nem szólalt az Apple induló zenéje. Claire lecsavarta a hangerőt. 

A számítógép hátuljából kábelek indultak. Szintén fehér 

Thunderbolt vezetékek, amelyek egymással összekapcsolt, óriási 

teljesítményű tárolóegységekhez vezettek egy fémpolcon. Claire 

tizenkét meghajtót számolt meg. Hány film fér el tizenkét ilyen 

meghajtón? 

Claire ebbe bele sem akart gondolni. És fel sem akart állni, hogy 

megvizsgálja a többi berendezést a fémpolcon. Volt ott még egy 

öreg Macintosh számítógép, néhány kupac ötcolos floppylemez, egy 

másológép a VHS-kazettákhoz, és külső lemezmeghajtók DVD-k 

másolására. Jellemző Paulra, hogy megtartotta a családi üzlet régi 

eszközeit. 

Mostanra biztosan az interneten zajlik minden. Claire látott egy 

filmet arról, hogy milyen hatalmas, törvénytelen piac van az 

internet sötét oldalán. Legtöbben lopott filmek illegális 



kereskedelmére használják a titkos világhálót, míg mások 

drogkereskedelemre és gyerekpornó terjesztésére. 

Claire a Paul American Express számláin látott titokzatos 

levonásokra gondolt, amelyekről sosem beszéltek. Hány meg hány 

charter járatot fizetett ki a férje, miközben egyszer sem ült 

repülőre? Hány hotelszobát bérelt ki, miközben egyikben sem 

aludt? Claire eddig azt feltételezte, hogy mindezek kenőpénzek 

voltak Johnny Jackson képviselő számára, de talán mégsem. Férje 

nagyon módszeres volt mindenben, amihez csak hozzányúlt. Nem 

akarhatott gyanút kelteni azzal, hogy mindig csak a saját 

környezetéből rabol el lányokat. Lehet, hogy ezek a járatok és 

szobák a másutt elrabolt lányok utaztatását és elhelyezését 

szolgálták. 

És a képviselő talán ugyanolyan nagy pénzeket tett az üzletbe, 

mint Paul. 

Paul még csak tinédzser volt, amikor az apja meghalt. Egy 

állammal messzebb, egy bentlakásos katonai iskolában élt. Kellett 

lennie egy felnőttnek, aki akkor átvette Gerald Scott vállalkozását, 

és működtette, amíg Paul elvégezte az iskoláit. Ami így azt is 

jelentheti, hogy a képviselő mentori szerepe párhuzamos síneken 

futott: az egyik oldalról segített Paulnak létrehozni egy törvényes 

vállalkozást, a másik oldalról biztosította, hogy közben 

folyamatosan készüljenek a filmek. 

És hogy folyamatosan terjesszék őket, hiszen tömérdek pénzt 

hozhatott ezek forgalomba hozása. 

Claire számtalan alkalommal látta együtt Johnny Jacksont és 

Pault, de sosem jött rá, hogy rokonok. Vajon a filmek miatt titkolták 

a köztük lévő vérségi köteléket? Vagy a kormány-megbízatások 

miatt? Vagy van valami ennél is zavarba ejtőbb, amit Claire még 

nem fedezett fel? 

Mert úgy tűnt, Paullal kapcsolatban mindig van még több és még 

zavarba ejtőbb felfedeznivaló. Valahányszor azt hitte, már mindent 



megtalált, kinyílt egy csapóajtó, és ő még nagyobb mélységekbe 

nyert bepillantást. 

Claire feltette magának a nyilvánvaló kérdést a maszkos férfi 

kilétével kapcsolatban. Johnny Jackson a hetvenes éveiben járt. 

Életerős volt, és atletikus, de a maszkos a legújabbi felvételeken 

szemmel láthatóan fiatalabb volt nála, inkább Paul életkorához állt 

közelebb. Ugyanolyan puha hasa és kidolgozatlan izmai voltak, 

mint neki, aki túl ritkán járt edzőterembe. 

Adam Quinn teste feszes. Claire ugyan nem látta, de érezte erős 

vállai keménységét, és feszes hasizmait. 

Mindez már jelentett valamit, bár még nem volt világos, hogy mit. 

Végre életre kelt a számítógép monitora. Megjelent az asztal, és 

mint Paul többi komputerén, minden könyvtár ott sorakozott a 

képernyő alján. Végighúzta az egeret az ikonok fölött. 

„Nyers” 

„Szerkesztett” 

„Kiküldött” 

Claire nem foglalkozott a könyvtárakkal, inkább felment az 

internetre, és beírta a „Daryl Lassiter + gyilkosság + Kalifornia” 

szavakat. Ő volt az, akiről Huckleberry beszélt, aki szerinte 

elrabolta és meggyilkolta Juliát. Legalábbis ezt mondta neki az 

akkori FBI-ügynök és későbbi képviselő Johnny Jackson. 

A Yahoo több ezer linket dobott ki Lassiter nevére. Rákattintott a 

legelsőre, amelyben a San Fernando Valley Sun címlapon hozta 

Lassiter halálsorra való átszállítása során bekövetkezett 

megölésének hírét. Homályos fotók szerepeltek benne a három 

nőről, akiknek a meggyilkolása miatt elítélték, de a férfiról magáról 

semmi. Claire végigfutott egy hosszas értekezést a halálbüntetés 

történetéről Kaliforniában, majd rábukkant a történet lényegére. 

Lassiter az utcáról rabolt el egy nőt. Egy tanú hívta a 911-et. A 

nőt megmentették, de a rendőrség talált egy „mobil kínzókamrát” 

Lassiter furgonjának a hátuljában, benne láncok, egy ösztöke, egy 

machete és más kínzóeszközök. Találtak továbbá VHS-kazettákat is, 



amelyeken „a maszkos Lassiter megkínozta és megölte a nőket”. A 

három lányt, akiket a cikk megemlít, az eltűnt személyek listája 

alapján azonosították. 

„Joanne Rebecca Greenfield, tizenhét éves. Victoria Kathryn 

Massey, tizenkilenc éves. Denise Elizabeth Adams, tizenhat éves.” 

Claire minden nevet és életkort hangosan kimondott, mert ezek a 

lányok emberi lények voltak, és fontosak valakinek. Minden 

azonosított lány San Fernando Valley körzetéből való volt. Claire 

rákattintott még néhány linkre, mígnem talált egy fényképet 

Lassiterről. Carl Huckabee-nek nem állt rendelkezésére az internet, 

amikor Sam Carroll véget vetett az életének. De még ha 

rendelkezésére állt volna is, nem valószínű, hogy utánanézett volna 

az információknak, amelyeket FBI-ügynök barátja osztott meg vele. 

Mármint hogy a szalagokon látható férfi, aki megölte Juliát, 

ugyanaz, mint akit elfogtak Kaliforniában. 

Ezért aztán Huckabee semmiképp sem tudhatta volna meg, hogy 

Lassiter magas, nyúlánk figura volt, valamint afroamerikai, 

szorosra font afrofrizurával és egy halál angyalát ábrázoló 

tetoválással izmos mellkasán. 

Claire utolsó reménye is elpárolgott. Valahogy a lelke mélyén 

végig azt remélte, hogy mégsem Paul apja van azon a szalagon, és 

Juliát ez az átható tekintetű, barna szemű idegen ölte meg, akinek 

sötét sebhely fut végig az arcán. 

Miért nem képes feladni? Miért nem képes azonosnak látni azt a 

Pault, akit régen ismert, azzal a Paullal, akinek most ismeri? Milyen 

jelet nem vett észre? A férje annyira kedves volt az emberekhez, 

annyira igazságos, annyira tisztességes. Imádta a szüleit, sosem 

mondta, hogy rossz lett volna a gyerekkora, hogy bántották volna, 

hogy történt volna vele bármi rettenetes, ami szörnyeteggé tud 

változtatni egy embert. 

Claire ellenőrizte az eltelt időt a képernyőn. Volt még nyolc 

perce, mielőtt Paul jelentkezik. Eltűnődött, vajon tudja-e, mit csinál. 

Csak nem tudja egyfolytában figyelni a Fuller-ház kameráinak a 



képét. Bizonyára a legnagyobb megengedett sebességnél 

kevesebbel halad, mindkét keze a kormányon, és azon igyekszik, 

hogy a legkisebb feltűnést se keltse, nehogy megállítsa az 

autópálya-rendőrség, és megkérdezze, mi van a csomagtartójában. 

Lydia biztosan zajt csapna. Claire biztos volt abban, hogy a 

nővére irtózatos balhét verne ki, mihelyt alkalma adódna rá. 

És neki meg kell találnia a módját, hogy alkalmat teremtsen neki 

erre. 

Rákönyökölt a munkalapra, s a képernyő alján lévő könyvtárakra 

esett a pillantása. Hagyta a nyilat tétován lebegni a „Szerkesztett” 

felirat fölött, majd rákattintott az egérrel. Nem volt szükség 

jelszóra, hiszen aki ebben a szobában tartózkodott, úgyis tudta, mi 

van a számítógépen. 

Kinyílt a dokumentáció, fájlok százai. 

Mindegyik kiterjesztése: read.fcpx. 

Claire-nek fogalma sem volt, mit jelent ez, de az biztos, hogy nem 

építészeti szoftver. Rákattintott a legfelsőre, melyet utoljára 

nyitottak meg azon a napon. Aznap reggel 4:00-kor Paul itt ült 

ennél a számítógépnél, miközben Anna Kilpatrick holttestét 

megtalálták a BeltLine mellett. 

Az „Utolsó vágás. Pro” felirat töltötte be a képet. A szoftver 

Buckminster Fuller névre volt bejegyezve. 

Paul legutóbbi „munkáját” kezdte betölteni a gép. A képernyő 

közepén három panel jelent meg. Az egyiken egy lista különböző 

fájlokról, a másikon kicsinyített képek a filmből, a főpanelen pedig 

egyetlen felvétel: Anna Kilpatrick a falhoz láncolva, kimerevítve az 

időben. 

Alatta a szerkesztési lehetőségek mindenféle változata, az alatt 

pedig hosszú képsorok feltehetően a róla készült filmből. Claire 

felismerte a piros szemet helyreállító és a vonásokat meglágyító 

gombot, de a többi rejtély maradt számára. Rámutatott néhányra, 

hogy megjelenjenek az információk: szűrő, zene, szöveg, 

színkorrekció, stabilizálás, visszhang, hangszín. Még 



hangeffektusok is voltak, például eső, autózaj, erdei zajok, csöpögő 

víz. 

Paul – mint élete minden más területén – itt is tökéletesen az 

irányítása alatt tartott mindent. 

Eltérően attól, ahogy otthon látta a filmeket, itt Claire-nek 

lehetősége volt ráközelíteni a képre a nagyító jelével. Alaposan 

megfigyelte a lány arcát, és semmi kétsége sem volt, hogy valóban 

Anna Kilpatricket látja. 

És afelől sem maradt kétsége, hogy nem volt szükség egy másik 

személyre a kamera mögött a közelképek előállításához. A gyors 

előre- és visszatekerés és a lejátszás gombja ismerős volt, akár csak 

a régi VCR gombjai. Claire elindította a filmet. A hangszórók le 

voltak halkítva, mégis hallani lehetett Anna sírását. Aztán, mint a 

többi filmen is, a maszkos férfi hirtelen betöltötte a képet. 

Mosolygott, s látni lehetett nedves ajkát a cipzár fémfogai között. 

Claire-nek eszébe jutott, hogy ez a szerkesztett verzió, amelyet 

Paul már kiküldött a klienseinek. Bezárta a fájlt, visszament a 

könyvtárakhoz, és megnyitotta a „Nyers” feliratút. A legújabb fájl az 

előző napról származott. Paul úgy éjfél körül tette fel. Épp amikor ő 

és Lydia átlapozták a színkódolt dossziéit a magándetektívek 

jelentéseivel a dunwoody-i házban. 

Micsoda boldog órák! Akkor még azt hitte, hogy a férje szimpla 

erőszaktevő. 

Rákattintott a fájlra. Ugyanaz a három panel jelent meg alul a 

szerkesztési opciókkal. 

Claire megnyomta a lejátszás gombját. 

A film ugyanúgy kezdődött: Anna Kilpatrick totálban, a falhoz 

láncolva. Lehunyt szemmel, lehajtott fejjel. Majd jött a maszkos 

férfi. Ugyanolyan arcszínű és ugyanolyan felépítésű, mint akit Claire 

eddig a filmeken látott, de mégis egy kicsit más. A bőrszíne kissé 

világosabb volt, ajka pedig nem annyira piros. 

A hangban is volt valami különbség, még nem volt megvágva. 

Hallatszott egy fűtőtest zaja, a férfi léptei, a lélegzetvétele, majd 



ahogy megköszörüli a torkát. Anna felriadt, tágra nyílt a szeme. 

Rángatni kezdte a láncait. A férfi mit sem törődött vele. Egy 

zsúrasztalra szépen kirakta az eszközeit: az ösztökét, a machetét, a 

billogvasat. Egy fém fűtőelem volt az X köré tekerve, hogy 

felforrósítsa. A rövid villanyzsinór egy hosszabbítóban folytatódott. 

A férfi rányomott egy adag síkosítót a tenyerére, és elkezdte 

simogatni magát. Megint megköszörülte a torkát. Volt valami 

kísértetiesen üzleties ebben a műveletben, mintha csak egy újabb 

irodai munkanapjára készülne fel. 

Ebből semmi sem fog látszani a végleges változaton. Ezek csak a 

Paul által később kivágott, fölösleges részletek. 

A maszkos férfi odafordult a kamerához, s Claire-nek le kellett 

küzdenie a késztetést, hogy félre ne ugorjon. A férfi egész közel 

hajolt a lencséhez, ami – most már látszott – a névjegye lehetett, 

mint az üvöltő oroszlán az MGM filmstúdiónak. A férfi a közönségre 

mosolygott, fogai kivillantak a cipzár alól. Aztán odalépett Annához. 

Anna sikoltozni kezdett. 

A férfi megvárta, hogy abbahagyja. A lány torkából előtörő hang 

úgy halkult el, mint egy sziréna. 

A férfi az ujjaival szétfeszített egy sebet a lány hasán. Az 

felüvöltött a fájdalomtól. A férfi ismét várt, de persze nem szánta 

meg. A dákója már merev volt, bőre felhevült az izgalomtól. 

– Kérem! – könyörgött Anna. – Kérem, hagyja abba! 

A férfi odahajolt a füléhez. Claire feltekerte a hangot, és ő is 

előrehajolt. Füle épp olyan közel volt a hangszórókhoz, mint 

amilyen közelről a férfi Anna fülébe suttogta lágy, déliesen 

elnyújtott kiejtéssel: 

– Mondd, hogy te is akarod! 

Claire megdermedt. Üres tekintettel bámult a régi felszereléssel 

megrakott fémpolcokra. Tekintete elhomályosult, és éles fájdalom 

hasított a mellkasába. 

A férfi megismételte: 

– Mondd, hogy… 



Claire leállította a filmet, és a nagyítóval ráközelített a maszkos 

férfi hátára. 

Ez a szerkesztetlen változat. Paul még nem szűrte ki a fényt vagy 

hozta helyre a hangot, és még nem törölte ki az azonosító jeleket, 

mint például azt a három anyajegyet a gyilkos lapockájáról. 

Megszólalt a konyhai telefon. 

Claire nem mozdult. 

Megint egy csengés. 

És egy újabb. 

Az asszony felállt, és kiment a garázsból. Behúzta maga mögött 

az ajtót, bement a konyhába, és felvette a telefont. 

– Hazudtál nekem – mondta Paul. – Az egyik emberem megnézte 

a tetthelyen felvett leltárt. A kulcstartó nem szerepelt benne. 

Claire csak „az egyik emberem” szavakat hallotta meg. Hány 

embere lehet? Mayhew és Nolan vajon csak a jéghegy csúcsa? 

– Hol van a kulcstartó, Claire? 

– Nálam. Jól elrejtve. 

– Hol? 

Az asszony elfordította a hamis légfrissítőt, hogy kikerüljön a 

képből. 

– Claire? 

– Most elmegyek innen, te pedig minden húsz percben küldesz 

nekem egy fényképet Lydiáról. És ha meglátom, hogy akár csak egy 

haja szála is meggörbült, felteszem a pendrive egész tartalmát a 

YouTube-ra. 

Paul gúnyos hangot hallatott. 

– Nem is tudod, hogy kell. 

– Azt hiszed, nem tudok bemenni egy fénymásolószalonba, és 

nem tudok megkérni egy pattanásos kockafejűt, hogy tegye fel 

nekem? 

A férfi nem válaszolt. Nem hallatszott a háttérben menetzaj, leállt 

a kocsival. Paul lépkedett, cipője csikorgott valami kavicson. Vajon 

Lydia még ott van a csomagtartóban? Minden bizonnyal, mert Paul 



biztosítéknak vitte magával, így ha megöli, nem marad semmije, 

amivel zsarolhatná Claire-t. 

Az asszonyban hirtelen felmerült egy gondolat. Tulajdonképpen 

miért is vitte el Paul Lydiát? Ha valóban figyelné a dunwoody-i 

házat, tudhatná, hogy Lydia alig egy napja került a képbe. De ettől 

függetlenül egyedül Claire tudja, hol van a pendrive, ő tudja 

megszerezni neki. 

Akkor meg miért nem őt vitte magával? 

Afelől nem voltak kétségei, hogy a fizikai fenyegetés legkisebb 

jelére elárulta volna Paulnak, hogy Adamnél van a meghajtó. 

Csakhogy Paul nem őt rabolta el. Rosszul választott, pedig ez nem 

volt jellemző rá. 

Paul megpróbált ésszerűen érvelni. 

– Figyelj! Nekem szükségem van a pendrive-on lévő adatokra. 

Fontos. Mindkettőnk szempontjából, nem csak nekem. 

– Miután elküldted nekem az első képet a sértetlen Lydiáról, 

tárgyalhatunk róla. 

– Ezer darabra vághatnám, mielőtt meghal. 

Ez a hang! Ugyanezen a hangon beszélt hozzá a sikátorban. 

Ugyanezt a vészjósló délies kiejtést hallotta az imént a 

hangszórókból, mielőtt Paul megváltoztatta volna a filmen a 

hangját. Claire-nek a torkában dobogott a szíve, de tudta, nem 

mutathat félelmet ezzel az emberrel szemben. 

– Te azt akarod, hogy veled menjek. 

Ezúttal Paul hallgatott el. 

Rátalált a gyenge pontjára, bár nem szándékosan. Csak most látta 

meg Paul rossz választásának az értelmét, pedig mindvégig az orra 

előtt volt a válasz. Paul folyton ismételgette, mennyire szereti. 

Megütötte, de nem teljes erőből. A temetés alatt küldte oda az 

embereit, hogy ő ne legyen otthon. A rossz döntést hozta meg, és 

Lydiát vitte el, mert a jó döntés azzal járt volna, hogy bántania 

kellene Claire-t. 

Képes volt megütni a feleségét, de megölni képtelen lett volna. 



– Esküdj meg, hogy nem vettél részt ezekben a filmekben! – 

szólította fel Claire. 

Paul hangjából kicsendült a remény, mintha kötélként kötné őket 

össze. 

– Soha! Sosem bántottam őket. Az életemre esküszöm. 

Annyira meggyőzően hangzott, annyira őszintén, hogy Claire 

akár el is hihette volna. Csakhogy látta a vágatlan felvételt, a nyers 

változatot, amelyen Paul még nem változtatta meg a hangot, nem 

tompította a vonalakat, nem sötétítette be a bőrt, és nem tüntette el 

ravaszul az árulkodó anyajegyeket, hogy ne derülhessen ki a 

maszkos férfi valódi személyazonossága. 

Claire tudta, milyen az, amikor a férje szép módszeresen kikészíti 

a szerszámait valamihez. Ismerte a mozdulatát, amikor magához 

nyúl. Ismerte a három kis anyajegyet a hátán, melyeket mindig 

érzett az ujja alatt, amikor könnyedén végigsimította a kezével. 

És ezért minden kétséget kizáróan tudta, hogy a maszkos férfi 

Paul. 

– Küldd a képeket! És megmondom, mit fogunk tenni, ha kész 

vagyok. 

– Claire… 

Az asszony lecsapta a telefont. 

 



VI. 

Sajnálom, hogy olyan nehezen olvasható a kézírásom, drágám. Volt 

egy kisebb agyvérzésem. Most már jól vagyok, úgyhogy kérlek, ne 

aggódj! Nem sokkal azután történt, hogy befejeztem a legutóbbi 

levelemet. Lefeküdtem aludni, tele voltam tervekkel, és másnap 

arra ébredtem, hogy nem tudok felkelni az ágyból. Csak neked 

ismerem be, hogy nagyon megijedtem (bár már tényleg teljesen jól 

vagyok). A jobb szememre átmenetileg megvakultam, kezem-lábam 

nem volt hajlandó működni. Végül nagy küszködés árán sikerült 

felkelnem. Amikor felhívtam az édesanyádat, hogy boldog 

születésnapot kívánjak neki, olyan érthetetlenül motyogtam, hogy 

nyomban mentőt hívott. 

A doktor, aki anyád szerint túl fiatal volt ahhoz, hogy végzett 

orvos legyen, azt mondta, hogy ez egy TIA5, amivel persze tovább 

bosszantotta szegényt, mert Helen mindig is utálta a rövidítéseket. 

Rávette a fiút, hogy beszéljen érthetően, így megtudtuk, hogy ez egy 

ministroke, azaz a szélütéshez hasonló neurológiai tünetegyüttes. 

Miután anyád ezt is tisztázta a szegény emberrel, kiderült, hogy 

ez okozhatta a gyengeséget és a szédülést az elmúlt héten. 

Vagy – magunk között szólva – az elmúlt hónapban, mert 

visszagondolva utolsó látogatásomra Ben Carvernél néha kicsit 

furcsára sikeredett a beszélgetés, mert a beszédem nyilván 

számára sem volt mindig érthető. 

Talán ez a magyarázat arra, miért állíttatta le a látogatásaimat, és 

írta be azt a mondatot a dr. Seuss-féle könyvbe. Az anyjának néhány 

évvel ezelőtt súlyos agyvérzése volt, ismerhette az előjeleket. 

Néha váratlan helyeken találkozik az ember megértéssel. 

Elmondhatom neked, hogy hosszú idő óta most voltam a 

legboldogabb? Attól, hogy a húgaid siettek hozzám, hogy körém 

gyűlt a családom, körülölelt, és ez eszembe juttatta, hogyan éltünk 

együtt, mielőtt elvesztettünk téged. Ez volt az első alkalom 



csaknem hat éve, hogy mindannyian összegyűltünk egy szobában, 

és nem a hiányod foglalkoztatott minket. 

Nem mintha elfelejtettünk volna, drágám. Soha, de soha nem 

felejtünk el. 

Anyád persze kihasználta a betegségemet, hogy leszidjon a 

folytonos szélmalomharcom miatt (az ő szavával élve). Bár a 

stressz valóban hozzájárulhat a stroke-hoz, és mindig is magas volt 

a vérnyomásom, azt hiszem, egyedül én vagyok a hibás, mert nem 

aludtam és nem mozogtam eleget. Kihagytam a reggeli sétáimat is, 

és túl sokáig maradtam ébren este, mert nem tudott kikapcsolni az 

agyam. Pedig nektek is mindig azt mondtam, lányok, hogy az alvás 

és a mozgás az egészséges élet két legfontosabb alappillére. 

Szégyen, hogy éppen én nem fogadtam meg a saját tanácsom. 

A hab a tortán, hogy anyád mindennap meglátogat, amióta 

kijöttem a kórházból. Hoz nekem enni, és segít a fürdésnél. 

(Igazából nincs szükségem segítségre, de ugyan miért állítanék meg 

egy szép asszonyt, ha mindenáron meg akar fürdetni?) Mindennap 

elmondja ugyanazt, amit majdnem hat éve hallok tőle: „Bolond 

vagy, így meg fogod ölni magad. Fel kell ezt adnod. Te vagy életem 

szerelme, és nem bírom nézni, hogy lassan elpusztítod magad.” 

Mintha valaha is képes lennék itt hagyni titeket a saját 

jószántamból! 

Ösztönösen tudom, hogy anyád nem akarja hallani, mit 

derítettem ki Paul apjáról. Elutasítaná az elméletet, mint az én 

kelekótya, értelmetlen ötleteim egyikét, mint amilyen a Taco báros 

fickó üldözése vagy Nancy Griggs faggatása volt, aminek a végén az 

apja távoltartási végzéssel fenyegetett meg. (Különben summa cum 

laude végzett a barátnőd, drágám. Jó munkája van, figyelmes férje, 

és egy szélszorulásos cocker spánielje. Vagy mondtam már?) 

Így aztán megtartom magamnak a gondolataimat, és hagyom, 

hogy az anyád főzzön rám, és fürdessen. Ő pedig hagyja, hogy 

megöleljem, aztán szeretkezünk, és a közös életünkre gondolok, 



milyen lesz, miután végre találtam egy olyan bizonyítékot, amelyet 

még Huckeberrynek is el kell fogadnia. 

Vissza fogom szerezni az anyádat, és olyan apja leszek 

Peppernek, amilyenre szüksége van. Claire-t pedig meggyőzöm, 

hogy többet ér, többet érdemel, mint hogy azzal a férfival éljen, aki 

mellett kikötött. Megmutatom, milyen jó férj és apa tudok lenni, s 

elérem, hogy a lányaim ilyen embert válasszanak maguknak, nem 

olyan értéktelen hordalékokat, akiket magányos életük partjára vet 

a víz. 

Ez fog történni, ha ennek az egésznek vége lesz: 

Visszakapom az életemet. 

Csak a szép emlékekre fogok gondolni veled kapcsolatban. 

Lesz újra munkám. 

Gondoskodni fogok a családomról. 

Gondoskodni fogok az állatokról. 

Igazságot szolgáltatok magamnak. 

Tudni fogom, hol vagy. 

Végül megtalállak, a karjaimba zárlak, és finoman lefektetlek 

végső nyughelyedre. 

Mert végre tudom, milyen, amikor megtalálja az ember az utolsó 

szálat, amit meghúzva felfeslik az egész történet. Az életed 

története az után, hogy elraboltak tőlünk. 

Ezek azok a fonalak, amelyeket eddig felgombolyítottam: 

Gerald Scott kukkoló volt, aki szeretett leskelődni az olyan 

lányok után, mint te is. Képeket készített róluk. Valahol tárolnia 

kellett ezeket, és ha még megvannak, én pedig hozzájuk férek, és 

találok akár egyet is rólad, az már egy megbízható nyom, mely 

segíthet nekünk megérteni, mi történt valójában azon a márciusi 

éjszakán, amely nem is tűnik olyan távolinak. 

Abban nem vagyok biztos, hogy Paul tudott-e apja kukkoló 

hajlamairól, mindenesetre ezt az információt fel tudom használni 

arra, hogy eltávolítsam a kishúgod közeléből. 



Határozottan meg vagyok győződve arról, hogy Paul nem a 

megfelelő férfi Claire-nek. Valami rothadó, természetellenes dolog 

lakozik benne, és egy nap – ha nem is hamarosan, de öt, tíz vagy 

akár húsz év múlva – ez a rothadás áteszi magát rajta, és kitör 

belőle, tönkretéve mindent, amihez csak hozzáér. 

Bár tudod, mennyire szeretlek, mostantól fogva annak szentelem 

az életem, hogy ez a szörnyű, rothadó ördög sose kerülhessen abba 

a helyzetbe, hogy gonoszsága tönkretegye a húgaidat. 

Emlékszel még Brent Lockwoodra? Ő volt a legelső „igazi” 

barátod. Tizenöt voltál. A fiúk, akik addig érdekeltek, afféle 

ártalmatlan aszexuális gyerekek voltak, akik illettek volna 

bármelyik fiúbandába, amelyeket akkoriban hallgattál. A kombival 

fuvaroztalak a randevúkra, és a fiúknak hátul kellett ülnie. A 

visszapillantó tükörből vérfagyasztó pillantásokat vetettem rájuk, 

és mogorva, egy szótagos válaszokat adtam, amikor dr. Carrollnak 

szólítottak, vagy kifejezték érdeklődésüket az állatorvoslás iránt. 

Brent más volt. Tizenhat éves, félig fiú, félig férfi. Már volt 

ádámcsutkája. Koptatott farmert viselt, haját pedig Daniel Boone-t 

utánozva, hátul hosszúra hagyta. Eljött hozzánk engedélyt kérni, 

hogy elvigyen táncolni, mert a saját autójával akart elmenni veled 

kettesben. Én sosem engedtem volna ezt meg egy fiúnak, ha előbb 

nem nézek a szemébe, és nem ijesztek rá alaposan. 

Tudom, nehéz elhinned, drágám, de én is voltam egyszer tizenhat 

éves kamasz. Nekem is csak azért kellett saját autó, hogy lányokat 

fuvarozzak rajta. Ez tökéletesen érthető, sőt dicséretes célnak 

számított akkoriban a magam korabeli fiúknál, ám teljesen más 

megvilágításba került minden, amikor már felnőtt férfi voltam és 

apa, az a lány pedig te voltál. 

Azt mondtam neki, vágassa le előbb a haját, és szerezzen munkát, 

aztán jöjjön vissza, és kérjen meg megint. 

Egy hét múlva ott állt az ajtóban. 

A copf le volt vágva, és épp elkezdett dolgozni a McDonald’snál. 



Anyád éktelen vihogásban tört ki, és azt mondta, máskor 

fogalmazzak pontosabban. 

Órákat töltöttél a szobádban az előtt az első randi előtt. Amikor 

végre kinyitottad az ajtód, parfüm és hajlakk illata áradt ki onnan. 

Mindenféle nőies illat, amire sosem számítottam a saját lányommal 

kapcsolatban. Gyönyörű voltál. Istenem, de gyönyörű! Alaposan 

megnéztem az arcod, hátha találok valami elfogadhatatlant, például 

túl sok szemfestéket, túl vastag szemceruzát, de nem volt rajtad 

semmi, csak halványkék szemedet emelted ki finoman. Már nem 

emlékszem, mit viseltél, és milyen volt a hajad (ez anyád 

felségterülete), de még mindig érzem, ahogy elakadt tőled a 

lélegzetem, ahogy rádöbbentem, hogy ez már nem az én fiús, 

rakoncátlan kislányom többé, aki fára mászik és utánam szalad, 

amikor a reggeli sétámra indulok. 

Most már tudom, milyen egy igazi szélütés, még ha kicsi is, de 

amikor néztelek, amint Brent Lockwood elhajt veled az autóján, 

biztos voltam benne, hogy menten agyvérzést kapok. Annyira 

aggódtam e miatt az egyetlen fiú miatt, e miatt az első fiú miatt, 

hogy nem gondoltam arra, hány jön még ezután. Hogy lesz köztük 

olyan is, aki miatt visszasírom még Brentet a harmadkézből vett 

Impalájával és a sültkrumpli-szagával, ami állandóan körüllengte. 

Miért is jutott most eszembe ez a fiú? Talán mert ő volt az első? 

Vagy mert azt hittem, ő lesz az utolsó? 

Nem, inkább Claire miatt. 

Ma este felhívott Paul. Aggódott az egészségemért, és az ilyenkor 

szokásos, felszínes dolgokat mondta. Csupa normális dolgot, nem 

volt benne semmi kivetnivaló. Én mégis tudom, hogy nála semmi 

sem helyénvaló. 

Régimódinak tart engem, én pedig hagyom, mert ezzel a 

malmomra hajtja a vizet. Anyád, a morgolódós, vén hippi az, aki 

óvatosságra készteti, míg én adom a kedves leendő apóst, aki 

mosolyog és összekacsint vele. 



Elmeséltem neki Brent Lockwood esetét, aki engedélyt kért, hogy 

randira vigye legidősebb, eltűnt lányomat. 

Ahogy vártam, Paul nyomban bocsánatot kért, amiért ő nem 

kérdezett meg, hogy randevúzhat-e Claire-rel. Jól tudja imitálni a 

megfelelő viselkedést. Ha személyesen beszéltünk volna, és nem 

telefonon, biztos vagyok benne, hogy térdre esve kért volna utólag 

engedélyt. De mert nem volt jelen, csak a hangja közvetítette a 

tiszteletet és az érzéseit. 

Közvetítette. 

Anyád szerint Paulnak egy fánkokat gyártó üzem futárjaként 

kellene érvényesülnie, olyan jól tudja közvetíteni a ragacsos, 

érzelmes üzeneteket. 

Belenevettem a telefonba, mert Paul kérése, hogy engedjem 

randizni vele a lányomat, igencsak megkésett. Persze ő is nevetett, 

mert így volt illendő. Kis idő elteltével rátért egy további kérésre a 

jövőt illetően, miszerint szilárdabb alapokra szeretné helyezni a 

kapcsolatát Claire-rel. Rá kellett jönnöm, hogy bár ez az idegen csak 

néhány hete találkozgat a lányommal, máris a házasság jár a 

fejében. 

Házasság. Ezt a szót használta, pedig a hozzá hasonló férfiak nem 

feleségül szokták venni a nőket, hanem birtokolják, ellenőrzésük 

alatt tartják őket. Az ilyenek telhetetlen nagyevők, akik befalják a 

nőket, majd a csontjaikat használják fogpiszkálónak. 

Sajnálom, drágám. Mióta elvettek tőlem, sokkal gyanakvóbb 

lettem, mint korábban voltam. Mindenhol összeesküvést gyanítok, 

és meg vagyok győződve arról, hogy a gonosz ott van mindenütt. 

Nem bízom senkiben az anyádon kívül. 

Így aztán néhányszor megköszörültem a torkomat, és 

igyekeztem minél fájdalmasabb hangon közölni Paullal, hogy nem 

tudnám nyugodt lelkiismerettel odaadni egy férfinak sem a 

lányaimat vagy akár csak részt venni az esküvőjükön, amíg meg 

nem tudom, mi történt a legidősebb gyermekemmel. 



Pepperhez vagy akár hozzád hasonlóan Claire is legalább annyira 

heves, mint amilyen makacs. Ugyanakkor az én pici lányom, és 

soha, de soha nem cselekedne az akaratom ellenére. Egy dolgot 

biztosan tudok a húgaiddal kapcsolatban: ahogy nem bántanának 

fizikailag, úgy nem lennének képesek a szívemet sem összetörni. 

Olyan biztos vagyok ebben, mint ahogy ismerem Claire 

nevetését, az arckifejezését, amikor mosolyogni vagy sírni készül, 

vagy azt az érzést, amikor átöleli a vállam, és a szemembe mondja, 

hogy szeret. 

És ezt Paul is tudja. 

Miután közöltem vele a dilemmám, hosszan hallgatott a vonal 

másik végén. Ravasz fickó, de még fiatal. Egyszer biztosan ő lesz a 

nagy manipulátor, de két nap múlva, amikor kettesben leszek vele, 

én leszek az, aki kérdez, és Paul Scott nem megy ki a szobából 

addig, amíg meg nem kapom a válaszokat. 

 



15. FEJEZET 

Claire megmarkolta a kormányt. Pánik fojtogatta, verejtékezett, 

pedig hideg szél fújt be a résnyire nyitott napfénytetőn. Lydia 

telefonjára pillantott, ami a szomszédos ülésen hevert. A képernyő 

már elsötétült az utolsó üzenet óta. Paul eddig három képet küldött 

Lydiáról, mindegyik más-más szögből mutatta. És mindegyik hozott 

némi megkönnyebbülést Claire-nek, mert nem látott további 

sérüléseket nővére arcán. Claire nem bízott Paulban, de a saját 

szemében igen. A férje nem folytatta Lydia bántalmazását. 

Legalábbis egyelőre nem. 

Kényszerítette magát, hogy ne gondoljon a sötét végkifejletre, 

amely felé kétségbeejtő sebességgel haladtak. Helyre utaló jelet 

vagy időpontot nem talált a képeken. Erőtlenül kapaszkodott a 

reménybe, hogy Paul valóban megáll minden huszadik percben, és 

elkészíti a fotót, mert a másik alternatíva az lett volna, hogy jó előre 

elkészítette az összes felvételt, így Lydia akár már halott is lehet. 

Meg kell találni a kiutat ebből! Paul nyilván nagyban tervez. 

Mindig is öt lépéssel járt mindenki előtt. Ő talán már meg is találta a 

megoldást, sőt, talán már a megvalósításán dolgozik. 

Biztos van egy másik háza is, mert mindig mindenből vett 

tartalékot is. Egy kétórás autóúttal Athensből már eljuthatott 

valamelyik Karolinába, vagy a tengerpartra, vagy valamelyik 

alabamai határváros közelébe. Biztos van egy másik háza egy másik 

néven, egy másik kínzókamrával és egy másik polcsorral a beteges 

filmjei számára. 

Claire hátán végigcsorgott a verejték. Néhány centivel nagyobbra 

vette a tetőn a rést. Délután négy óra múlt, a nap kezdett lebukni a 

horizonton. Nem szabad egyfolytában Paulra gondolnia, és arra, 

hogy vajon mit tesz a nővérével. A férje mindig arra tanította, hogy 

a győztesek csak magukkal versenyeznek. Volt még egy órája, hogy 

kitalálja, hogyan szerzi vissza a pendrive-ot Adamtől, hogyan 



juttatja el Paulnak, és hogy az ördögbe tudja mindeközben 

megmenteni Lydiát. 

Egyelőre nem volt semmije, csak a félelem és az a rémes érzés, 

hogy fogy az idő, s az óra leteltével is ugyanolyan tehetetlen lesz, 

mint amikor elhagyta a Fuller-házat. Korábbi gondjai végtelenített 

szalagon peregtek előtte újra meg újra: anyja örökös 

távolságtartása, Huckleberry tehetetlensége, Jacob Mayhew 

esetleges bűnrészessége, és Fred Nolané ugyancsak, bár neki lehet, 

hogy megvannak a maga tervei. Aztán Johnny Jackson képviselő, 

Paul titokban tartott nagybátyja, aki hatalommal és 

összeköttetésekkel bír, és kétszínű módon odaáll a Kilpatrick 

család mellé a sajtókonferencián, mintha fogalma sem lenne, mi 

történt drága gyermekükkel. No és Adam Quinn, aki talán barát, 

talán ellenség. 

A maszkos férfi pedig Paul. 

Paul! 

Képtelen volt elhinni. Nem, azért ez nem egészen volt igaz. 

Hiszen a saját szemével látta ott állni a lány előtt. A gond az volt, 

hogy felfogni nem tudta. 

Előkapart az agyából minden zavaró részletet Paullal 

kapcsolatban, de tudta, hogy van még több is. Kell hogy legyen. 

Férje színkódos dossziéihoz hasonlóan a megerőszakolt nőkről, kell 

lennie számtalan más filmnek is a lányokról, akiket elrabolt, akiket 

rabságban tartott, akiket megkínzott a maga örömére és a hozzá 

hasonló, gyalázatos, undorító nézők örömére. 

Vajon Adam Quinn is az egyik vevője? Vagy netán aktív 

résztvevő? Ahogy Lydia is mondta, nemigen volt jó emberismerő. 

Azért szűrte össze a levet Adammel, mert unatkozott, nem pedig 

azért, mert meg akarta ismerni a férfit. Férje legjobb barátja életük 

állandó része volt. Visszatekintve már látta, hogy Paul mindig is 

kartávolságnyira tartotta magától. Adam mindig jelen volt, de 

sosem a belső körben. 

A belső körhöz kizárólag Paul és ő tartozott. 



Ezért nem foglalkozott ő Adammel egészen addig a bizonyos 

karácsonyi összejövetelig. A férfi nagyon részeg volt, és 

kezdeményezett, ő pedig tudni akarta, meddig hajlandó elmenni. 

Adam jó volt, vagy csak más, mint Paul, és neki egyedül ez volt a 

fontos. Valahogy esetlenül elbűvölő tudott lenni. Szeretett golfozni 

és gyűjtötte a régi kisvonatokat. Kellemes, erdőillatra emlékeztető 

arcszesze volt. 

Ennyi volt minden, amit tudott róla. 

Adam azt mondta, fontos prezentációja lesz hétfőn, ami azt 

jelenti, hogy másnap reggel korán bent lesz az irodában. A 

prezentációt a Quinn+Scott belvárosi irodájában tartja, ahol 

vetítőterem áll a rendelkezésére színházszerű nézőtérrel, és szűk 

ruhát viselő fiatal lányok szolgálnak fel italokat meg könnyű 

szendvicseket. 

És nyilván nála lesz a pendrive. A fájlok túl nagyok voltak ahhoz, 

hogy átküldje a benti gépére e-mailben. Így ha szüksége lesz rájuk a 

munkájához, magával kell vinni a meghajtót. Ha pedig azért kellett 

neki a kulcstartó, mert terhelő bizonyítékokat tartalmaz, bolond 

lenne, ha nem tartaná magánál. 

Claire elidőzött ezen az utóbbi eshetőségen. Előfordulhat, hogy 

Paulnak volt egy másik belső köre is, ahová Adam már 

beletartozott. Majdnem két évtizede voltak a legjobb barátok, jóval 

régebben, mint hogy ő bekerült a képbe. Amennyiben Paul 

megtalálta apja filmjeit a baleset után, minden bizonnyal Adamhez 

fordult, hogy beszéljen róla. Képesek voltak együtt kitervelni, 

hogyan folytassák a vállalkozást? Együtt nézték tán a filmeket és 

rádöbbentek, hogy nem undorodnak, sőt vonzza őket az erőszak 

látványa? 

Ebben az esetben Adam már elmondta volna Paulnak, hogy nála 

van a pendrive. Claire nem tudta mire vélni a hallgatását. 

Összevesztek talán, és Adam megkísérel Paul fölé kerekedni? 

– Gondolkozz! – intette magát Claire. – Gondolkozz! 



Csakhogy képtelen volt gondolkodni, pusztán gépiesen 

cselekedett. 

Felkapta Lydia telefonját. Nem kellett hozzá kód, vagy ezt is Paul 

iktatta ki az ő kedvéért, előzékenyen. Rányomott a gombra, és 

megjelent a legutóbbi fotó a képernyőn. Lydia rémült arccal a 

csomagtartóban. Ajka teljesen fehér. Mit jelentsen ez? Kap 

rendesen levegőt? Vagy Paul így akarja megfojtani? 

Ne hagyj el, Sweetpea! Kérlek, ne hagyj el! 

Claire letette a telefont. Esze ágában sem volt elhagyni Lydiát. 

Ezúttal nem. Soha többé. 

Talán rossz oldalról közelíti meg ezt az egészet. Ha már képtelen 

kidolgozni a maga stratégiáját, talán kitalálhatná, mit tervez Paul. 

Férje reakcióit viszonylag jól ki tudta számítani, legalábbis amikor 

karácsonyi ajándékokról vagy meglepetésnek szánt utazásokról 

volt szó. 

Tehát Paul elsődleges célja visszaszerezni a pendrive-ot. Neki 

nem kerül semmibe várni. Nála van Lydia, akivel sakkban tudja 

tartani Claire-t. Nem öli meg, amíg nincs a kezében a meghajtó. 

A gondolat némi megkönnyebbüléssel töltötte el Claire-t, bár 

nagyon is jól tudta, Paul másképp is képes bántani Lydiát. 

Erre gondolni sem akart. 

Iránta még mindig táplál érzéseket, már amennyire egy ilyen 

ember érezni képes. Végül is párnát tett a feje alá, visszahúzta 

ujjára a jegygyűrűjét, levette róla a cipőt, és feltöltötte a Teslát. 

Mindez időbe került, ami annyit jelent, hogy Paulnak fontos volt, 

hogy megtegye. Ahelyett, hogy sietve magával vitte volna Lydiát, 

kockázatot vállalt azzal, hogy gondoskodott róla. 

Ez viszont az ő számára előny. 

Claire felnyögött. Szinte hallotta Lydia hangját a fülében: „Na és 

akkor mi van?” 

A kocsi GPS-e utasította, hogy forduljon jobbra. Claire-nek 

jólesett hallani, hogy valaki más megmondja neki, mit tegyen, még 

ha az csak a fedélzeti számítógép is. Athensben nyomasztották a 



rosszabbnál rosszabb választási lehetőségek. Anyjához nem 

mehetett, mert ő csak idegeskedne, és ágyba akarná őt dugni. A 

rendőrséghez nem fordulhatott, mert nem tudhatta, ki áll 

szövetségben Paullal. Haza sem mehetett, mert Nolan bizonyára 

keresi. Az egyetlen hely, ahová mehetett, az Lydia otthona volt. 

Félúton járt a ház felé, amikor rádöbbent, hogy van ott valami, 

ami talán a hasznára lehet. 

Lassított, és körülnézett, merre jár. Eddig gondolkodás nélkül 

követte a Tesla utasításait, s a GPS egy régebbi külvárosba vitte. A 

házak itt még nem egy sorban álltak, nem egy kaptafára épültek, 

mint az új negyedekben. Itt egyformán voltak vadnyugati faházak, 

holland gyarmati stílusú épületek, és olyan téglából épült 

farmházak is, mint amilyenben Lydia lakott. 

Claire-nek nem volt szüksége a GPS-re, hogy tudja, megtalálta a 

házat. Felismerte Paul fotóiról. A postaláda oldaláról már félig 

lekoptak a szemmel láthatóan gyerek által ráfestett számok. Claire 

maga előtt látta Lydiát, ahogy ott áll az udvaron, és nézi, amint pici 

lánya gondosan felfesti a címet a levelesláda oldalára. 

Lydia furgonja ott állt a felhajtón. Paul nyomozói szerint Rick a 

szomszédban lakott már majdnem tíz éve. Claire megismerte a 

kerti törpéket az ajtajánál. A férfi teherautója még ott állt a 

dunwoody-i ház előtt, de volt egy másik kocsija is, egy öreg Camaro, 

mely most a garázs előtt parkolt. 

Figyelmesen megnézte mindkét épületet, míg lassan elhajtott 

előttük. Ricknél égett néhány lámpa. Vasárnap volt, késő délután. 

Claire úgy vélte, egy Rick Butlerhez hasonló férfi ilyenkor biztosan 

meccset néz, vagy olvas. Dee valószínűleg egy barátnőjénél van, 

mert a Claire teniszklubjába járó nők szerint egy tinilány képtelen 

eloltani maga után a villanyt, ha átmegy egy másik szobába. 

Claire befordult a sarkon, s egy rövid zsákutcába jutott, melynek 

a végében egy lerobbantnak tűnő házikó állt. Leparkolt, s kiszállt az 

autóból. Hátsó zsebébe süllyesztette Lydia telefonját, mert kilenc 

perc múlva volt esedékes a következő fotó. Paul pontos volt, mint 



mindig – vagy előre beprogramozta a telefonját, hogy 

húszpercenként küldjön el egy fényképet. 

Az asszony felnyitotta a csomagtartót, s bedobta hátra a táskáját, 

mert ez egy olyan környék volt, ahol nem hagy elöl a kocsiban 

semmit az ember. Talált egy összecsukható hólapátot a 

vészhelyzetekre összeállított hátizsákban, amelyet Paul mindegyik 

autójukba megrendelt, beleértve Helenét is. A lapát nyele fémes 

kattanással nyílt ki. Claire már várta, hogy meggyullad valahol a 

kinti lámpa, vagy odakiált egy szomszéd, de semmi sem történt. 

Körülnézett, hogy tájékozódjon. Lydia otthona négy háznyira 

volt, Rické ötre. 

Lydiáétól eltekintve nem volt kerítés a hátsó kertek között, 

melyeket hosszú fasor választott el a mögöttük lévő házaktól. Már 

fél öt volt, és ment le a nap. Claire könnyen megtalálta az utat a fák 

között. Senki sem nézett épp ki a hátsó ajtaján, de azt sem tudta, 

meglátnák-e, ha netán kinéznének. Borús volt az ég, talán megint 

esni fog. Érezni lehetett a nyirkosságot a levegőben. 

Megragadta a drótkerítést, hogy átdobja rajta magát, de a fémrúd 

meghajlott a keze alatt, s vele a drótháló is. Ránehézkedett hát, s 

amikor már elég alacsony volt, átlépte. Körülnézett. Lydia hátsó 

kertje hatalmas volt, egy vagyont fizethetett a kerítésért, hogy bent 

tartsa a kutyákat. 

Majd megjavíttatja, ha Lydia már újra itthon lesz a családjával. 

Nővére hátsó kertje jobban rendben volt tartva, mint a többi. A 

vízelvezető árok tiszta volt, fehér szegélye frissen festve. Claire úgy 

vélte, Rick keze van a dologban, mert a szomszéd ház, az övé is 

hasonlóan gondos házigazdáról tanúskodott. 

Claire-nek tetszett, hogy itt lakik a nővére. Az utóbbi napok 

szörnyű fejleményei ellenére szinte érezte a két ház között oda-

vissza áramló boldogságot. Azt, hogy itt egy család él, melynek 

tagjai hálásak egymásért, és hogy helyük van a világban. Lydia 

többet teremtett itt, mint egy otthont. Békét teremtett magának. 

Békét, amelyet neki sikerült lerombolnia. 



Claire úgy tippelt, a konyhában ég a villany. Odalopakodott a 

nagy hátsó teraszhoz, melyen asztalok, székek és egy nagy, 

rozsdamentes fémből készült grill állt, mely fekete vászonnal volt 

letakarva. 

Mozdulatlanná dermedt, amint megpillantotta a fényszórókat. A 

mozgásérzékelők úgy csüngtek az eresz alatt, akár a herék. 

Felnézett az égre, mely percről percre sötétedett. Tett egy óvatos 

lépést előre, majd még egyet. Felkészült a felvillanó fényre, de a 

lámpák nem kapcsoltak be, ahogy felment a lépcsőn. 

A mosogató előtti nagy ablakon át belesett a konyhába. Papírok 

feküdtek az asztalon, az egyik széken régi teniszcipők és egy 

tornazsák hevert. A hűtőre színes mágnesek tapasztottak 

cédulákat. A mosogató edényekkel volt tele. Paul az ilyen lakást egy 

borderline gyűjtögető házaként jellemezné, Claire azonban a 

belakott otthon melegét érezte rajta. 

A hátsó ajtón nem volt ablak, viszont volt két zár is. Alulra nagy 

kutyaajtót vágtak, így Claire csendben felemelt egy nehéz, fa kerti 

széket, és eltorlaszolta. Paul detektívje jelentéséből tudta, hogy 

Lydiának két labradora van, de az információ már két hónapos volt. 

Claire nem tudta elképzelni, hogy nővére olyan házőrző fajtákat 

választana, mint a pásztorkutya vagy a pitbull, de a kutyaugatás, 

jöjjön bármilyen fajtától is, figyelmeztethetné Ricket, akit nyilván 

érdekelne, mi az ördögöt csinál egy idegen nő a barátnője hátsó 

teraszán egy összecsukható lapáttal. 

Claire két marokra fogta a lapátot, amely alumíniumból készült 

ugyan, de erős volt. Rick házára pillantott, hogy nem tapasztal-e 

életjeleket, majd lement a lépcsőn. Bemászott a terasz alá a nyirkos 

talajon. Mélyen le kellett hajtania a fejét és begörbítenie a vállát, 

hogy ne súrolja alulról a deszkát. Összerezzent, amint hozzáért egy 

pókháló, utálta a pókokat. Megborzongott, majd leszidta magát, 

amiért ennyire ijedős, mikor a nővére élete forog kockán. 

Előre lehetett volna tudni, hogy a terasz alatt sötét lesz. A 

Teslában volt zseblámpa, de Claire nem akart érte visszamenni. 



Haladnia kellett tovább. Csak a lendület vitte előre és óvta meg 

attól, hogy összeessen a félelemtől és az aggodalomtól. 

Gyorsan bemászott amilyen messzire csak tudott a lépcső alá. 

Keskeny fénycsíkok világítottak át a lépcsők homloklapjai alatt. 

Claire végigtapogatta a földet a legalsó lépcsőfoknál. Egy helyütt 

talált egy bemélyedést – ez az a hely. Belenyomta laposan tartott 

ásóját a földbe, és kiemelt egy kanálnyi talajt. 

Lassan, csendben dolgozott, s bányászta tovább a földet a lépcső 

alól. Végre kissé meredekebben is bele tudta nyomni a gödörbe a 

lapátot, s fémhez koccant a fém. Eldobta az eszközt, s a kezével 

ásott tovább. Igyekezett nem gondolni pókokra, kígyókra, vagy 

bármire, ami a földben lakik. Kitapogatta egy műanyag zacskó 

szegélyét, s egy pillanatra engedte, hogy örüljön a teljesített 

feladatnak. Kihúzta a zacskót a gödörből, mire rázáporozott a föld, s 

köhögnie, tüsszögnie kellett. 

De legalább a kezében volt a pisztoly. 

Lydia mondta ugyan, hogy a fegyvert elásta a lépcső alá, de Claire 

nem hitte igazán, hogy tényleg ott találja. Megdöbbentette a 

gondolat, hogy a nővérének pisztolya van. Mit akart kezdeni Lydia 

egy ilyen rémes eszközzel? 

És ő mit akar kezdeni vele? 

Próbálgatta a pisztoly súlyát. A műanyagon át is érezte a fém 

hidegét. 

Gyűlölte a fegyvereket. Paul tudta ezt, így nem is számítana arra, 

hogy Claire előhúz egyet a táskájából, és agyonlövi vele. 

Merthogy ez a terv. 

A terv, amin mindeddig hiába törte a fejét, egy pillanat alatt 

villant be az agyába. 

Pedig mindvégig ott volt, s tudat alatt nyilván ez irányította Lydia 

háza felé, miközben szinte megbénította férje rettenetes tette. 

„Proaktív interferencia”, magyarázná Paul. „Ez az, amikor a 

korábban megszerzett ismeretek akadályozzák az új ismeretek 

feldolgozását.” 



Az információ ennél már nem is lehetne világosabb. Paul 

hidegvérű gyilkos, ő, Claire pedig egy idióta, ha azt hiszi, hogy 

hagyni fogja Lydiát csak úgy elsétálni. Ahhoz túl sokat tud, és 

különben is feláldozható. Ennyi erővel időzítő is lehetne a feje 

fölött, melyen peregnek visszafelé a percek. Élete utolsó percei. 

Egyszóval ez lesz a következő lépés: visszaszerzi a pendrive-ot 

Adamtől. Vagy simán elkéri, vagy ráfogja a pisztolyt, amit itt tart a 

kezében. Azt már látta, milyen kárt tud okozni egy teniszütő. A 

golyó által okozott sérülést el sem tudta képzelni. 

Lydiának igaza volt, hogy annyi információt kell gyűjteni, 

amennyit csak lehetséges. Meg kell tudnia, miért olyan fontos a 

pendrive-on lévő anyag Paul számára. Ennek az információnak a 

birtoklása az ő oldalára fogja billenteni a mérleget a hatalomért 

folyó harcban. 

Óvatosan kivette a zacskóból a pisztolyt. Ismerős volt az olajos 

fém szaga. Két éve születésnapi ajándékként elvitte Pault egy 

lőtérre. Paul örült, de csak mert Claire olyasmit talált ki, ami 

ennyire távol esik a komfortzónájától. Nem is bírta tíz percnél 

tovább odabent. Az érzelmi súlya annak, hogy a halált tartja a 

kezében, kikergette a parkolóba, ahol könnyekben tört ki. Paul 

nevetve vigasztalta, mert végül is butaság volt. Claire ezt tudta is, 

mégis kővé dermedt az ijedségtől. 

A pisztolyok nagyot szóltak, minden szag idegen és félelmetes 

volt. Már attól remegett, hogy a kezébe fogta a megtöltött Glockot. 

Semmilyen szempontból sem neki való volt a fegyver. Nem volt elég 

ereje még ahhoz sem, hogy felhúzza. A pisztoly visszarúgásától 

pánikba esett, s egyfolytában attól rettegett, mi lesz, ha elejti, és 

véletlenül megöl valakit, esetleg saját magát, vagy mindkettőt. No 

meg hogy a leeső töltényhüvely megégeti a bőrét. Egyre jobban félt, 

valahányszor meghúzta a ravaszt, mígnem a félelme olyan szintet 

ért el, hogy már remegett, és nem tudta rajta tartani az ujjait a 

markolaton. 



De ez mind csak később történt. Mielőtt betették volna a lábukat 

a lőtérre, Paul megkérte a fegyvermestert, hogy vizsgálja át 

alaposan a fegyvereket. Claire-t meglepte ez a kérés, mert 

feltételezte, hogy a férje mindenről mindent tud. A férfi odavitte 

őket egy üvegajtajú szekrényhez, melyben ott sorakoztak a bérbe 

vehető fegyverfajták: pisztolyok, puskák, néhány karabély, és nagy 

rémületére még egy géppuska is. 

Azért döntöttek a Glock mellett, mert ez a típus a legismertebb. A 

pisztoly kilenc milliméteres volt, hátra kellett húzni rajta a szánt, 

hogy betöltődjön a golyó. Egy revolvernél csak bele kell ejteni a 

lövedéket a forgó tárba, bekattintani a tárat a helyére, kibiztosítani 

az ütőszeget, és meghúzni a ravaszt. 

A kulcsszó persze a golyó. 

Claire szemügyre vette Lydia revolverét. Nem lehet olyan 

szamár, hogy töltött fegyvert ás el az udvarán, gondolta, de azért 

ellenőrizte a forgó tárat. Mind az öt hely üres volt. Mennyi pénz is 

lehet a táskájában? Bemehet egy sportboltba vagy a Walmartba, és 

vehet készpénzért lőszert, mert egy kártyás vásárlás 

megmutatkozna valahol. 

Hirtelen felgyulladt a villany. 

Claire ijedtében fel akart egyenesedni, és jól beverte a fejét. Olyat 

szólt a koponyája a deszkán, akár egy harang. 

Rick Butler nézett be a terasz alá. 

– Segíthetek valamiben? 

Claire visszatette a pisztolyt a zacskóba. Megpróbált kimászni, de 

szüksége volt mindkét kezére, így kidobta azt maga előtt az 

udvarra. Rick hátraugrott, mintha gránátot dobtak volna elé. 

– Sajnálom – mentegetőzött Claire, mert ez volt minden kínos 

helyzetre a válasza. – Claire Scott vagyok, Lydia… 

– Húga – fejezte be a mondatot Rick lepillantva a pisztolyra. – Azt 

hittem, ettől már megszabadult. 

Claire összecsapta a kezét, hogy lerázza a piszkot, és megpróbált 

udvarias lenni, mert Helen erre tanította. Legalábbis kezdetben. 



– Nos… örülök, hogy végre találkozunk. 

– Én is – mondta Rick. – De azért örülnék egy magyarázatnak is. 

Claire bólintott, mert jó lett volna, ha lenne magyarázat, de azzal 

nem szolgálhatott. Egy újabb bocsánatkérés mellett döntött, majd 

felkapta a fegyvert, s szorosan a cső köré tekerte a nájlont. 

– Várjon egy percet! – szólalt meg Rick látva, hogy menni készül. 

– Hol van Lydia? 

Paul ezúttal is tökéletesen időzített: Lydia telefonja vibrálni 

kezdett Claire zsebében, a férfi elküldte a legfrissebb fotót. 

Megmutassa Ricknek? Elárulja neki, mi történik a nővel, akinek 

élete tizenhárom évét szentelte? 

– Mennem kell – mondta inkább. 

Rick szeme összeszűkült. Vagy rendkívül jó megfigyelő volt, vagy 

Claire volt túl átlátszó. 

– Innen nem megy el addig, amíg el nem mondja, mi folyik itt. 

– Pisztoly van a kezemben. 

– Akkor használja! 

Farkasszemet néztek egymással. Valahol ugatni kezdett egy 

kutya, s majdnem egy percbe tellett, míg Claire kimondta: 

– Sajnálom. 

– Folyton ezt mondja, de nem igazán látom. 

Fogalma sem volt, Claire mennyire komolyan gondolta, amit 

mondott. 

– Tényleg mennem kell. 

– Egy üres pisztollyal, ami a földbe volt temetve? – ingatta Rick a 

fejét. Már nem tűnt mérgesnek, inkább ijedtnek látszott az arca. – 

Lydia jól van? 

– Igen. 

– Csak nem… – kezdte a férfi megdörzsölve az állát. – Csak nem 

esett vissza? 

– Hogy visszaesett-e? – Claire először nem értette, mire céloz, 

aztán hirtelen felfogta. – De igen – felelte, mert Lydia biztos jobban 

örülne ennek a rémes hazugságnak, mint ha ő most kiböki az igazat. 



– Visszaesett. Ivott egy kis bort, bevett rá valamit, és nem is akarja 

abbahagyni. 

– Miért? 

Claire hat évig együtt élt Lydia szenvedélybetegségével, mielőtt 

szakítottak volna, így tudta a választ. 

– Kell erre ok valakinek? 

Rick szemmel láthatóan összeomlott. Ő maga is szenvedélybeteg 

volt, és tudta, hogy az ilyenek mindig találnak maguknak okot. 

– Sajnálom – ismételte Claire. Olyan nyomás nehezedett rá, 

mintha malomkövek közt őrlődne. Szörnyű dolgot tett, 

megbocsáthatatlant. Rick arcának minden pórusából áradt a harag 

és a csalódottság. – Nagyon sajnálom. 

– Nem a maga hibája – felelte Rick furcsán magas hangon, mint 

amikor egy férfi megpróbálja elfojtani az érzelmeit. – És miért kell… 

– Megköszörülte a torkát. – Miért kell magának a pisztoly? 

Claire körülnézett az udvaron, mintha onnan várna valami 

kapóra jött magyarázatot. 

– Gondolja, hogy ha hazajön, ártani akar majd magának? 

Szívszaggató volt hallani az ijedtséget a férfi hangjában. 

Nagyokat nyelt elfojtandó az érzéseit, és könny csillogott a szeme 

sarkában. Annyira kedves, gyengéd embernek tűnt. Az a fajta férfi 

volt, amilyet Claire mindig is kívánt a nővérének. 

És ő most összetöri ennek az embernek a szívét. 

– Hol van most? – kérdezte Rick. – Látni akarom! Beszélni akarok 

vele. 

– Beviszem a rehabilitációra, és ki is fizetem a kezelését. A hely 

Új-Mexikóban van. 

Claire összeszorította a száját. Fogalma sem volt, miért mondott 

éppen Új-Mexikót. 

– Ott van az autójában? – kérdezte Rick. 

– Nem. Mentő viszi a repülőtérre. Ott találkozom vele. Egyedül – 

tette hozzá. – Megkért, mondjam meg magának, vigyázzon Dee-re. 



Nem akarja, hogy maga ebben az állapotban lássa. Tudja, milyen 

büszke. 

A férfi lassan bólintott. 

– El sem tudom hinni, hogy ennyi idő után el tudta veszíteni a 

józanságát. 

– Sajnálom. 

Claire kifogyott a szavakból. Agyát annyira leterhelték Paul 

hazugságai, hogy képtelen volt újabb hazugságokat kitalálni maga 

is. 

– Sajnálom. 

Azzal Claire elindult a kert vége felé. Számolta közben a lépteit, 

hogy lekösse az agyát, ne gyötörje legalább addig a bűntudat. Öt 

lépés, tíz… 

Rick húsznál állította meg. 

– Várjon! 

Claire behúzta a nyakát. Sosem tudta jól elrejteni a bűntudatát, 

mert Paul mindig könnyen megbocsátott neki. 

– A pisztolyt nem viheti el. 

Claire megfordult, s Rick már utol is érte. Az asszony első 

gondolata az volt, hogy nem tud elfutni előle. A második meg az, 

hogy nem jut az eszébe még egy hazugság. 

Rickre hárította hát a gondot. 

– Miért nem? 

– Nem fogják felengedni a gépre. A kocsijában meg mégsem 

hagyhatja a reptéren. – A kezét nyújtotta Claire felé. – Én 

megőrzöm. 

Claire rávette magát, hogy a szemébe nézzen. A férfinak 

kipufogógáz-szaga volt, és az izmai kidudorodtak a flaneling alatt. 

Lófarka ellenére minden ízében férfi volt. Volt már börtönben is, és 

olyannak látszott, aki tud vigyázni magára. Claire-nek pedig 

szüksége volt a segítségre, mert élete során minden gondját más 

oldotta meg. 

És tessék, mi lett belőle! 



Hirtelen Rick tartása és nézése is megváltozott. Karba tette a 

kezét, és sugárzott belőle a bizalmatlanság. 

– Árulja el, mi folyik itt! Lydia figyelmeztetett, hogy maga nagyon 

jól tud hazudni. 

– Nos… – rántotta meg a vállát Claire – rendszerint igen. 

– Lydia biztonságban van? 

– Nem tudom. – Claire szorosabban fogta a pisztolyt. El kell innen 

tűnnie. Ha túl sokáig álldogál ez előtt az ember előtt, még a végén a 

segítségét kéri. Átengedi neki az irányítást, és talán megölik miatta. 

– Vigye el innen Dee-t! Még ma este. És ne árulja el nekem, hová 

mennek! 

– Tessék? – nézett rá Rick döbbenten. 

– Csak vigye el valami biztonságos helyre! 

– Hívnia kellene a rendőrséget! – vékonyodott el ismét Rick 

hangja, de ezúttal a félelemtől. – Ha itt valami… 

– A rendőrség is benne van, az FBI is, és ki tudja, még ki. 

Rick kinyitott a száját, hogy mondjon valamit, aztán megint 

becsukta. 

– Sajnálom. 

– A pokolba a sajnálkozásával, hölgyem! Mi a fenébe keverte bele 

Lydiát? 

Claire tudta, hogy el kell hintenie némi igazságot. 

– Valami nagyon rossz dologba. Lydia veszélyben van. 

– Megijeszt. 

– Jobb is, ha megijed – ragadta meg Claire a férfi karját. – Ne hívja 

a rendőrséget, nem fognak segíteni. Fogja Dee-t, és tűnjön el innen! 

– Dee-t? – emelte meg Rick a hangját. – Mi a fene köze van Dee-

nek ehhez? 

– Kérem, csak vigye el! 

– Ezt már mondta. Most mondja meg, miért! 

– Ha segíteni akar Lydiának, helyezze biztonságba a lányát! Neki 

ő a legfontosabb. 

A férfi rátette a kezét Claire kézfejére, hogy ne tudjon elszaladni. 



– Tudom, mi történt maguk között. Nem beszéltek egymással 

húsz éve, és most hirtelen aggódni kezd a nővére miatt? 

– Lydia mindenképp a nővérem. Akkor is szerettem, amikor 

haragudtam rá. – Claire lenézett a férfi kezére. – Mennem kell. 

Rick nem engedte. 

– Mondjon egy okot, hogy miért ne tartsam itt, és hívjam a 

rendőrséget? 

– Mert ha hívja a rendőrséget, Lydia meghal, és az illető, aki most 

fogva tartja, idejön Dee-ért. 

Rick szorítása engedett, de inkább a döbbenettől, mint a 

beleegyezéstől. 

– Mit tehetnék? Csak mondja meg… 

– Vigyázzon Dee-re. Tudom, hogy szereti Lydiát, és tisztában 

vagyok azzal, hogy segíteni akar, de Lydia imádja és félti a lányát. 

Neki csak ez számít. 

Claire elhúzódott Ricktől, bár a férfi nem könnyítette meg a 

dolgát. Látszott rajta, hogy hisz is neki, ugyanakkor ki is szeretné 

rázni belőle az igazat. De Lydia lányát is szerette. Claire tudta Paul 

jelentéseiből, hogy gyakorlatilag ő nevelte fel. Ő volt az apja, és 

egyetlen apa sem akarna ártani a gyerekének. 

Claire sietve átvágott a kerten, majd átugrotta a kerítést. Ment 

előre, bár legszívesebben visszafordult volna. Imádkozott, hogy 

Rick hallgasson rá, és elvigye a kislányt egy biztonságos helyre. De 

hol lehet egyáltalán biztonságban? Paul keze mindenhová elér, 

Johnny Jackson képviselőé pedig még tovább. 

Visszaforduljon? Rick imádja Lydiát. Ő a családja, talán jobban is, 

mint Claire. Ő segíthet. 

És Paul minden bizonnyal megöli érte. 

Kivette hát Lydia telefonját a farzsebéből, és futni kezdett a 

kocsija felé. Az utolsó fotón Lydia a hátán feküdt. A kép sötétebb 

volt a korábbiaknál, ami remélhetőleg azt jelenti, hogy Paul csak az 

imént készítette, nem órákkal korábban. 

Mire beült a Tesla volánja mögé, felkapcsolták az utcai világítást. 



Claire betette a pisztolyt a táskájába. Nem, nincs szüksége Rick 

Butlerre. Itt a pisztoly a megoldás. Először is kicsikar vele minden 

szükséges információt Adamből, majd megöli vele Pault. Amikor 

először kézbe vette a fegyvert, teljesen biztos volt ebben. És nem 

inoghat meg most sem, hogy felmerült más lehetőség is. Ezt végig 

kell csinálnia. Neki magának kell szembeszállnia Paullal. Annyira 

ismerte már a férjét, hogy tudja, dühös lenne rá, ha bevonna bárki 

idegent. 

Senki más nem lehet a szűk körön belül. 

Beindította a motort, s egy U-kanyarral visszatért a főútra. 

Elhaladt Lydia háza előtt, ahol égtek a villanyok az első szobákban. 

Imádkozott, hogy ez azt jelentse, Rick már csomagolja Dee holmiját, 

megteszi, amire kérte, és elviszi valami biztonságos helyre Lydia 

lányát. 

Ismét felmerült benne a kérdés, hogy mi lehet itt egyáltalán 

biztonságos. Fred Nolan lenyomozhatja Rick hitelkártyáját, de a 

férfi telefonját is. Megtalálhatja akár drónokkal, térfigyelő 

kamerákkal, vagy bármilyen más eszközzel, amellyel a szövetségi 

kormány kémkedni tud a számára fontos emberek után. 

Claire megrázta a fejét. Nem szabad elkalandoznia a lényegtől, és 

apránként kell haladnia. Nála van Lydia pisztolya, ez volt az első 

lépés. A második megszerezni a pendrive-ot Adamtől. Egy utcai 

telefonnál megállhat, és felhívhatja a férfit. Vasárnap este van, 

nyilván otthon van Sheilával. Létezik még egyáltalán utcai telefon? 

Nem kockáztathatta meg, hogy Lydia mobiljáról hívja, ahhoz túl sok 

Homelandet látott. Nolan ügynök vagy Mayhew kapitány – esetleg 

mindkettő – figyelheti Adam telefonját, hogy Claire hívja-e. 

Kék fény villant fel a visszapillantó tükrében. Ösztönösen 

lassított, hogy elengedje a rendőrautót, csakhogy az is lassított 

mögötte, s amikor ő jelzett neki, hogy előzze meg, az is indexelt 

jobbra. 

– A francba! – sziszegte Claire, mikor rájött, hogy túl gyorsan 

hajtott. Harmincöt mérföld volt a limit, ő pedig ötvennel ment. 



És egy pisztoly lapult a táskájában. 

Feltételesen van szabadlábon, és fegyver van nála. Sőt, talán még 

mindig ki lehet mutatni a nyugtatók nyomát a szervezetében. A 

feltételes szabadon bocsátás minden egyes tételét megszegte, 

beleértve azt is, hogy megszökött a találkozás elől egy FBI-ossal. 

Mögötte a rendőr bekapcsolta a szirénáját, mire lehúzódott a 

padkára. Most mi a fenét csináljon? 

A rendőr nem parkolt le mögötte, hanem ferdén elé állt, elállva a 

Tesla útját. 

Claire a sebességváltóra tette a kezét. Elindulhatna 

hátramenetben, beleléphetne a gázba, és körülbelül tíz mérföld 

után a környék összes rendőrautója őt üldözné a sztrádán. 

A rendőr kiszállt, feltette a sapkáját, megigazította az övét. 

Claire megragadta Lydia telefonját. Bezzeg Paul most tudná, mit 

tegyen. Csakhogy nincs meg a száma. A hívószám egyszer sem volt 

feltüntetve. 

– A francba! – ismételte magát Claire. 

De talán Paul már tudja is, mi zajlik. Világossá tette, hogy vannak 

barátai a rendfenntartóknál. Csak telefonálnia kell, és őt máris 

leállítják az út mentén, s megbilincselve begyömöszölik egy 

rendőrautóba, amely egyenest oda viszi, ahol Paul éppen bujkál. 

A rendőr nem ment oda hozzá, hanem csak állt a kocsija mellett, 

és telefonált. Lydia külvárosának szélén álltak, s az összes közeli 

ház ablaka sötét volt. A zsaru körülnézett az üres úton, s elindult a 

Tesla felé. 

Claire ujjai átvették az irányítást. Épp egy telefonszámot 

pötyögött Lydia telefonjába, amikor a rendőr jegygyűrűjével 

bekopogott az ablakán. 

– Halló! – A telefonba ugyanaz az elfulladó, ideges hang szólt 

bele, mint mindig, ha nem volt ismerős a szám. Talán Julia az? Talán 

Lydia? Vagy megint egy rossz hír? 

– Anya! – mondta Claire elfúló hangon, elfojtva a feltörő zokogást. 

– Kérlek, anya, szükségem van rád. 



 



16. FEJEZET 

Lydiának nem volt esélye Paullal szemben. Csak várta és várta, 

hogy a férfi ki akarja szedni őt a csomagtartóból, de mindig csak 

azért állt meg, hogy készítsen róla egy fotót, majd hajtott tovább. 

Ezt ötször megcsinálta, mielőtt Lydia elvesztette volna az érzékei 

fölött az uralmat. 

Először csak szédült kissé, de ebben még nem volt semmi ijesztő, 

sőt inkább furcsán kellemes. Többször is ásított, majd lecsukódott a 

szeme. Érezte, hogy megy ki belőle a feszültség, majd megjelenik az 

arcán egy széles, bárgyú mosoly. 

A csomagtartó nemcsak hangszigetelt volt, másra is fel volt 

készítve. Lydia hallotta a sziszegő hangot, amint Paul valami gázt 

engedett a légtérbe. Nyilvánvalóan kéjgázt. Lydia egyszer a 

fogászaton találkozott ezzel, amikor kihúzták a bölcsességfogát. 

Hónapokig kísértette az a semmihez sem hasonlítható, könnyű 

érzés. 

Ez a gáz nem üti ki az embert teljesen, így Lydiának maradtak 

töredékes emlékei az ezt követő időről. Paul vigyora, amikor 

kinyitotta a csomagtartó fedelét, aztán ahogy fekete csuklyát húz a 

fejére, és szorosan megköti a nyakán. Majd elvágja a műanyag 

rögzítőt a bokája körül, leállítja őt a földre, majd meglöki, hogy 

induljon el. Egy erdőben botorkált. Hallotta a madarakat, érezte a 

friss, hideg levegőt, meg-megcsúszott a száraz leveleken. Óráknak 

tűnt, amióta mentek már, mire Paul végre megállította. 

Megfordította a vállánál fogva, s előrelökte. Felmentek egy 

végtelennek tűnő lépcsősoron. Lydia pisztolydörrenésnek hallotta 

minden egyes léptét. 

Paul ekkor leültette egy székre. Lydia még mindig emelkedett 

hangulatban volt, de ő biztosra akart menni, s mindkét lábát a szék 

lábához kötözte, majd a derekára erősített egy láncot, és elvágta 

csuklóján a gyorskötözőt. 



Lydia mozdulni akart, vagy talán meg is próbálta, de a több órás 

tervezgetés ellenére nem volt képes a karját sem felemelni, 

nemhogy megszorítani Paul torkát. 

Sőt, két kezét egy pillanattal később külön-külön a szék 

karfájához kötözte a férfi. Körmével műanyagot tapintott, lábszára 

fémhez ért. A szék tehát fémből volt, és igen masszív lehetett, mert 

mikor hintázni próbált, meg sem mozdult. Nyilván a földhöz volt 

rögzítve. Hátrahajtotta a fejét, s falat érzett maga mögött. A csuklya 

minden lélegzetvételnél hol az arcához tapadt, hol eltávolodott tőle. 

Akárcsak a kocsi csomagtartója, ez a szék is egy ember fogva 

tartására lett kialakítva. 

Belebámult a sötétségbe. A csuklya sűrű szövésű pamutból 

készült, mint egy vastag póló. Az alján valami madzag vagy gumi 

rögzítette, Lydia érezte, ahogy a nyakába vág. 

A filmekben mindig ki lehet látni egy csuklya alól. Vagy az alján, 

vagy az anyagán keresztül el tud az áldozat olvasni egy 

reklámtáblát, vagy látja a lemenő napot, vagy bármit, ami 

útbaigazítja a holléte felől. 

Ezen a csuklyán azonban nem lehetett átlátni, és Lydia meg volt 

győződve, hogy Paul maga is kipróbálta, mielőtt ráadta bárkire. 

Mert határozottan viselték előtte mások is, ugyanis halvány 

parfümillata volt. Mivel ő sosem használt parfümöt, nem tudta 

beazonosítani, de arra gondolt, csak egy fiatal lány használ 

manapság ilyen émelyítően édes illatot. 

Mennyi idő telhetett el azóta, hogy Paul kicibálta őt a 

csomagtartóból? Rövid kalandja a kéjgázzal a fogorvosnál úgy fél 

óra lehetett, bár napoknak érezte. És mindvégig rajta volt a 

gázmaszk. Világosan emlékezett, hogy a fogorvos igazított a gáz 

adagolásán, hogy teljesen magához ne térjen. Ami azt jelenti, hogy 

ennek a gáznak nincs hosszan tartó hatása, tehát nem órákig 

bolyongtak az erdőben. Talán csak percekig, mert a gáz hatása már 

kezdett kimenni, amikor Paul a székhez kötözte. 



Megrángatta a kötelékeit. Olyan erősen megfeszítette lábát, 

kezét, ahogy csak tudta, de csak a bőre látta kárát. 

A hangokra kezdett figyelni a szobában. Messziről madárfütty 

hallatszott, odakint fújt a szél, zörgette az ágakat. Hegyezte a fülét, s 

megpróbált kivenni valami mást is. Mondjuk, repülők hangját az 

égen, vagy elhaladó autók zaját. 

De semmi. 

Van Paulnak valahol egy erdei háza, amelyről Claire nem tudott? 

Annyi mindent eltitkolt előle. Látszólag végtelen pénzforrásai 

voltak. Az egész világon vehetett volna házakat Claire tudta nélkül. 

Annyira naiv volt az a lány! Annyira tanácstalan! Talán még 

mindig ott járkál körbe-körbe a Fuller-házban, mint egy elhagyott 

kismadár. 

Lydia ismét émelyegni kezdett. Arca, ruhája saját gyomorsavával, 

feljött epéjével volt tele, és feszült a hólyagja is. Megbénította a 

rettegés. Nem akarta elfogadni az elkerülhetetlent, azt, hogy Claire 

el fogja ezt az egészet rontani, tesz valami olyat, amivel 

felbosszantja Pault, mire az megöli mindkettejüket. 

Annyira szerette volna hinni, hogy ezúttal másképp lesz, de 

tudta, hogy Claire a pillanat hevében szokott dönteni, és 

lobbanékony. Nem képes túljárni Paul eszén. Ami azt illeti, ő sem. A 

fickó megjátszotta a saját halálát, ami rengeteg időbe tellett, és 

alaposan meg kellett tervezni. Minden bizonnyal lefizette a 

rendőröket, a mentősöket, a kórház személyzetét, az igazságügyi 

orvosszakértőt és a temetkezési vállalkozót. Legalább egy zsaru és 

egy FBI-ügynök is a zsebében kellett hogy legyen. Rengeteg ideje 

volt a szervezésre, míg nekik semmi. 

És tulajdonképpen mi ez az egész? Annyira el volt foglalva Claire 

hibáztatásával és a saját ostoba szökése tervezgetésével, hogy fel 

sem tette magának a kérdést: miért rabolta el őt Paul egyáltalán? 

Mi értéke van a számára? Mije van, amiért előnybe részesítette 

Claire-rel szemben? 

Ajtónyitást hallott. 



Minden ízében megfeszült. Valaki volt a szobában, az ajtónál. És 

őt nézte. Figyelte őt, és várt. 

Az ajtó ismét megnyikordult, majd becsukódott. 

Lydia kihúzta magát, s nekinyomta a fejét a falnak. 

Puha léptek közeledtek, egy gurulós széket fordítottak oda, s 

Lydia érezte a levegő mozgását, amint valaki helyet foglalt vele 

szemben. 

– Pánikolsz már? – kérdezte Paul. 

Lydia olyan erősen harapta be a szája szélét, hogy vérezni 

kezdett. 

– Dee születésnapját használtad az okostelefonod jelszavának – 

folytatta a férfi nyugodt, társalgási stílusban, mintha csak az 

ebédlőasztalnál ülnének egymással szemben. A szék 

megnyikordult, amint Paul hátradőlt, térdével szétfeszítve Lydia 

térdeit. 

– Rettegsz, Liddie? – kérdezte, s még jobban széttárta Lydia lábát. 

Lydia minden izma megfeszült, a csuklya rátapadt az arcára, 

ahogy kapkodta a levegőt. Ezúttal nem a szabadban voltak, ahol 

jöhetne valaki, hogy megmentse. Ez egy szoba, amelyet Paul már 

korábban előkészített. Lekötözte, szétfeszítette a térdét, azt 

csinálhat vele, amit akar. 

Paul megszólalt. 

– Követtem Claire-t a Find My iPhone6 alkalmazásoddal. 

Lydia összeszorította a szemét. Megpróbálta elmondani magában 

a Lelki béke imáját, de nem jutott tovább az első sornál. Nem volt 

képes elfogadni ezt a dolgot, hiába nem tud változtatni rajta. 

Tehetetlen volt, és Claire nem fogja tudni megmenteni. Paul ezúttal 

tényleg megerőszakolja. 

– Ott járt a házadnál. Nem tudod, miért mehetett oda? – Még 

most is inkább kíváncsiság érződött a hangján, nem harag. – Talán 

figyelmeztetni próbálta Ricket? Azt akarta megmondani neki, hogy 

jobb, ha fogja Dee-t, és elrejti valahol? 



Lydia megpróbált nem gondolni a kérdésre, mert a válasz 

nyilvánvaló volt: Claire természetesen nem hozzá ment, hanem a 

szomszédba, segítséget kérni Ricktől. Nem elég, hogy az ő életébe 

belepiszkított, még a családját is veszélybe kellett sodornia. 

Paul mintha olvasott volna a gondolataiban. 

– Minden évben figyeltem, ahogy Dee egyre nagyobb lett. Még két 

év, és annyi idős lesz, mint Julia. 

Kérlek, könyörgött gondolatban Lydia, ne mondd ki, amit 

mondani akarsz! 

Paul előrehajolt, Lydia érezte a leheletét a csuklyán. 

– Alig várom, hogy érezzem az ízét. 

Lydia nem tudta visszafojtani a feltörő kiáltást. 

– Te túl könnyű préda vagy, Liddie. Mindig is az voltál – mondta 

Paul, s engedett a térde feszítésén, majd széttárta őket újra, mintha 

csak valami játékot űzne. – Miattad maradtam Auburnben. 

Felvettek az MIT-re főiskolára, de maradtam miattad, mert együtt 

akartam lenni Julia Carroll húgával. 

A csuklya felitta Lydia könnyeit. 

– Figyeltelek, isten tudja, meddig. De te egész idő alatt drogoztál 

vagy részeg voltál. A kollégiumi szobád kész disznóól volt, nem 

mosakodtál, elhasaltál a vizsgákon. – Paul hangjából most undor 

csendült ki. – Már majdnem épp feladtam, amikor egyszer eljött 

meglátogatni Claire. Emlékszel? Kilencvenhat őszén történt. 

Lydia nagyon is emlékezett. Claire épp a nyári olimpia után 

látogatta meg a kampuszon. Lydia kínosan érezte magát, mert húga 

pólóját Izzy, egy ostoba atlantai üdvöske képe díszítette. 

– Claire gyakorlatilag ragyogott, amint körüljárta a kampuszt – 

folytatta Paul. – Boldog volt, hogy elszabadulhatott otthonról. – 

Későbbi feleségéről beszélve hangja ismét megváltozott. – Ekkor 

jöttem rá, hogy mégis megszerezhetem Julia Carroll húgát. 

Lydia nem mondhatott ellent, mert mindketten tudták, hogy 

Claire később Paul tenyeréből evett. Mégis megpróbálkozott 

valamivel. 



– Claire megcsalt – mondta. 

– Én nem hívnám megcsalásnak – felelte Paul minden neheztelés 

nélkül. – Csak kefélt ezzel-azzal. Na és? Én is ezt csináltam, de utána 

mindig hazamentünk egymáshoz. 

Lydia nagyon jól tudta, hogy Paul sokkal többet tett ennél. Látta a 

színkódolt dossziékat, és látta a kínzókamrát a Fuller-ház 

garázsában. Tudta, hogy valaki ott ült a kamera mögött, és 

ráközelített számtalan fiatal lány megerőszakolására és 

meggyilkolására. S ez a valaki csakis Paul lehetett. 

Vajon végül átlépte a határt, és maga is gyilkolt? Ezért kötözte ide 

most őt is? 

– Tudod, Claire-nél az volt az érdekes, hogy sosem tudtam rajta 

eligazodni – beszélt tovább a férfi. Felnevetett, mintha még mindig 

csodálkozna ezen. – Sosem tudom, valójában mit gondol, mert 

sosem teszi kétszer ugyanazt. Hangulatember, ördögi természete 

van. Egyszerre tud őrült, szenvedélyes és vicces lenni. 

Nyilvánvalóvá tette, hogy bármit hajlandó kipróbálni az ágyban, 

ami elvette a dolog sava-borsát. Bár néha az is ugyanolyan jó játék, 

ha az ember visszafogja magát, mint amikor elengedi. 

Lydia megrázta a fejét, nem akart erről többet hallani. 

– Valahányszor azt hiszem, megfogtam, tesz valami izgalmasat – 

nevetett fel ismét Paul. – Például ezt hallgasd! Egyik nap ülök egy 

értekezleten, és jön egy hívás a mobilomra a dunwoody-i 

rendőrségtől. Azt hittem, valami más, így kimentem, hogy 

felvegyem. Egy géphang megkérdezte, hogy fogadok-e egy 

fizetendő hívást a fogdából, egy fogva tartottól. El tudod ezt 

képzelni? 

Várt, bár tudta, hogy Lydia nem fog válaszolni. 

– Claire volt az. Azt mondja, „Szia, mit csinálsz?” Teljesen 

normális volt a hangja, mintha csak azért hívott volna, hogy este 

vigyek haza jégkrémet. Csakhogy a felvétel azt mondta, hogy a hívó 

fogoly. Így aztán azt válaszoltam, „Azt mondják, bevittek.” Erre ő: 

„Ja, úgy egy órája tartóztattak le.” Mire én: „Miért?” És tudod, mit 



mondott? – hajolt ismét előre Paul. Nyilvánvalóan élvezte az 

előadást. – Azt válaszolta, „Nem volt elég pénzem kifizetni a 

kurvákat, ezért hívták a rendőrséget.” 

Paul jóízűt nevetett, még a térdét is csapkodta. 

– El tudod ezt hinni? – kérdezte Lydiát. 

Lydia simán el tudta hinni, csakhogy épp egy székhez láncolva ült 

egy isten háta mögötti kalyibában, nem pedig a barbecue fölött 

beszélgetett a sógorával. 

– Mit akarsz tőlem? 

– Ehhez mit szólnál? – lökte Lydia lábai közé a térdét Paul olyan 

erővel, hogy a nő farokcsontja nekiütődött a betonfalnak. – 

Gondolod, hogy ezt? 

Lydia szája kinyílt, de nem engedte meg magának, hogy 

felsikoltson. 

– Liddie? 

A férfi most a cipője talpával feszítette széjjelebb Lydia combját. 

Még mindig társalgási hangnemben beszélt. 

– Szeretnéd, ha elárulnám, hol van Julia? 

Lydia összeszorította a száját, ahogy egyre jobban a húsába 

vágott a cipőtalp. 

– Nem akarod tudni, hol van, Liddie? Nem akarod megtalálni a 

testét? 

A cipőtalp már a szeméremcsontja fölött taposta a bőrt. 

– Mondd, hogy szeretnéd tudni, mi történt! 

Lydia igyekezett leplezni a rettegését. 

– Tudom, mi történt. 

– Igen, de azt nem, hogy mi lett vele azután. 

Ismét változott a hangja, élvezte, amit csinál. Élvezte látni Lydia 

vergődését. Szinte szívta magába a félelmét, mintha abból 

táplálkozna, akár egy démon. Lydia fülében visszacsengett az 

utolsó mondat, amit Paul Scott akkor régen mondott neki: Mondd, 

hogy te is akarod! 

Egész testében megborzongott, ahogy felidéződött az emlék. 



– Félsz, Liddie? – kérdezte ismét Paul, majd elvette a lábát. Lydia 

egy pillanatra megkönnyebbült, ám ekkor a férfi végigsimított 

ujjaival a mellén. 

Megpróbált elhúzódni, de az érintés erősebbé vált, majd Paul 

ujjai a kulcscsontján folytatták útjukat, aztán végigsimították a 

karját. Hüvelykujját belemélyesztette a felkarjába, mígnem már azt 

hitte, törik a csont. 

– Kérlek! – csúszott ki a száján akaratlanul. Látta, milyen filmeket 

nézett Paul, és látta a dossziéit a nőkről, akiket megerőszakolt. – 

Kérlek, ne tedd ezt! 

– Akkor ehhez mit szólsz? – markolta meg a mellét a férfi. 

Lydia felsikoltott, olyan erős volt a szorítás. Aztán még erősebb, 

és még erősebb. Paul ujjai belemélyedtek a húsába, 

elviselhetetlenné fokozódott a fájdalom. Lydia sikoltozni kezdett. 

– Kérlek! Könyörgöm, hagyd abba! 

Paul lassan engedett a szorításán, egyik ujját vette el a másik 

után. 

Lydia levegőért kapkodott, melle lüktetett a fájdalomtól. 

– Ez tetszett? 

Lydia, azt hitte, menten elájul. Paul már elengedte, ő mégis 

magán érezte még az ujjait. Zihálva kapkodta a levegőt, túl 

szorosnak érezte a csuklyát. Vagy valami szorítja a nyakát? Talán 

Paul az? Ő ért hozzá? Jobbra-balra forgatta a fejét, megpróbált 

elszabadulni a széktől. A lánc belevágott a hasába, amint 

megpróbált felemelkedni. 

Aztán meghallott valami rugózáshoz hasonló, kattogó hangot. 

Paul mozogna ritmusosan a székén? Talán magához nyúlt? 

Aztán vizelet szúrós szagát érezte. Ő pisilte volna össze magát? 

Fészkelődni kezdett a széken. Elviselhetetlenné vált a bűz. 

Nekifeszítette magát a széknek, feje hátulját a falhoz nyomta. 

– Lélegezz! – szólalt meg Paul. – Vegyél mély lélegzetet! 

Kattanás, fújás, kattanás. 



Egy szórófejes palack, megismerte a hangját. A kattanást, amikor 

lenyomják a tetején a gombot, a fújást, amint a pumpa szétteríti a 

folyadékot, majd a második kattanást, amint felengedik a gombját. 

– Lélegezz csak, szükséged van rá – mondta Paul. 

A csuklya kezdett átnedvesedni, a vastag pamut elnehezülten 

tapadt Lydia szájára, orrára, amint beszívta a levegőt. 

– Szeretek úgy gondolni erre, mint a waterboarding egy saját 

változatára – magyarázta Paul a kínvallatás ősrégi módszerére 

utalva, amikor vízzel locsolják a fogoly csuklyáját, hogy azt érezze, 

megfullad. 

Lydia mélyeket lélegzett, s rádöbbent, hogy ez vizelet. Paul 

vizelettel fújja be a csuklyát. Elfordította a fejét, de Paul követte a 

pumpás flakonnal. A másik irányba fordult, csakhogy Paul is. 

– Lélegezz! 

Lydia kinyitotta a száját, mire a férfi úgy állította be az adagolót, 

hogy sugárban jöjjön belőle a folyadék. Az átázott pamut rátapadt 

Lydia szájára, orrnyílásaira. Elfogta a pánik, hogy meg fog fulladni, 

mire belélegezte a vizeletsugarat. Köhögni kezdett, s egy újabb 

adagot kapott a szájába. Émelygett, a vizelet lecsorgott a torkán. 

Fulladozni kezdett, de Paul nem hagyta abba, s követte az üveggel, 

bármerre kapta a fejét. Meg akarja fojtani, gondolta Lydia. A sógora 

vizeletében fog megfulladni. 

– Lydia! 

Tüdeje megbénult, a szíve vergődött. 

– Lydia! – emelte fel Paul a hangját. – Letettem a flakont. Hagyd 

abba, ne pánikolj! 

Lydia persze nem tudta abbahagyni. Nem kapott levegőt, és nem 

tudta, mit tegyen. A teste nem emlékezett, hogyan kell levegőt 

venni. 

– Lydia! 

Lydia hiába próbálkozott. Fények villóztak a szeme előtt, úgy 

érezte, szétrobban a tüdeje. 

– Fújd ki a levegőt! – jött az utasítás. – Csak belélegzel, de ki nem. 



Erre még inkább be akarta szívni a levegőt. Paul hazudik. Mindig 

hazudik. 

– Lydia! 

Most meg fog halni. Nem volt ura az izmainak, semmije sem 

működött. Minden leállt, még a szívverése is. 

– Lydia! 

Egy fényrobbanás töltötte be az egész látóterét. 

– Készülj fel! – figyelmeztette Paul, majd akkorát ütött a 

gyomrára, hogy a fém széktámla nekiütődött a falnak. 

Lydia szája kinyílt, s kifújta a bennrekedt meleg, nyirkos levegőt. 

Levegő! Végre kap levegőt! Megtelt a tüdeje, megtelt a feje, és 

szédülni kezdett. Égett a gyomra is. Összegörnyedt a széken, mire a 

bordáinak feszült a lánc. Arca a térdébe ütközött, vér áramlott a 

fejébe. Szíve erősen vert, a tüdeje kegyelemért könyörgött. 

Az átázott csuklya az arca előtt lógott lefelé. Nyitott száján, orrán 

vizeletszagú levegő áramlott be. 

– Ugye, milyen furcsa, ahogy ez történik? – szólalt meg Paul. 

Lydia arra összpontosított, hogy egyáltalán vegyen levegőt, majd 

kipréselje magából. Milyen könnyen összeomlott. Elég volt Paulnak 

vizeletet spriccelni rá, és ő már kész is volt feladni. 

– Csak felhergelted magad – magyarázta Paul. – Mindig azt 

gondoltad, erős vagy, pedig nem vagy az. A kokót is ezért szeretted 

annyira. Azt az euforikus érzést kelti benned, hogy mindenre képes 

vagy a világon. Nélküle azonban semmi vagy. 

Lydia összeszorította a szemét, nem akart sírni. Erősebbnek kell 

lennie. Nem hagyhatja, hogy Paul a fejébe férkőzzön. Ahhoz nagyon 

jól ért. Pontosan tudta most is, mit tesz vele. Nemcsak a kamerát 

kezelte, ő maga is részt vett a szörnyűségekben. 

– Julia bezzeg igazi harcos volt. 

Lydia megrázta a fejét, csendben könyörögve, hogy ne tegye ezt. 

– Láttad a szalagot, láttad, mennyire küzdött. Még a legvégén is. 

Lydia megfeszült, s rángatni kezdte a kötelékeit. 



– Figyeltelek, miközben a haláltusáját nézted. Tudtad? – kérdezte 

olyan hangon, mint aki fölöttébb elégedett magával. – Meg kell 

mondjam, eléggé szürreális volt. 

A gyorskötöző belevágott Lydia bőrébe. Érezte a műanyag 

fogakat, mintha rágnák. 

– Az anyukám segített keresni – folytatta Paul. – Apa és én jót 

mulattunk rajta, amint reggelente felvette a csizmáját, és ment ki a 

mezőre, hogy végignézzen minden vízfolyást, és kiragassza a 

röplapokat. Mindenki odakint volt akkoriban, és kereste Julia 

Carrollt, anyának meg fogalma sem volt, hogy itt lóg az istállóban. 

Lydia emlékezett rá, hogy az emberek valóban végigkutattak 

minden mezőt és folyóvizet. Emlékezett, hogyan sorakozott fel a 

családjuk mögött az egész város, hogy két héttel később máris hátat 

fordítsanak nekik. 

– Apa életben tartotta a kedvemért. Tizenkét napig húzta. Már ha 

ezt életnek lehet nevezni. – Paul odahajolt Lydiához, aki szinte 

önálló lényként érzékelte a férfi izgalmát, mintha még valaki állna 

közvetlenül mellette. – Annyira közel voltak hozzá, Lydia. Akarod, 

hogy elmondjam, mennyire közel? 

Lydia összeszorította az állkapcsát. 

– Akarod, hogy elmondjam, milyen érzés megkefélni valakit, aki 

haldoklik? 

Lydia felsikoltott. 

– Mit akarsz tőlem? 

– Tudod, mit akarok. 

Lydia tudta, mi lesz a folytatás. Paul azért hozta magával őt Claire 

helyett, mert van vele egy befejezetlen ügye. 

– Akkor csináld! – kiáltotta. Paulnak igaza volt a kokainnal 

kapcsolatban. Végül is mindenben igaza volt. Ő nem elég erős, hogy 

szembeszálljon vele. Az egyetlen reménye az maradt, hogy talán 

legalább gyorsan végez. – Legyünk túl rajta! 



Paul felnevetett, de ezúttal nem azon a derűs hangon, amelyet a 

feleségének tartogatott. Így akkor nevet az ember, ha szánalmasnak 

tartja a másikat. 

– Tényleg azt hiszed, hogy meg akarok erőszakolni egy kövér 

negyvenest? 

Lydia gyűlölte magát, amiért fájtak ezek a szavak. 

– Negyvenegy vagyok, te ostoba szemét! 

Felkészült egy újabb ütésre, rúgásra vagy vizeletsugárra, de Paul 

ennél sokkal rosszabbat tett. 

Levette a csuklyát. 

Lydia becsukta a szemét a vakító fényben, és elfordította a fejét. 

A fogai között szívta be a friss levegőt. 

– Nem tarthatod örökké csukva a szemed – mondta Paul. 

Lydia hunyorgott, s megpróbált alkalmazkodni a fényhez. Az első 

dolog, amit megpillantott, a saját keze volt, ahogy a szék zöld 

műanyag karfáját markolja. Aztán a betonpadló, majd néhány 

összegyűrt gyorséttermi zacskó. Meg egy foltos matrac… 

Felnézett Paulra, aki széttárta a kezét, mint egy bűvész a 

mutatványa végén. 

És valóban illúzió volt minden, sikerült becsapnia Lydiát. 

Az aláfestő hangok két hangszóróból jöttek, a levelek a lába alatt 

a garázs padlóját borították. A fal a feje mögött a vérfoltos 

betontégla fal volt. Nem erdei kunyhóban voltak az isten háta 

mögött, hanem újra a Fuller-házban. 

 



17. FEJEZET 

– Beszéljen a férjével való kapcsolatáról! – mondta Fred Nolan. 

Claire elvette a tekintetét a férfi önelégült arcáról. Egy zsúfolt 

kihallgatószobában ültek az FBI területi irodájában, a belvárosban. 

Claire keresztbe tette a lábát az olcsó műanyag asztal alatt, mert 

leküzdhetetlenül remegett. Nem volt óra a helyiségben, de úgy 

érezte, már órák telhettek el. Annyi biztos, hogy a maga által 

megszabott határidő, amikor meg kellett volna mondani Paulnak, 

hogyan kaphatja vissza a pendrive-ot, rég letelt. 

– Kedves ember volt? Romantikus? 

Claire nem felelt. Rosszul volt a félelemtől. Paul már nem fog 

több képet küldeni Lydiáról, már semmi sincs, ami kordában 

tartaná. Vajon most aggódik, vagy dühös? Tudja, hogy Claire-t épp 

kihallgatják? És vajon Lydián tölti ki a dühét? 

– Ami engem illet, mindig megpróbálok romantikus lenni, de 

rendszerint elrontom. Tulipánt viszek rózsa helyett, rossz 

előadásra veszek jegyet, meg ilyesmi. 

Claire-nek forgott a gyomra. Tudta, mire képes Paul. Mit fog tenni 

Lydiával azok után, hogy ő elnémult? 

– Claire? 

Az asszony szemét ellepték a könnyek. Lydia. Segítenie kell 

Lydiának. 

– Hadd halljam! – mondta a férfi, majd várt egy teljes percig, 

mielőtt csalódottan sóhajtott volna egy nagyot. – Csak a saját dolgát 

nehezíti meg. 

Claire a plafonra bámult, hogy ne csorduljon ki a szeméből a 

könny. A Tesla óráján 6:48 volt, amikor megállt az FBI 

parkolójában. Mennyi idő telhetett el azóta? Már azt sem tudta, 

vasárnap van-e még. 

Nolan kopogott az asztalon, hogy magára vonja a figyelmét. 

– Majdnem tizenkilenc évig volt a fickó felesége. Meséljen róla 

nekem! 



Claire kipislogta szeméből a haszontalan könnyeket. Ettől nem 

kapja vissza hamarabb Lydiát. Mit tegyen? Lydia maga mondta róla, 

hogy nem valami nagy hős. Ahogy egyikük sem. Az egyik fal 

nagyobbik felét elfoglaló, hatalmas tükörre nézett. Egy kimerült nő 

nézett vissza rá fekete monoklival a bal szeme alatt. Paul ütött az 

arcába, ő ütötte le. 

Mit csinálhat most Lydiával? 

– Rendben – próbálkozott újra Nolan. – Akkor így kérdezem: a 

Falconnek szurkolt, vagy a Braves-nek? Cukorral itta a kávét, vagy 

feketén? 

Claire az asztalra bámult. Össze kell szednie magát, a pánik nem 

segít kijutni innen. Nolan egyelőre kedvesen viselkedik. Nem 

tartóztatta le, amiért nem jelent meg a megbeszélt időben. Hagyta, 

hogy önként kövesse a rendőrt az FBI épületéhez. Odabent pedig 

emlékeztette a feltételes szabadon bocsátása feltételeire, de nem 

bilincselte meg, és nem is fenyegette meg mással, mint hogy 

idehívja a pártfogó tisztjét, hogy végezzen drogtesztet rajta. 

Ez vajon azt jelenti, hogy Nolan tiszta, vagy inkább azt, hogy 

Paulnak dolgozik? 

Claire megpróbálta elfojtani Lydiával kapcsolatos félelmeit, és 

inkább arra összpontosított, ami abban a levegőtlen szobában 

éppen történt. Nolan nem a pendrive-ról vagy a Fuller-házról 

kérdezősködött, és nem is vitte őt valami mocskos motelba, hogy 

kiverje belőle az információt. Mayhew kapitányt és Adam Quinnt 

sem emlegette, sem azt, hogy micsoda élvezet filmeket nézni egy 

esős délután. Egyedül a nyomorult házassága érdekelte. 

– Hány óra van? – szólalt meg végre. 

– Az idő örök körforgás – felelte Nolan. 

Claire kétségbeesetten felnyögött. Sikoltozni fog, ha nem jut ki 

mielőbb ebből a szobából. Lydia telefonját a melltartójába rejtette. 

Kikapcsolta, miután felhívta az anyját, de már nem maradt ideje 

hívni Pault vagy sms-t küldeni neki. Az ügyvédje telefonszámát nem 



tudta fejből, és Ricket sem hívhatta fel, miután azt mondta neki, 

hogy fogja Dee-t, és fusson, amerre lát. 

Az utóbbi huszonnégy évben sosem kért semmit az anyjától. 

Hogy a csudába gondolhatta, hogy jó ötlet éppen most hozzá 

fordulnia? 

– Claire? 

Végre felnézett az ügynökre. 

– Ötödször kérdezi tőlem ugyanazt, csak más formában. 

– Akkor legyen olyan jó, és válaszoljon! 

– Meddig akar még kérdezősködni? 

– Bármikor elmehet – intett a férfi az ajtó felé, de mindketten 

tudták, hogy onnan az út csakis a pártfogó tiszthez vezet, mert 

Nolan biztos volt abban, hogy találnának drogot a szervezetében. 

Talán még azt is tudta, hogy a kocsijában lapul egy pisztoly. A 

vezetőoldali ajtózsebbe tette, mert ott kevésbé volt szem előtt, mint 

a csomagtartóban. 

– Ki kell mennem a mosdóba. 

– Hívok egy női kollégát, hogy kikísérje. 

Claire összeszorította a fogát. Már háromszor kérte, hogy 

kimehessen, s mind a háromszor vele ment egy nő, és nézte, ahogy 

használja a toalettet. 

– Attól fél, hogy lehúzom magam? 

– Inkább attól, hogy akad némi drog elrejtve a ruházatában. Az 

utóbbi időben sok időt töltött a nővérével. 

Ezt a kártyát a férfi egyszer már kijátszotta, így Claire nem vette 

a lapot. 

– Persze ide is hívhatok egy kolléganőt, hogy megmotozza – 

vetette föl Nolan, majd várt egy kicsit, hadd verje ki az asszonyt a 

víz. Claire azt nem bánta volna, ha megtalálják a Teslában a 

pisztolyt, de Lydia telefonja az egyetlen kapcsolatot jelentette 

Paullal. 

Nem kellett hozzá jelszó, így Claire már szinte hallotta, amint 

Paul kiselőadást tart a jelszavak fontosságáról. 



Nolan lecsapta mindkét tenyerét az asztalra. 

– Tudja, Claire, ideje lenne elkezdenie válaszolni a kérdéseimre. 

– Miért? 

– Mert itt én vagyok az FBI, és mi minden esetben győzünk. 

– Folyton ezt mondogatja, de én nem hiszem, hogy ezek a szavak 

azt jelentik, amit maga gondol. 

A férfi elismerően bólintott. 

– Látom, ismeri Inigo Montoyát.7 Ez tetszik. 

Claire a tükörre nézett. Vajon milyen hatalmasság figyeli őket 

rajta keresztül? Elsőnek Johnny Jacksonra gondolt, majd Jacob 

Mayhew-ra. De akár Paul is lehet. El tudta képzelni róla, hogy volt 

bátorsága besétálni egy FBI-ügynök irodájába, csak hogy tanúja 

legyen az ő kínlódásának. Talán egyenest meghívták. 

– El lehet mondani, hogy jó volt a kapcsolata Paullal? – kérdezte 

Nolan. 

Claire engedett kissé, mert az utóbbi öt alkalommal semmire sem 

ment azzal, hogy játssza a megközelíthetetlent. 

– Igen. El lehet mondani, hogy jó volt a kapcsolatom a férjemmel. 

– Mert? 

– Mert tudta, hogyan elégítsen ki. 

Nolan szándékosan félreértette. 

– Én is sokat tűnődtem már, milyen lehet egy Lamborghini 

volánja mögött – kacsintott az asszonyra. – Bár magam inkább csak 

Pintóval járok. 

Claire sosem találta vonzónak az önmagukat leértékelő férfiakat. 

Felnézett a túloldalról átlátszó tükörre. 

– Paul jóban volt Johnny Jacksonnal. Ismeri? 

Nolan más pozíciót vett föl. 

– A képviselőt? Hát persze. Őt mindenki ismeri. 

– Sokat tett a férjemért. 

– Valóban? 

– Igen – felelte Claire, le nem véve a szemét a tükörről. – 

Milliárdos állami megbízásokat adott a férjem cégének. Ezt is tudta? 



– Igen. 

Claire tekintete Nolanre vándorolt. 

– Szeretné, ha beszélnék Jackson képviselőről és a Paullal való 

kapcsolatáról? 

– Hogyne – felelte nyugodt hangon Nolan. – Azzal is kezdhetjük. 

Claire alaposan szemügyre vette a férfit, de nem tudott semmit 

leolvasni az arcáról. Fél? Vagy inkább kíváncsi? 

– Johnny FBI-ügynök volt a kilencvenes évek elején. 

– Így van. 

Claire több reakciót várt. 

– És? 

– Ő volt az egyik legszemetebb ügynök, aki valaha a cégnél 

dolgozott – tette hozzá Nolan. 

– Nem emlékszem, hogy ilyesmit olvastam volna a hivatalos 

életrajzában. 

Nolan vállat vont. Szemmel láthatóan nem tartott attól, hogy 

Jackson bármelyik pillanatban betöri a tükröt, és megfojtja. 

– Állandóan ott volt a Kilpatrick családdal a sajtókonferenciákon 

– jegyezte meg Claire. 

– Azt mondtam, pocsék ügynök volt, nem pedig azt, hogy pocsék 

politikus. 

Claire még mindig nem igazodott el rajta. 

– Ez nem úgy hangzott, mintha lelkes híve volna. 

Nolan összekulcsolta az ujjait az asztal fölött. 

– A felszínen úgy tűnik, mintha haladnánk, de ha visszagondolok 

az eltelt néhány percre, az az érzésem támad, hogy maga kérdez ki 

engem, és nem fordítva. 

– Egy nap még nagy nyomozó lesz magából. 

– Úgy legyen – vigyorgott rá a férfi. – El kell mondanom magának 

valamit az FBI-jal kapcsolatban. 

– Azt, hogy mindig maguk győznek? 

– Persze ezt is, meg hogy mi itt, a jó öreg FBI-nál naponta olyan 

érdekességekkel foglalkozunk, mint terroristák, gyerekrablók, 



bankrablók, pedofilok, mindenféle más gyalázatot elkövetők. 

Tudta? 

Claire nem válaszolt. Nolan már ezt is többször elővezette. A férfi 

folytatta. 

– Ha a helyi rendőrök találnak valami különös dolgot, amit nem 

értenek, elhozzák hozzánk, és mi vagy egyetértünk, hogy valóban 

különös az ügy, vagy nem. És rendszerint ha egyetértünk, kiderül, 

hogy nemcsak az az egyetlen érdekes dolog kerül a képbe, hanem 

sok más is. Íme az első különös dolog – emelte fel a mutatóujját. – A 

férje elsikkasztott hárommillió dollárt a saját cégétől. Csak 

hárommilliót. Ez különös, mert maguk igencsak jól állnak, igaz? 

Claire bólintott. 

– A második különös dolog – emelte fel a második ujját Nolan –, 

hogy miután Paul együtt járt főiskolára Quinn-nel, egy kollégiumi 

szobában laktak, majd egy lakásban, később Quinn tanú volt az 

esküvőjükön, és együtt építették fel a céget, Quinn nem ment oda a 

férjéhez mondván, hogy „Hé, haver, mi a fene ez?”, hanem egyenest 

futott az FBI-hoz. 

Ahogy Nolan így összerakta a képet, valóban különösnek látszott, 

de Claire csak annyit mondott: 

– Oké. 

Nolan felemelte a harmadik ujját. 

– Harmadik különös dolog: Quinn nem a rendőrségre ment 

előbb, hanem egyenesen hozzánk. 

– Maguk foglalkoznak pénzügyi bűncselekményekkel. 

– Maga olvasta a honlapunkat – bólintott Nolan elégedetten. – De 

hadd kérdezzem meg újra: ezt teszi az ember, ha egy ifjúkori 

barátja ellop egy szinte jelentéktelen összeget a milliárdokat érő 

cégtől? Ráuszítja az FBI-t? 

A kérdés elvezette Claire-t egy teljesen más információhoz: 

Adam jelentette fel Pault az FBI-nál, ami azt jelenti, hogy ők ketten 

nem jöttek ki jól. Tehát Adam Quinn vagy nem tudott a videókról, 

vagy tudott róluk, csak megpróbált Paul fölé kerekedni. 



– Na és maga mit tett ezek után? – kérdezte Nolant. 

– Hogyhogy? 

– Utánajárt Adam panaszának a pénzzel kapcsolatban. Beszélnie 

kellett a könyvelőkkel, és végigvezetni a pénz útját Paulhoz. Na és 

utána? 

– Letartóztattam. 

– Hol? 

– Hol? – ismételte Nolan. – Furcsa kérdés. 

– Akkor tegye meg, hogy válaszol! 

Nolan elkuncogta magát, szemmel láthatóan élvezte a 

szócsatájukat. 

– Abban az elegáns irodájában az utca végén. Én magam 

kattintottam rá a bilincset, és kísértem ki az előcsarnokon át. 

– Szóval rajta ütött. – Claire tudta, milyen dolgokat hagyott Paul 

maga után, amikor meglepték. – Megnézte a számítógépét? 

– Megint egy furcsa kérdés. 

– Magának megvannak a különös dolgai, nekem meg a furcsa 

kérdéseim. 

A férfi dobolni kezdett ujjaival az asztalon. 

– Igen, megnéztem a számítógépét. 

Claire bólintott, bár nem abból az okból, amire Nolan 

valószínűleg gondolt. Ha Adam tudott a filmekről, gondoskodott 

volna róla, hogy ne legyenek Paul számítógépén, amikor 

megérkeznek a zsaruk. Paul első dolga az lett volna, hogy rákeni az 

egészet. És ezzel Fred Nolan végre bizonyítékot szolgáltatott Claire-

nek arra, hogy Adam nem volt benne Paul üzelmeiben. 

– Nos, mit mond erre? – kérdezte Nolan. – Valamit valamiért, 

Clarie. 

Mereven nézték egymást, ám ezúttal reménnyel telve, nem pedig 

ellenségesen. 

Megbízhat Fred Nolanben? Az FBI-nak dolgozik, ahogy régebben 

Johnny Jackson is. A képviselő befeketítése talán csak arra szolgált, 

hogy megoldja az ő nyelvét. Adok-kapok. Ugyanakkor az is lehet, 



hogy őszinte. Paul mindig hibáztatta Claire-t, hogy túlságosan 

zárkózott, és nem bízik meg senkiben. 

– Mit akar tudni? – kérdezte a férfit. 

Mosoly terült szét Nolan arcán. 

– Odacsúsztatott magának Paul valamit, mielőtt meghalt? 

A kulcstartó! Claire majdnem felnevetett a megkönnyebbüléstől. 

Ez az egész a kulcstartóról szól. Úgy döntött, ostobának tetteti 

magát. 

– Csak nem arra próbál utalni, amit a férjem meg én a sikátorban 

csináltunk? 

– Nem – jelentette ki a férfi, bár a kérdés láthatóan kibillentette 

az egyensúlyából. – Egyáltalán nem. Csak azt akartam tudni, hogy 

odacsúsztatott-e, azaz átadott-e magának valamit. Lehetett kicsi 

vagy nagy, vagy… 

Claire felpattant. 

– Ez gusztustalan! 

– Várjon! – állt fel a férfi is. – Nem akarok seggfejként viselkedni! 

Claire Ginny nagyi egyik beszólásához folyamodott. 

– Ha ki kell jelentenie, hogy nem csinál valamit, akkor bizonyára 

épp azt teszi. 

– Üljön le, kérem! – váltott hangnemet Nolan. Ez már nem volt 

játék, semmi bizalmaskodás vagy csipkelődés nem volt a 

hangjában. 

Claire egyenes háttal visszaült a székre. Szinte érezte, hogy már 

nála a labda. Nolan mindjárt kiteregeti az összes lapját, ő pedig 

máris tudta, melyik lesz az első. 

– Életben van – közölte az ügynök. 

– Kicsoda? Frankenstein? 

– Nem – simította le Nolan a nyakkendőjét. – Paul. Nem halt meg. 

Claire megpróbált meglepett arcot vágni. 

– A férje él. 



– Elegem van a marhaságaiból, Nolan ügynök – igyekezett némi 

gőggel megszólalni Claire. – Azt tudtam, hogy tolakodó, de azt még 

nem, hogy kegyetlen is. 

– Sajnálom – tárta szét a kezét a férfi mintegy mutatva, hogy nem 

az ő hibája. – Csak őszinte vagyok magával. A férje él. 

Claire maga is érezte, hogy a meglepődése nem hat túl 

őszintének, így inkább félrenézett. Hűvösnek mindig is jól tudta 

mutatni magát. 

– Nem hiszek magának. 

– Nem csapom be – szögezte le Nolan. – Mi segítettünk neki 

megrendezni a halálát. 

Claire továbbra is másfele nézett, s emlékeztette magát, hogy 

nem szabad elárulnia, mennyit tud Paul bűneiről. 

– Azt akarja bemesélni nekem, hogy az FBI segített a férjemnek 

megrendeznie a halálát hárommillió dollár miatt? 

– Nem. Amit korábban mondtam, igaz volt. A sikkasztási vádat 

ejtettük, az ügyet a férje lerendezte a cégtársával. Az eredeti panasz 

kivizsgálása közben azonban belebotlottunk néhány más dologba. 

Sokkal különösebb dolgokba, mint némi eltűnt készpénz. – Nolan 

nem bocsátkozott részletekbe. – Rájöttünk, hogy Paul birtokában 

van azoknak az információknak, amelyeket meg akarunk szerezni. 

Kényes információknak. Veszélyben forgott volna az élete, ha 

kiderül, hogy eljárt a szája, nekünk pedig élve volt rá szükségünk, 

hogy tanúskodni tudjon a tárgyaláson. 

Claire arcán végigfolyt a könny. Sírt, de maga sem tudta, miért. 

– Belekeveredett bizonyos dolgokba – folytatta Nolan –, rossz 

dolgokba, rossz emberek közé. 

Az asszony megérintette az arcát. Ezek igazi könnyek. Hogy 

létezik ez? 

– Tanúvédelmet kért – magyarázta Nolan, majd várt, hátha Claire 

mond valamit. Mivel hallgatott, ő mondta tovább. – A főnökeim 

tartottak tőle, hogy megszökik, így előrehoztuk a napot. Felvettük 



őt, amikor a találkozójukra indult, felszereltük a vérpatronokkal, és 

megmondtuk neki, hogy a sikátorban fog megtörténni. 

Claire hitetlenül bámulta vizes ujjait. Nem lehet, hogy Paul miatt 

sírjon! Annyira nem lehet ostoba! Talán saját magát siratja? Vagy 

Lydiát? Vagy az anyját, aki sosem fog eljönni? 

Felnézett Nolanre, aki elhallgatott. Mondania kellene valamit, 

kérdezni, tenni valami megjegyzést. 

– Tudták, hogy velem készül találkozni? Hogy látni fogom? 

– Ez a megegyezés része volt – ismerte be Nolan, s ezúttal ő 

nézett félre. – Ő akarta úgy, hogy maga a tanúja legyen. 

Claire keze reszketni kezdett. Szerette volna, ha már végre nem 

kell reszketnie akár a haragtól, akár a félelemtől, akár a 

csalódottságtól. Pedig most pokolian csalódottnak, elárultnak 

érezte magát. 

– A mentősök… 

– Fedett ügynökök voltak. Rayman nyomozó is be volt avatva. 

– A temetkezési vállalkozó? 

– Elképesztő, mit meg nem tesznek az emberek, ha 

megfenyegetik őket az adóhivatallal. 

– Megkérdezték, nem akarom-e látni a testet. 

– Paul azt mondta, semmiképp sem akarja majd látni. 

Claire ökölbe szorította a kezét. Gyűlölte, hogy Paul ennyire 

ismerte őt. 

– Mi lett volna, ha téved, és látni akarom? 

– Ez nem úgy megy, mint a tévében. Egy képernyőn mutatják 

meg a hozzátartozóknak az elhunytat a másik szobából. 

Claire csak ingatta a fejét. Fel sem tudta fogni, mekkora átverés 

áldozata lett. És mindez azért, hogy segítsenek Paulnak. Hogy új 

életet tudjon kezdeni nélküle. 

– Sajnálom – mondta Nolan, majd belenyúlt a zsebébe, és átadott 

Claire-nek egy zsebkendőt. Az csak bámulta a szépen 

összehajtogatott, fehér batisztot. Paul nevének kezdőbetűi voltak a 

sarkába hímezve. 



Azok a szavak jöttek a szájára, amelyeket Paulnak is mondani 

szeretett volna. 

– Láttam meghalni. Ott feküdt a karomban. Éreztem, ahogy kihűl 

a teste. 

– Az agyunk sok mindenre képes, főleg egy ilyen felfokozott 

helyzetben. 

– Gondolja, hogy csak képzeltem az egészet? Hisz láttam, ahogy 

elfolyik a vére. 

– Igen, két patront is ragasztottunk rá. Talán egy is elég lett 

volna. 

– De a kés… 

– Az is hamis volt. Visszahúzható pengével. A patronoknak pedig 

elég egy kis nyomás. 

– A gyilkos? – kérdezte Claire a férfi kígyós tetoválására 

gondolva. – Ő valóságosnak látszott. 

– Nos, ő tényleg rosszfiú. Az egyik bizalmas informátorom, egy 

kisstílű drogterjesztő, aki bármit megtesz, csak ne kelljen börtönbe 

mennie. 

Claire megérintette a fejét, ahol a kígyós ember fájdalmasan a 

hajába markolt. 

– Bocsánat – értette meg a mozdulatot Nolan. – Kicsit 

elragadtatta magát. De tudja, Paul eltért a forgatókönyvtől, és az 

emberem kissé bepipult. Az a dolog a végén, amikor Paul nindzsa 

teknőccé változott, nem volt a program része. 

A férfi megveregette a Claire orra előtt heverő csomagot. Az 

asszony még mindig sírt. Micsoda őrültség! Hiszen nem is gyászol. 

Akkor meg miért sír? 

– A mentő ide hozta Pault az alagsori parkolóba. Úgy volt, hogy 

nála lesz a keresett információ, de nem volt. – Nolan úgy tűnt, még 

mindig dühös emiatt. – Azt mondta, a kocsijában hagyta. 

Sötétedésig vártunk, csak ő meg én. Nagyon visszafogott volt a 

társalgás. Az ő további lépéseiről beszélgettünk. Látszott, hogy 

mindig nagyban gondolkodik. Aztán odamentünk az autóhoz, ő 



feltúrta a kesztyűtartót, én pedig azt gondoltam, mi a fene. 

Szórakozik velem ez az ember? Erre azt mondja, itt van. Jó, 

mondom magamban, szóval csak tényleg szívatott, és nyújtom a 

tenyerem, mint egy buta kisgyerek, aki azt hiszi, cukorkát fog kapni. 

És akkor mit csinál a maga kedves férje? Akkorát behúz, hogy 

nyomban elterülök. 

Claire most vette észre a sárgáskék karikát Nolan szeme körül. 

– Itt van, látja? – mutatott a férfi a szemére. – Eldőltem, akár egy 

zsák krumpli. Csillagokat láttam, majd amikor magamhoz tértem, 

látom, hogy a szélhámos szökdécsel felfelé az utcán, mint egy 

iskolás lány. Aztán mielőtt befordult a sarkon, visszanézett, és 

beintett nekem. Mire föltápászkodtam és elértem a sarokig, már 

nem volt sehol. – Nolan bosszúsnak tűnt, de mintha némi csodálat 

is lett volna a hangjában. – Meg kell mondjam, nem ez az egyetlen 

oka annak, hogy nagyon, de nagyon meg akarom találni a férjét, de 

nagy súllyal esik a latba. 

Claire megrázta a fejét. Még mindig nem állt össze a kép. Paul 

maga kért volna tanúvédelmet? Ő sosem engedte volna át másnak 

az ellenőrzést a sorsa fölött. Ha más személyiséget ölt, nem lehet 

többé építész. Nem vonhatja magára a figyelmet a munkáival. Nem 

engednék neki. Valami mást akart ő az FBI-tól. Hiányzik itt még 

valami részlet vagy csak egy elfelejtett szó, ami kiegészíti a 

kirakóst. 

– Nézze, tudom, hogy otromba voltam, de nem lehettem biztos 

benne, vajon tud-e a férje melléktevékenységeiről. 

– A sikkasztásról? 

– Nem, nem arról. Ahogy már mondtam, azt az ügyet lezártuk, 

ami minket illet. A többire gondolok. 

Claire hitetlenkedve nézett rá. Hogyan gondolhatja bárki, hogy ő 

tudott a filmekről, és hallgat? Igaz, Nolan nem is filmekről beszélt, 

csak arról, hogy Paul ismert olyan rossz embereket, akik valami 

rosszban mesterkedtek. 

– Mibe keveredett még bele? – kérdezte. 



– Talán jobb is, ha nem tudja – felelte a férfi. – Látom, nem avatta 

be. Tekintse áldásnak! Reszket a keze, és zavart látok a 

tekintetében. De meg kell értenie, hogy a férfi, akit szeretett, akinek 

a felesége volt, valóban halott. Többé nem létezik. Az ördögbe is, 

talán soha nem is létezett. 

Semmi újat nem mondott ezzel Claire-nek. 

– Miért gondolja ezt? 

– Megnézettük egy pszichiáterrel, mert a tanúvédelemnek 

szüksége van egy profilra azokról, akiket bevesznek a programba. 

Hogy meg tudják jósolni a viselkedését. 

Claire-nek kétségei voltak afelől, hogy akár egy standionnyi 

agykurkász képes lenne megjósolni a férje viselkedését. 

– És? 

– Paul egy borderline pszichopata, csak nem erőszakos. 

Ami az utóbbit illeti, bizony tévednek. 

– Borderline? – kérdezte az asszony. Nem tudta, miért 

kapaszkodik ebbe az egy szóba. Talán, hogy elhiggye, mégsem 

teljesen pszichopata, hiszen őt még mindig képes szeretni? 

– Kettős életet élt. Egyrészt ő volt a fickó, aki boldog házasságban 

élt ezzel a gyönyörű nővel és sikeres karriert épített, millió dolláros 

házban lakott, aztán meg ott volt az igazi személyisége, aki nem 

igazán rendes ember. 

– Nem igazán rendes – visszhangozta Claire. Micsoda szépítő 

körülírás! – Azt mondta, nem találták erőszakosnak. 

– Ők valóban nem, de én ezzel a monoklival már másképp 

gondolom. 

– Miért segített neki, ha ennyire rossz ember? 

– Mert az igazi Paul Scott ismeri egy nagyon rossz ember kilétét, 

akinek már rég börtönben kéne ülnie – felelte a férfi, majd felnézett 

a tükörre. – Ennél többet nem mondhatok. Így működik a rendszer. 

Valaki tesz valami rosszat, de mi elengedjük, ha segít megtalálnunk 

valakit, aki még nála is rosszabb. És higgye el, amit az a másik 

csinál, kimondhatatlanul rosszabb mindennél. 



Claire a kezét bámulta. Milyen okos ez a Paul! Nemcsak őt verte 

át a filmek dolgában, hanem még a Szövetségi Nyomozó Irodát is. 

Megtalálták azokat az undorító filmeket a benti számítógépén, mire 

meglengette az orruk előtt a kilátást, hogy a maszkos férfi nyomára 

vezeti őket a szabadsága fejében. 

Feltette Fred Nolannek a kérdést, amit saját magának is feltett 

volna végül. 

– Azt mondta, ő akart tanúvédelmet. El akart engem hagyni? Csak 

úgy? 

– Sajnálom, de higgye el, így járt jobban. 

– Adam Quinn tudott arról a másik dologról, amibe Paul 

belekeveredett? Ő is tudta a rossz ember nevét? 

– Nem, fogalma sem volt. Pedig jól megszorongattuk. És most 

már értem, miért lépett maga is néha félre. A férje nem érdemelte 

meg magát. 

Claire egyetértett, de egyúttal hazugságon is kapta Nolant. 

– Ha Paul azt tervezte, hogy megszökik, miért adott volna át 

nekem bármit is, mielőtt beléptünk a sikátorba? 

– Talán ez volt a tartalék terve – találgatott Nolan. – Nem lehetett 

biztos benne, hogy ki tud engem játszani. 

– Lássunk akkor tisztán! – jelentette ki Claire, s felfordította 

Nolan imént kiteregetett lapjait, hogy a férfi az ő szemszögéből is 

lássa a történetet. – Szóval maga rajtakapta Pault, hogy valami 

rosszat tesz, valami rosszabbat, mint a sikkasztás. Ő azt mondta 

magának, ismeri a mumus kilétét. Odavitte magát a kocsijához, 

hogy mutasson valami bizonyítékot, amiből arra következtetek, 

hogy csak valami fénykép, dokumentum, esetleg valami 

elektronikus eszköz lehetett, ami azt jelenti, hogy egy papírlap, egy 

lemez vagy egy pendrive lehet a hordozó, vagy valami ilyesmi. 

Valami, ami belefér a kesztyűtartóba. Valami, amit oda lehet nekem 

csúsztatni, mielőtt betesszük a lábunkat a sikátorba. 

Nolan vállat vont, de Claire mostanra már ismerte annyira, hogy 

látta, kezd ideges lenni. 



– Azt is mondta az imént, hogy Paul élete veszélybe került volna, 

ha kiderül, hogy megosztotta az információit a mumusról. 

– Így van. 

– Tehát magánál van a labda. Paulnak nagyobb szüksége van 

magára, mint magának rá. Magának egy ügy megoldása, neki 

viszont az élete forog kockán. Azt mondta, veszélyben van, és maga 

az egyetlen, aki meg tudja védeni. Akkor ugyan miért rejtőzködik 

maga elől? 

Nolan ezúttal nem nézett fel a tükörre, de akár meg is tehette 

volna. 

Claire megpróbálta más szemszögből nézni a dolgot – Paul 

szemszögéből. 

Megszökött Nolantől, de nem menekült el egy lakatlan szigetre, 

amellyel nincs kiadatási egyezmény. Claire-nek nem voltak kétségei 

afelől, hogy férjének van egy rakás pénze elrejtve valahol. Talán 

már meg is rendelte a Gladiator szekrényeket az új garázsába. A 

telefonban elismerte, hogy hirtelen kellett cselekednie, mert valami 

rákényszerítette, de nem magyarázta meg, miért van még mindig a 

közelben. Az FBI nem találja ugyan, de ahogy Lydia mondaná: na és 

akkor mi van? Paul szabad ember, nem kell tanúvédelmet kérnie. 

Nincs szüksége az FBI-ra, nincs szüksége semmire. 

Csak az információkra azon a pendrive-on. 

Belerázkódott az ajtó, amikor valaki ököllel kívülről verni kezdte. 

– Claire! 

Az asszony felismerte ügyvédje dühös hangját az ajtó túloldalán. 

Wynn Wallace, az „ezredes”. 

– Claire! – rángatta Wallace a kilincset, bár hiába, mert az ajtó 

zárva volt. – Ki ne nyissa a száját! 

Nolan figyelmeztette Claire-t: 

– Nem muszáj megfogadni a tanácsát. 

– Hogy tovább hazudhasson nekem? 

– Claire! – ordította Wynn. 

Az asszony felállt. 



– Rosszul tette fel a kérdést, Fred. 

Nagyot reccsent az ajtó, amikor Wynn már a vállát is 

nekifeszítette. 

– Akkor árulja el, mi a jó kérdés! 

– Paul nem adta oda magának a kért információt, tehát nincs 

veszélyben az élete. Nyugodtan heverészhetne akár a tengerparton 

is. Akkor meg miért van még mindig ezen a környéken? 

Nolan összerándult. 

– Látta? 

Claire kinyitotta az ajtót, mire Wynn Wallace berontott. 

– Mi az ördög folyik itt? 

Nolan fel akart állni, de Wallace fölébe tornyosult. 

– Ki az ördög maga? Azonnal mondja meg az azonosító számát és 

a főnöke nevét. 

– Ne menjen el, Claire! – próbálkozott Nolan. 

Az asszony azonban már óvakodott is kifelé. Lydia telefonját 

kereste a melltartójában. Már forró volt a fém. Megnyomta a 

gombot, hogy bekapcsolja a készüléket, és csendben imádkozott, 

hogy legyen rajta Paultól üzenet. 

– Sweetpea! 

Megpördült, azt hitte, hallucinál. 

– Anya? 

Helen majdnem sírt. Két tenyere közé fogta lánya arcát. 

– Körbejártuk majdnem az egész államot. Nem akarták 

megmondani, hol vagy. Minden rendben? 

Claire megint reszketni kezdett, képtelen volt abbahagyni. Úgy 

érezte, egy tengerparton áll a hurrikán kellős közepén, s minden 

levegőben kavargó tárgy egyszerre csapódik neki. 

– Gyere velem! – fogta kézen Helen. Húzta maga után a folyosón, 

és nem várt a liftre, hanem a lépcső felé indult. Claire az anyját 

követve a telefont nézte a kezében. Erős volt a jel, de semmi hívás, 

semmi hangpostaüzenet. Egy új fotó jött azonban néhány perccel az 

után, hogy ő kikapcsolta a telefont. Lydia még mindig a 



csomagtartóban volt, és nem látszottak újabb sebek vagy 

zúzódások az arcán, de csukva volt a szeme. Miért van csukva a 

szeme?! 

Helen megszólalt. 

– Csak egy kicsit menjünk még messzebb! 

Claire a farzsebébe tette a telefont. Lydia biztos pislogott, amikor 

Paul épp lefényképezte. Vagy fáradt. Vagy bántotta a szemét a nap. 

De nem, a fénykép sötétben készült. Akkor csak makacs, és nem 

akarta, hogy Paul elérje a célját. Csak bosszantani akarja Pault, 

gondot okozni neki, ahogy régen is mindenkinek gondot okozott. 

Claire térde elgyengült, majdnem megbotlott. Helen segítette le 

két lépcsősoron, s ott végre megpillantották az előcsarnok felé 

mutató nyilat. A megjelölt ajtó helyett Helen a vészkijáraton vezette 

ki a lányát. 

Alig sütött a nap, Claire mégis beárnyékolta a szemét a 

tenyerével. Körülnézett. A Peachtree és az Alexander utca sarkán 

álltak, ahol egyre nagyobb lett a forgalom. 

– Hány óra? – kérdezte Helent. 

– Reggel fél hat. 

Claire nekidőlt a falnak. Majdnem tizenkét órát töltött az 

épületben. Mi mindent csinálhatott Paul Lydiával tizenkét óra alatt? 

– Claire? 

Az asszony azt várta, hogy Helen rátámad és magyarázatot 

követel, hogy miért kellett ügyvédet keresnie, és kimentenie az FBI-

ról. Helen azonban csak megsimogatta az arcát, és megkérdezte: 

– Miben segíthetek? 

Claire a hálától meg sem tudott szólalni. Úgy érezte, évtizedek 

óta nem kínálta fel neki senki ilyen őszintén és egyszerűen a 

segítségét. 

– Drágám – mondta Helen –, semmi sem lehet olyan rossz, hogy 

ne lehessen rendbe hozni. 

Ez nagy tévedés volt, Claire mégis egy bólintással válaszolt. 

Helen megsimogatta a haját. 



– Hazaviszlek, jó? Készítek neked egy levest, és ágyba duglak. 

Alszol egy jót, aztán majd beszélgetünk. Vagy nem. Rajtad áll, 

drágám. Én azt teszem, amit te szeretnél. 

Claire érezte, hogy kezd összeomlani. Elhúzódott az anyjától, 

mert attól félt, mindjárt a karjába veti magát, és elmond neki 

mindent. 

– Sweetpea! – dörzsölte meg Helen a hátát. – Mondd, mit tehetek 

érted? 

Claire már majdnem nyitotta a száját, hogy elutasítsa a 

segítséget, de hirtelen megpillantott egy ismerőst úgy tőlük 

húszméternyire. 

Harvey Falke nyomozó volt az a dunwoody-i 

rendőrkapitányságról. Mayhew kapitány hívta oda, hogy segítsen 

összekapcsolni a hatalmas meghajtót a számítógépével, amikor azt 

mondta Claire-nek, hogy a Paul által nézett filmek hamisak. 

Falke egy korlátnak dőlt, zakója nyitva, alóla kilátszott a pisztoly. 

Nem rejtette véka alá, hogy kicsoda. Egyenesen Claire felé nézett, s 

rámosolygott bozontos bajusza alól. Helen is látta a férfit, és egyre 

jobban aggódott. 

– Claire? Ki ez a… 

– A Tesla a garázsban parkol, a harmadik szinten – mondta sietve 

Claire, elővéve zsebéből a kulcstartót. – Kérlek, vidd oda a Marriott 

Marquis-hoz helyettem, jó? A vendégparkolóba. Hagyd a jegyet az 

ülésen, a kulcsot meg dugd az előcsarnokban a jegyautomata mögé! 

Valami csoda folytán Helen most sem kért magyarázatot. 

– Kell még valami? 

– Nem. 

Helen megszorította a lánya kezét, majd távozott. 

Claire megvárta, hogy eltűnjön az FBI-épületben, majd elindult az 

utcán. Kényszerítette magát, hogy a sarokra érve ne nézzen hátra. 

Átment a túloldalra, bár piros volt a lámpa, s miután elugrott egy 

sárga taxi elől, elindult a West Peachtree-n a belváros felé. Ekkor 

végre hátra mert pillantani. 



Falke harminc méterrel volt mögötte. Behajlított karral kocogott, 

hogy ne tévessze szem elől. Kabátja libegett a szélben, sötét 

pisztolya fenyegetőn rajzolódott ki fehér inge háttere előtt. 

Claire gyorsított, s igyekezett egyenletesen lélegezni. 

Hátrapillantott. 

Harvey már csak húszméternyire volt. 

Ekkor megszólalt Lydia telefonja. Claire előhúzta a zsebéből, s ő 

is futni kezdett. A képernyőn csak ez állt: ismeretlen szám. 

Paul szólt bele a telefonba. 

– Jól érezted magad az FBI-nál? 

– Lydia jól van? 

– Nem vagyok benne biztos. 

Claire ismét átment a túloldalra, egy kocsi centikre állt meg tőle 

csikorogva. A sofőr kiüvöltött neki az ablakon. 

– Kell a pendrive, vagy nem? 

– Lydia jól van. Mit mondtál az FBI-nak? 

– Semmit. Ezért tartottak bent ilyen sokáig. – Claire hátranézett a 

válla fölött. Harvey még jobban megközelítette, úgy tizenöt méterre 

lehetett. – Követ egy zsaru. Mayhew embere. 

– Szabadulj meg tőle! 

Claire bontotta a vonalat, és átfutott az úttesten. Jól ismerte a 

városnak ezt a részét, mert mikor Atlantába költöztek, dolgozott a 

Flatiron épületben. Gyűlölte azt a munkát, így nagyokat sétált 

ebédidőben, késve ért vissza, majd flörtölt a főnökkel, hogy engedje 

el hamarabb. 

Gyorsított, mert Harvey-nak sikerült csökkentenie a távolságot 

kettejük között. Nagydarab ember, nagyokat tud lépni. Nemsokára 

utoléri. 

Befordult a Spring Streetre, s teljes erőből futni kezdett. Már a 

következő sarkon járt, mire Harvey megkerülte az épületet. Félúton 

a mellékutcában Claire visszanézett a válla fölött, s nem látta a 

férfit sehol. Kétségbeesve keresett valami menekülőutat. A 

Southern Company oldalbejárata volt a legközelebbi lehetőség. Hat 



üvegajtó sorakozott egymás után, és végül egy magas forgóajtó. Az 

első ajtót zárva találta, aztán egymás után a többit is. Visszanézett, 

követi-e a rendőr, de még mindig nem volt sehol. Viszont biztos ő is 

rohan már, és mindjárt ideér. Claire egy újabb ajtóval próbálkozott, 

aztán rájött, hogy eleve a forgóajtóval kellett volna kezdenie. Dühös 

volt magára. Teljes erőből futva rontott be a hatalmas, nyitott 

kapun. Olyan erővel nyomta a mozgó üvegtáblát, hogy 

belecsikordult a motor. 

Az előcsarnokot üveg forgókeresztek zárták el a külvilágtól. A 

pult mögött álló álmos őr rámosolygott. Talán látta, amint 

végigpróbálja az összes ajtót. 

– Bocsánat – szólalt meg a szokottnál magasabb hangon Claire, 

hogy érzékeltesse, mennyire bajban van. – Tudom, hogy nem illik 

ilyet kérni, de használhatnám a mosdót? 

Az őr elmosolyodott. 

– Egy szép hölgynek bármit – mondta, majd a pult alá nyúlva 

kinyitotta az egyik forgókeresztet. – Menjen egyenesen át a West 

Peachtree felől nyíló fő előcsarnokon. Jobboldalt vannak a mosdók. 

– Nagyon köszönöm – osont át gyorsan Claire az elválasztón. 

Hátranézett, s épp látta Harvey-t elrohanni az oldalajtók előtt. 

Két másodpercre könnyebbülhetett meg, mielőtt a férfi 

visszatért. 

A liftekhez rohant, és bebújt a mélyedésbe háttal a zsarunak, aki 

elindult az épület felé, s megrángatta az egyik bezárt ajtót. Szemmel 

láthatóan kifulladt, párás lett az üveg a lihegésétől. Letörölte a 

párát a kabátja ujjával, két tenyerével beárnyékolta a szemét, és 

belesett az előcsarnokba. 

Az őr motyogott valamit az orra alatt, míg Claire a liftajtóhoz 

lapult. 

Harvey ellökte magát az üvegtől, de ahelyett, hogy elment volna, 

a forgóajtó felé indult. Claire minden ízében megfeszült. Mondhatná 

ugyan az őrnek, hogy Harvey zaklatja, de a férfinak elég lenne 



elővenni a jelvényét. Vagy elfuthatna a főbejáratig, és onnan ki az 

utcára. 

Vagy maradhatna, ahol van. 

Harvey nem lépett be a forgóajtón, még mindig odakint állt. 

Jobbfelé nézett, a West Peachtree-n kötötte le valami a figyelmét. 

Claire visszatartotta a lélegzetét is, amíg a férfi el nem döntötte, 

hogy megnézi azt, ami magára vonta az érdeklődését. 

Az asszony előjött a beugróból, s köszönetet mondva a portásnak 

távozott a forgókereszten át. 

– Legyen szép napja! – köszönt el amaz. 

Claire kint volt az utcán. Tudta, hogy még nincs biztonságban, 

ezért visszafutott a Spring Street felé, majd befordult a Williamsre. 

Cipőtalpa tompa, ütemes hangot adott a repedezett aszfalton. 

Szemerkélni kezdett az eső. Claire végigpásztázta a terepet maga 

mögött, és futott tovább, de tudta, hogy nem maradhat az utcán. 

Keresnie kell valami rejtekhelyet, de még túl korán volt ahhoz, hogy 

nyitva találjon egy kávézót. 

Megszólalt Lydia telefonja. Claire le sem lassított, miközben 

felvette. 

– Tessék! 

– Fordulj be balra, és menj a Hyatt Regencyhez – mondta Paul. 

Claire nem szakította meg a vonalat, csak befordult a sarkon, s a 

távolban meglátta a szállodát. Már fájt a térde, az egész lába. 

Futópadhoz volt szokva, nem dimbes-dombos utcákhoz és 

repedezett aszfalthoz. Még a hajából is folyt az izzadság, 

végigcsorgott a hátán. Farmere dereka dörzsölni kezdte a bőrét. 

Markában tartotta a telefont, amíg futott. Hogyan tudja követni 

Paul? Talán Harvey-n és Mayhew-n keresztül? Netán megpróbálják 

egy olyan helyre terelni, ahol elkaphatják? 

A boy a Hyattnél kinyitotta az ajtót, amint Claire-t közeledni látta 

a felhajtón. Ha furcsállotta is, hogy egy felnőtt nő farmerben és 

unalmas blúzban futni volt reggel hatkor, nem mutatta. 



Az épületbe érve Claire lelassította a lépteit. Megkereste a női 

mosdót, belökte az ajtót, és ellenőrizte a fülkéket, nincs-e ott más is. 

Magára zárta az utolsó ajtót, s leült a lecsukott vécétetőre. A 

levegőt kapkodva szólt a telefonba. 

– Hadd beszéljek Lydiával! 

– Hallhatod a sikoltozását. 

Claire a szája elé kapta a kezét. Mit tett Paul a nővérével? 

Tizenkét óra telt el! Elvihette mostanra akár Key Westig vagy New 

Orleansig, vagy akár Richmondig is. Már rég kínozhatja, verheti, 

vagy… 

Nem, erre a „vagy”-ra nem szabad gondolnia. 

– Ott vagy még? – kérdezte Paul. 

Claire leküzdötte a kétségbeesést, amely abból a tudásból fakadt, 

hogy mire képes a férje. 

– Azt mondtad, nem fogod bántani. 

– Te meg azt, hogy visszahívsz. 

– Át fogok hajtani azon az átkozott pendrive-on egy teherautóval! 

Paulnak tudnia kell, hogy képes megtenni. Sosem állt tőle távol, 

hogy felégessen olyan hidakat, amelyeken még át kellett volna 

mennie. 

– Hol van? – kérdezte Paul. 

Claire megpróbált egy olyan helyszínre gondolni, amit ő ismer, 

de Paul nem. 

– A Wells Fargonál a Central Avenue-n. 

– Micsoda? – hallatszott ki az aggodalom Paul hangjából. – Az egy 

veszélyes környék, Claire. 

– Téged tényleg érdekel a biztonságom? 

– Óvatosnak kell lenned – figyelmeztette a férje. – Hol van az a 

bank pontosan? 

– A főposta mellett – felelte az asszony. Onnan tudta, hogy 

gyakran adott fel ott leveleket a segélyszervezetnek. – Most megyek 

érte. Találkozhatunk valahol, és… 

– Reggel hat van. A bank aligha nyit ki kilencig. 



Claire hallgatott. 

– Nem mehetsz most oda – intette Paul. – Elrabolnak a kocsival 

együtt, ha annyi ideig parkolsz a Teslával azon az úton. – Szinte 

hallani lehetett, ahogy a férfi fejében forognak a fogaskerekek. – 

Maradj a szállodában! Aztán fél kilenckor hajts Hapeville-be, így 

épp akkor érsz oda, amikor nyit a bank. 

– Rendben. 

– Visszafelé nagy lesz a forgalom, úgyhogy menj fel a 

hetvenötösre, és várd meg, amíg telefonálok. 

Claire nem kérdezte meg, honnan tudja az ő hollétét, mert úgy 

tűnt, Paul mindent tud. 

– Nolan elmondta, mit tettél. 

– Tényleg? 

Claire nem fejtette ki bővebben, de mindketten tudták, hogy 

Nolan csak azt látta, amit Paul akart, hogy lásson. 

– Azt mondta, te kértél tanúvédelmet. 

– Ennek nem kellett volna megtörténnie. 

– Azt mondta, te akartad, hogy végignézzem a halálodat. 

Paul egy pillanatig hallgatott. 

– Valóságosnak kellett tűnnie. Mindenképp visszajöttem volna 

érted, te is tudod. 

Claire nem felelt. 

– Rendbe hozom ezt a dolgot, Claire. Tudod, hogy én mindent 

rendbe hozok. 

Az asszony reszketve vett egy nagy levegőt. Nem bírta hallgatni 

férje lágy, biztató hangját. Lényének egy parányi része még mindig 

arra vágyott, hogy Paul tényleg hozza ezt az egészet valahogy 

helyre. 

Fred Nolannek azonban igaza van. Az a Paul, akit ő ismert, már 

halott. Ez az idegen pedig a vonal túlsó végén egy gazember. Vagy 

talán ő az igazi Paul Scott, és az ő férje, barátja, szeretője volt a 

hazugság. A valódi Paul Scott abban a bőrmaszkban mutatta meg az 

igazi arcát. 



– Beszélni akarok a nővéremmel – mondta határozottan. 

– Egy pillanat! – ígérte Paul. – A telefonod már biztos le fog 

merülni. Elhoztad a töltőt a házból? 

Claire ránézett a képernyőre. 

– Harminc százalékon van. 

– Menj, és vegyél egy töltőt! – rendelkezett Paul. – És a Teslát is 

fel kell töltened. A Peachtree Centernél van egy töltőállomás. 

Letöltöttem neked az applikációt, úgyhogy csak… 

– Hadd beszéljek Lydiával! 

– Biztos vagy benne, hogy ezt akarod? 

– Add oda a nővéremnek azt az átkozott telefont! 

Valami zörgés következett, majd egy kihangosító halk 

visszhangja. 

– Ébredj! – mondta Paul. – A húgod beszélni akar veled. 

Claire a fogát csikorgatta. Paul olyan nyájasan beszélt, mintha 

egy gyerekhez szólna. 

– Lydia? Lydia! 

Nővére nem válaszolt. 

– Kérlek, mondj valamit, Liddie! Könyörgöm! 

– Claire… – szólalt meg végül Lydia olyan monoton, élettelen 

hangon, hogy elszorult tőle az asszony szíve. 

– Tarts ki, Liddie! Csak tarts ki! Megteszek minden tőlem 

telhetőt. 

– Már késő – motyogta Lydia. 

– Nem, nincs késő. Odaadom Paulnak a pendrive-ot, ő pedig 

elenged – hazudta Claire. Mindannyian tudták, hogy hazudik. Olyan 

zokogásban tört ki hirtelen, hogy neki kellett támaszkodnia a 

falnak. 

– Csak tarts ki még egy kicsit! Nem hagylak cserben, esküszöm. 

Soha többé. 

– Megbocsátok neked, Claire. 

Az asszony kétrét görnyedt, könnyei az aszfaltra potyogtak. 



– Ne mondd ezt most! Majd akkor mondd, amikor találkozunk! 

Akkor mondd, amikor ennek az egésznek vége! 

– Mindent megbocsátok. 

– Pepper, kérlek! Rendbe hozok mindent, meglátod. Mindent 

rendbe fogok hozni. 

– Már nem számít – mondta halkan Lydia. – Már meghaltam. 

 



18. FEJEZET 

Paul mosolyogva tette le a telefont az asztalra, a fekete csuklya 

mellé. Lydia nem arra nézett, hisz nem érhette el, hanem az átázott, 

fekete anyagra, melyet nemsokára ismét a fejére fognak húzni. A 

szórófejes üveg harmadszorra is kiürült, s Paul folyamatosan itta a 

szűrt vizet, hogy meg tudja tölteni. 

Mihelyt megtelik a hólyagja, kényszeríteni fogja őt, hogy 

végignézze, ahogy belevizel, majd visszateszi a fejére a csuklyát, és 

permetezni kezdi. Aztán másodpercekkel az előtt, hogy elveszítené 

az eszméletét, sokkolja az elektromos ösztökével, vagy 

megkorbácsolja a bőrövvel, esetleg addig üti és rúgja, amíg levegő 

után nem kapkod. 

Aztán kezdi elölről. 

– Claire-nek egészen jó volt a hangja, igaz? – mondta lazán Paul. 

Lydia levette szemét a csuklyáról. Egy számítógépet látott a 

munkapadon, ami pont olyan volt, mint amilyen Paul otthoni 

garázsában állt. Fém tárolópolcokat, régi komputereket. Már 

mindent jól ismert a helyiségben, ahol az utóbbi csaknem 

tizenhárom órát töltötte. Ezt onnan tudta, hogy Paul minden 

órában jelezte az időt. Azzal próbálta megőrizni a józan eszét, hogy 

mantraként ismételgette magában a helyiségleltárt, miközben Paul 

megpróbálta vizeletbe fojtani. 
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– Fogadok, hogy szeretnéd tudni, mi van azon a pendrive-on, 

Lydia. Szeretek úgy gondolni rá, mint a szabadulólevelemre a 

börtönből. 
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– Fred Nolannek is kell, Mayhew-nak is, Johnnynak is. Sokan 

szeretnék megszerezni. Milyen meglepő! Paul Scottnak van 



valamije, ami mindenki másnak kell. – Elhallgatott, majd 

kisvártatva megkérdezte: – Te mit szeretnél tőlem, Lydia? 
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– Talán egy kis fájdalomcsillapítót? 

A kérdés felrázta Lydiát a kábulatból. Már szinte a szájában 

érezte a keserű pirula ízét. 

Paul megrázta az orra előtt a gyógyszeres üveget. 

– A táskádban találtam. Gondolom, Claire-től loptad el. – Leült 

Lydiával szemben a székre, s a térdére tette az üveget. – Régen is 

folyton loptál tőle. 

Lydia az üveget bámulta. Ez lenne a megoldás. Claire-nek azt 

mondta az előbb, hogy máris halott, de még azért pislákol benne 

némi élet. Ha engedne a vágyának, és bevenné az egész üveggel, 

tényleg véget érne ez a borzalom. 

– Ez érdekes – fonta karba Paul maga előtt a kezét. – Már 

hallottalak kérni, könyörögni és visítani, mint egy leszúrt malac, és 

éppen ennél húzod meg a határt? Nem kell Percocet? 

Lydia megpróbálta felidézni az eufóriát, amelyet a tabletták 

okozhatnának. Olvasta valahol, hogy ha az ember elég hosszú ideig 

gondol egy ételre, végül már nem kívánja. Képes elhitetni magával, 

hogy már megette. A muffinok, hamburgerek és sült krumplik 

esetében ez nem működött, úgyhogy… 
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– Lenyomhatnám a torkodon, de abban mi lenne a szórakoztató? 

– Megint széttolta Lydia lábát a térdeivel. – Tehetném a tablettákat 

máshova is, ahonnan könnyebben felszívódnának a 

szervezetedben. – Vett egy mély levegőt, majd sóhajtva kifújta. – 

Kíváncsi vagyok, milyen lenne? Érdemes lenne úgy megkefélnem 

téged, hogy közben felnyomom őket abba a kövér seggedbe? 

Lydia agya kezdett kihagyni. Mindig ez történt. Paul addig 

feszítette a húrt, addig ijesztgette, hogy egyszer csak kikapcsolt. 



A férfi belemarkolt a combjába, egészen a csontig nyomva az 

ujját. 

– Nem akarod elmulasztani a fájdalmat? 

Lydia már ahhoz is kimerült volt, hogy feljajduljon. Már csak azt 

akarta, hogy Paul tegyen a végére pontot. Legyen vége az 

ütéseknek, a bökdösésnek, a verésnek, az elektrosokknak, jöjjön a 

billogvas és a machete! Látta, mit tett a maszkos férfi szakmája 

kellékeivel. Látta, mit tett Paul apja Juliával. Saját tapasztalatból 

tudta, milyen kínzásokra képes Paul maga is, és már abban is biztos 

volt, hogy a férfi nem pusztán az operatőr passzív szerepét 

játszotta a filmekben. 

Paul élvezte, amit csinál. Bármilyen becsmérlő jelzőkkel illette is, 

felizgatta Lydia fájdalma. Érezte a keménységet a nadrágjában, 

amikor közel jött hozzá, hogy magába szippantsa a rettegését. 

Csak azért imádkozott, hogy már halott legyen, amikor Paul 

végül megerőszakolja. 

– Új stratégia – jelentette be Paul lekapva a térdéről a 

gyógyszeres fiolát. Áttette a gurulós asztalra, ahol az eszközeit 

tartotta. – Szerintem ezt szeretni fogod. 
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A fémpolc előtt állt, a számítógép mellett. Lydia aggodalma az 

egekbe szökött, de nem azért, mert Paul valami új szörnyűséget 

készül kipróbálni rajta, hanem mert nyilván össze fogja keverni a 

polcon álló tárgyak sorrendjét. 
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Mindennek így kell maradnia, ebben a sorrendben. Senkinek sem 

szabad hozzájuk érni. 

Paul odahúzott egy kis létrát, mire Lydia majdnem felkiáltott a 

megkönnyebbüléstől. A tárgyak biztonságban vannak. A férfi a 

legfelső polcról halászott le egy csomó jegyzetfüzetet, s megmutatta 

őket Lydiának. Az asszony megkönnyebbülése semmivé lett. 



A füzetek apja jegyzetei voltak. 

– A szüleid szorgalmas levélírók – jegyezte meg Paul, visszaülve a 

székre Lydiával szemben. Ölében voltak a jegyzetfüzetek és egy 

csomó levél a kupac tetején, amit eddig nem is vett észre. A 

magasba tartott egy borítékot, hadd lássa Lydia. 

Helen kézírása volt, szép, rendezett, és fájdalmasan ismerős. 

– Szegény, magányos Lydia! Anyád tonnányi levelet írt neked az 

évek során. Tudtad? – kérdezte Paul, majd megrázta a fejét. – Hát 

persze hogy nem. Azt mondtam Helennek, hogy megpróbáltam 

eljuttatni őket hozzád, de hajléktalan vagy, az utcán élsz, vagy épp a 

rehabon, de onnan is eljöttél, mire megtaláltalak. – Ledobta a 

leveleket a földre. – Igazából rosszul éreztem magam, amikor Helen 

megkérdezte, nem hallottam-e felőled, mert minden alkalommal 

azt kellett mondanom neki, hogy még mindig kövér, haszontalan 

kábszeres vagy, aki lelkesen fuvolázik bárkinek a kokóért. 

Szavai az ellenkező hatást váltották ki, mint remélte. Tehát Helen 

írt neki! Tucatnyi levél volt ott a halomban. Az anyja igenis törődött 

vele, nem adta fel, nem mondott le róla. 

– Helen jó nagyanyja lett volna Dee-nek. 

Dee… Lydia már fel sem tudta idézni lánya arcát. Minden kép 

kitörlődött róla az agyából, amikor Paul másodszor is 

elektrosokkolta. 

– Kíváncsi vagyok, kikészül-e, amikor Dee is eltűnik majd, mint 

ahogy lerobbant Julia eltűnése után – folytatta Paul, felnézve 

Lydiára. – Te nem fogsz emlékezni rá, de Claire teljesen magára 

maradt Julia nélkül. 

Lydia nagyon is emlékezett. Ő is ott volt, ő is magára maradt. 

– Szegény kis Claire minden éjjel egyedül volt abban a nagy 

házban a körúton, és hallgatta, ahogy az a nyomorult anyátok 

álomba sírja magát. Azzal senki sem törődött, ha ő sírta magát 

álomba, nem igaz? Te csak azzal törődtél, hogy tele legyen tömve 

minden lyuk a testeden. Ezért kezdett el annyira ragaszkodni 



hozzám, Liddie. Claire azért szeretett belém, mert egyikőtök sem 

volt igazán mellette. 
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– Na és ezek? – tartotta a magasba a lányok apjának egyik 

jegyzetfüzetét. – Apátok sem törődött Claire-rel. Minden levele csak 

Juliához szólt. Claire a legtöbbet olvasta, legalábbis azokat, 

amelyeket még akkor írt, mielőtt Claire főiskolára ment. Gondolj 

csak bele, hogyan esett ez Claire-nek. Az anyja alkoholista lett, aki 

fel sem tudott kelni az ágyból, az apja meg órákat töltött azzal, hogy 

a halott lányának írt leveleket, miközben észre sem vette a még 

életben lévő lányát. 

Lydia megrázta a fejét. Ez nem így volt, legalábbis nem egészen. 

Helen végül túljutott a depresszión, és Sam mindent megpróbált 

Claire-rel. Elvitte vásárolgatni, moziba, múzeumba. 

– Nem csoda, hogy szegényke meg sem akarta látogatni, miután 

agyvérzést kapott – folytatta Paul pörgetve a lapokat. – Én vettem 

rá, hogy elmenjen hozzá. Azt mondtam neki, hogy utólag meg fogja 

bánni, ha nem megy el. És ő hallgatott rám, mert rám mindig 

hallgat. A vicces benne az, hogy tényleg kedveltem az apátokat. A 

saját apámra emlékeztetett. 

Lydia a fogát csikorgatta, nehogy visszaszóljon. 

– Az ember sosem tudhatja, hogyan áll a szülőkkel. Tudnak önző 

disznók is lenni. Én például mindig azt hittem, hogy közel állunk 

egymáshoz apámmal, mégis képes volt nélkülem elvinni Juliát. – 

Paul felnézett a jegyzetfüzetekről, s látszott rajta, hogy tetszik neki, 

amit lát: Lydia megdöbbent arckifejezése. – Meg kell mondjam, jól 

felbosszantott vele. Hazajövök a tavaszi szünetre, és a nővérkéd 

addigra már kint volt az istállóban. Nem sokat hagyott belőle 

nekem, hogy én is élvezhessem. 

Lydia lehunyta a szemét. Apple Macintosh… Mi volt a következő? 

Nem nézhet a polcra, magától kell rájönnie. Apple Macintosh… 



– Sam okos volt – folytatta Paul. – Sokkal okosabb, mint 

bármelyikünk gondolta volna. Sosem találta volna meg Julia 

holttestét, ugyanis én vagyok az egyetlen élő ember, aki tudja, hol 

van. Csakhogy az apád a nyomomban járt. Tudott az apámról, és 

tudta, hogy valamiképpen én is benne vagyok. Te tudtad ezt? 

Lydia már érzéketlen volt a meglepetésekre. 

– Sam áthívott magához. Azt hitte, ki tud fogni rajtam, de én 

végeztem egy kis felderítőmunkát, mielőtt találkoztunk volna. – 

Paul úgy tartotta a magasba Sam füzetét, akár egy trófeát. – 

Tanácsolom, hogy ha át akarsz verni valakit, ne hagyd elöl a 

haditervedet. 

Lydia megmarkolta a szék karfáját. 

– Fogd be! 

Paul elmosolyodott. 

– Nocsak, a kis harcos! 

– Mit csináltál az apámmal? 

– Azt hiszem, tudod te azt jól. – A férfi lapozgatta a füzeteket, 

megnézte az első oldalakat, keresett valamit. – A megbeszélt időben 

megérkeztem a lakására. Öntöttem magunknak valamit inni, hogy 

beszélgethessünk férfiak módjára. Az apád szerette az effélét, nem 

igaz? Hogy érzékeltesse, ki itt a férfi és ki a fiú. 

Lydia kihallotta az apja hangját Paul szavaiból. 

– Sam a vodkáját itta. Társasági ivónak nevezte magát, de 

mindenki tudta, hogy esténként csak itallal tudott elaludni. Ahogy 

Helen is, míg szegény Claire egyedül ült a szobájában azon 

gondolkodva, miért nem veszi észre senki a családban, hogy ő még 

mindig él. 

Lydia nagyot nyelt. Még mindig Paul vizeletének savanyú ízét 

érezte a szájában. 

– A vodkától nem lehetett érezni a feloldott altató ízét. 

Lydia be akarta volna csukni a szemét, hogy ne is lássa ezt az 

embert, de képtelen volt rá. 



– Néztem, ahogy előrebukik a feje – imitálta Paul az elalvó Sam 

mozdulatát –, aztán megkötöztem egy lepedődarabbal, amit 

magammal vittem. Hosszú csíkokra volt hasogatva. A keze annyira 

elernyedt, hogy attól féltem, már meg is halt, mielőtt 

kiszórakozhattam volna magam vele. 

Lydia minden érzéke kiélesedett, és rátapadt a férfira. 

Paul szétterpesztett lábbal dőlt hátra a széken. Lydia 

kényszerítette magát, hogy ne nézzen le, mert tudta, mire akarta 

felhívni a figyelmét. 

– Ha lepedőcsíkokkal kötözöl meg valakit, nem látja meg a 

nyomokat a halottkém. Persze csak ha gondosan csinálod, és 

megfelelően hajtogatod meg az anyagot. Én így csináltam, mert volt 

elég időm. Csak hogy tudd, Liddie, nagyon, de nagyon sok időm volt 

eljátszadozni az apáddal. 

Lydia agya leblokkolt. Ez már túl sok volt, többé nem fogta fel a 

hallottakat. 

– Amikor aztán Sam felébredt, együtt megnéztük a videókat. 

Tudod, milyen felvételekről beszélek? Julia filmjeiről. – Paul 

megdörzsölte az arcát, kezdett viszketni a növekvő szakálla. – 

Mindet meg akartam nézni vele, de tartottam tőle, hogy a 

szomszédok meghallják a kiabálását. Nem mintha éjjelente nem 

kiabált volna álmában eleget – tette hozzá. 

Lydia saját légzésének hangjára figyelt. Próbálta összerakni Paul 

szavait a fejében, amíg azok össze nem álltak érthető mondatokká. 

Tehát Paul begyógyszerezte az apját, és megnézette vele legidősebb 

lánya brutális meggyilkolásának felvételét. 

– Végül tanakodtam egy kicsit, hogy elmondjam-e neki, hová 

tettük apával Julia holttestét. Mert mit ártott volna, nem igaz? 

Mindketten tudtuk, hogy meg fog halni – vont vállat Paul. – Talán 

elmondhattam volna. Évek elteltével is megkérdeztem magamtól, 

miért nem tettem. Végül is Sam annyit szenvedett, és már csak azt 

akarta tudni, hol van Julia. Én tudtam, és mégsem voltam képes 

rávenni magam, hogy eláruljam neki. 



Lydia belül érezte, hogy most őrjöngenie kéne, meg kellene 

próbálnia megölni ezt a gazembert, de mozdulni sem bírt. Még a 

tüdejébe is jutott vizelet, tele volt vele a gyomra. Teste maga volt a 

fájdalom, karjain égésnyomok az elektrosokktól. A homlokán lévő 

seb is kinyílt újra, ajka behasadt. Bordái ha nem is törtek el, úgy 

érezte, csont helyett pengék vannak a mellkasában. 

– Nembutalt használtam – folytatta Paul. – Ugye, tudod, mi az? 

Állatok elaltatására alkalmazzák, amikor meg akarják váltani őket a 

szenvedéstől. Márpedig az apád szenvedett, főleg miután látta a 

filmeket. – Paul megtalálta a keresett füzetet. – Itt van, nézd! – 

tartotta Lydia elé a lapot. Az alsó fele le volt tépve. – Ismerős? 

Apja búcsúlevele egy kitépett noteszlapra íródott. Lydia még 

mindig maga előtt látta a reszkető kézzel írott szavakat: 

Az én szépséges lányaimnak – Teljes szívemből szeretlek 

benneteket. Apa 

– Azt hiszem, jó sort választottam, nem igaz? – tette vissza Paul a 

füzetet a térdére. – Igazából Claire kedvéért, mert úgy véltem, hogy 

ez a sor különösen rá igaz. A szépséges lányai… Te sosem voltál 

igazán szép, Lydia. Julia pedig… Mondtam már neked, hogy néha 

még mindig meglátogatom? Már nem szép. Szomorú volt látni, 

ahogy semmivé válik az idő múlásával. Amikor legutóbb ránéztem, 

már csak rothadó csontokból állt hosszú, piszkos, szőke 

hajfürtökkel, meg azokkal az ostoba karkötőkkel, amik mindig ott 

voltak a csuklóján. Emlékszel rájuk? 

A karperecek. Julia többet is viselt a bal csuklóján, a hajában meg 

egy fekete masnit, tőle pedig ellopta a bőr félcipőjét, hogy teljessé 

tegye az öltözékét, mert szerinte neki amúgy is jobban állt. 

Hirtelen feljött Lydia gyomrából a sav. Megpróbálta lenyelni, de 

görcsbe állt a torka, és köhögnie kellett. 

– Nem akarod tudni, hol van Julia? – kérdezte Paul. – Pedig 

igazából ettől voltatok oda. Nem az eltűnésétől, nem az esetleges 

halálától, hanem hogy nem tudtátok, hol van. Hol van Julia? Hol a 

nővérem? Hol a lányom? Ez a nemtudás tett benneteket tönkre. 



Még Ginny nagymamát is, pedig az öreglány szeret úgy tenni, hogy 

ami volt, elmúlt. 

Lydia érezte, hogy kezd visszacsúszni az előbbi öntudatlan 

állapotba. Nem volt értelme tovább hallgatnia Pault. Már mindent 

tudott, amit tudni akart. Dee és Rick szereti őt, Helen nem felejtette 

el, ő pedig megbocsátott Claire-nek. Két nappal ezelőtt még pánikba 

esett volna, ha valaki azt mondja, véges ideje van hátra elrendezni a 

dolgait, de ha a dolgok mélyére néz, végül is csak a családja számít 

egyedül. 

– Néha meglátogatom Juliát – ismételte Paul, s közben figyelte 

Lydia arcát, hogy lássa a reakcióit. – Ha lenne egy utolsó 

kívánságod, nem azt akarnád megtudni, hol van? 
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– Felolvasok neked néhány részletet apád naplójából, aztán 

megint a fejedre húzom a csuklyát úgy… – az órájára nézett – húsz 

perc múlva. Rendben? 
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Paul a térdére helyezte a füzetet, a többi tetejére, majd olvasni 

kezdett. 

– Emlékszem, amikor először vittünk ki téged anyáddal a hóba. 

Úgy becsomagoltunk, mint egy értékes kincset. Annyiszor 

körbetekertük a nyakadon a sálat, hogy csak a pici rózsaszín 

orrocskád látszott ki. 

Az apja hangja. Paul ismerte az apját. Órákat töltött vele együtt – 

még az utolsó óráit is –, és nagyon jól tudta, hogyan olvassa fel Sam 

szavait ugyanazzal a lágy, kellemes hangsúllyal, ahogyan az apja 

beszélni szokott. 

– Ginny nagymamához vittünk látogatóba. Az anyád persze nem 

örült, hogy mennünk kellett. 

– Igen – szólalt meg váratlanul Lydia. 

Paul felnézett. 



– Mit igen? 

– Add oda a fájdalomcsillapítót! 

– Jó. – Paul ledobta a füzeteket a földre, majd lecsavarta a 

szórófejes flakon tetejét. – De előbb ki kell érdemelned. 

 



19. FEJEZET 

Claire a térdére könyökölve ült a vécétetőn, tenyerébe rejtve az 

arcát. Már kisírta magát, kiüresedett belül. Szíve kínlódva vert, a 

lassú dobbanások szinte fájtak. Minden szívdobbanásra 

belehasított a szó: Lydia. 

Lydia. 

Lydia. 

Nővére feladta, hallani lehetett megadást sugárzó, fakó hangján. 

Miféle borzalmakat követhetett el Paul, amelyek miatt máris 

halottnak érezte magát? 

Erre a kérdésre jobb nem keresni a választ, különben csak még 

jobban kétségbeesik, gondolta Claire. 

A hideg falnak támasztotta a fejét, szeme lecsukódott. Kábult volt 

a kimerültségtől. A nagy igazság az volt, hogy ő is kész lett volna 

feladni. Minden ízében érezte a vágyat, hogy feladhassa végre. Szája 

kiszáradt, szeme elhomályosult. Mindkét füle élesen csengett. Vajon 

aludt a kihallgatószobában? Vagy utoljára akkor „pihent”, amikor 

Paul leütötte? 

Mindössze annyit tudott, hogy majdnem huszonnégy órája ébren 

van. Utoljára akkor evett, amikor Lydia csinált neki egy tojásos 

kenyeret még előző reggel. Két és fél órája volt még, mielőtt a 

hapeville-i bankba kell érnie. De miért is? Hiszen a pendrive 

Adamnél van, vele kell beszélnie. A Quinn+Scott irodái tíz 

saroknyira vannak, s Adam néhány órán belül ott tart prezentációt. 

Most az irodája ajtajában kellene várnia, nem itt üldögélni a Hyatt 

mosdójában. Ha a Hapeville-lel kapcsolatos hazugság arra szolgált, 

hogy időt nyerjen általa, hát most nyert magának négy-öt 

haszontalan órát. 

Még mindig nem tudta, mit fog tenni. Agya nem volt hajlandó 

megfutni az ismerős köröket Mayhew, Nolan, a képviselő, a pisztoly 

témakörében. 



Mi a fenét csináljon azzal a pisztollyal? Minden eddigi 

magabiztossága elszállt, s képtelen volt feléleszteni az acélos 

elszántságot, mely magával ragadta, mihelyt megérintette Lydia 

fegyverét. Tényleg képes lenne lelőni Pault? Vagy inkább úgy tegye 

fel a kérdést, hogy képes lenne rálőni és el is találni? Ő nem egy 

Annie Oakley.8 Közel kellene állnia Paulhoz, hogy eltalálja, de 

annyira mégsem közel, hogy az el tudja venni tőle a pisztolyt. 

De amúgy is csak fejbe vágni tudná vele, mert lőszere nincsen. 

Kinyílt a mosdó ajtaja, mire Claire ösztönösen felhúzta a lábát. 

Puha talpú cipők közeledtek könnyű léptekkel a padlócsempén. 

Harvey? Egy ekkora ember nem járna ilyen finoman. Benyitottak az 

egyik fülkébe, majd egy másikba és egy következőbe is, mígnem 

megzörrent az ő ajtaja. 

Claire felismerte a cipőket. Barna Easy Spirit lapos sarkú, 

melyben kényelmesen lehet egész nap a polcok között járkálni. 

Világosbarna pantalló, melyen nem látszik meg a régi újságok és 

könyvek pora. 

– Anya! – nyitotta ki Claire az ajtót. – Te meg mit csinálsz itt? 

Hogyan találtál meg? 

– Megkerültem az épületet, miután leráztam azt, aki téged 

követett. 

– Hogy mit csináltál? 

– Láttam a férfit, aki futott utánad. Átmentem az épület másik 

oldalára, tapsoltam, hogy magamra vonjam a figyelmét, és… – Helen 

kapaszkodott az ajtófélfába, arca kipirult, kapkodta a levegőt. – 

Megengedték, hogy átvágjak az előcsarnokon. Az oldalbejáratnál az 

őr azt mondta, épp akkor mentél el. Olyan gyorsan futottál, hogy 

majdnem szem elől tévesztettelek, de aztán a boy odakint elárulta, 

hogy idebent vagy. 

Claire hitetlenkedve nézett az édesanyjára. Helen vidám 

színekben pompázó blúzt viselt vastag nyaklánccal, és inkább 

kinézte volna belőle az ember, hogy egy könyvdedikálás 



házigazdája, mint hogy körbeszalad egy tömböt Atlanta 

belvárosában, és lerázza a lányát követő zsarut. 

– Még mindig szeretnéd, hogy kiálljak a kocsiddal? – kérdezte. 

Claire megrázta a fejét, de csak mert maga sem tudta, mit is akar 

Helentől. 

– Tudok róla, hogy Pault sikkasztással vádolták – mondta Helen, 

majd várt egy kicsit, mintha arra számítana, hogy Claire tiltakozni 

fog. – Az a Nolan ügynök eljött hozzám tegnap délután, és az a 

rendőrkapitány, Jacob Mayhew is beugrott csaknem nyomban az 

után, hogy Nolan elment. 

– Valóban megtette – mondta Claire, s jólesett legalább egy 

dologban elmondania az igazat az anyjának. – Paul ellopott 

hárommillió dollárt a cégtől. 

Helen elborzadt. Hárommillió dollár éktelen nagy összeg volt a 

szemében. 

– Majd te visszafizeted. Odaköltözöl hozzám, taníthatsz 

művészettörténetet az iskolában. 

Claire felnevetett, amiért Helen ilyen egyszerűen megoldhatónak 

láttatja a dolgot. 

Helen összeszorította a száját. Láthatóan szerette volna 

megkérdezni, mi folyik itt, de csak ennyit mondott: 

– Jobb szeretnéd, ha most egyedül hagynálak? Kell a segítségem? 

Csak mondd meg, mit tegyek! 

– Nem tudom – ismerte be Claire. Megint egy igazság, még ha 

annak kis szelete is. – Két órán belül el kell indulnom Hapeville-be. 

Helen nem kérdezte, miért. Egyszerűen csak annyit mondott: 

– Rendben. És még? 

– Fel kell töltenem a Teslát, és kell szereznem egy iPhone-töltőt. 

– Van egy a táskámban – mondta Helen, és már húzta is el a 

cipzárt a táskán. Barna bőr volt, hímzett virágokkal a szíja körül. – 

Szörnyen nézel ki. Mikor ettél utoljára? 



Két éjszakával ezelőtt Lydia ugyanezt kérdezte tőle. Claire 

hagyta, hogy a nővére gondoskodjon róla, és mit kapott cserébe? 

Paul foglya lett, a túsza, az áldozata. 

– Drágám? – nyújtotta feléje Helen a töltőt. – Menjünk ki a 

lobbyba, és szerezzünk valami ennivalót! 

Claire hagyta, hogy anyja kivezesse a mosdóból ugyanúgy, ahogy 

kivezette az FBI kihallgatóhelyiségéből is. Messze a lobby végében 

telepedtek le, ahol hatalmas kanapék és fotelek voltak több 

csoportban. Claire gyakorlatilag leroskadt a legközelebbire. 

– Maradj itt – mondta Helen –, hozok valamit a kávézóból. 

Claire hátrahajtotta a fejét. Meg kell szabadulnia Helentől. Lydia 

csak azért került bajba, mert ő bevonta ebbe a Paul-féle 

rémálomba. Nem teheti meg ugyanezt az anyjával is. Ki kell találnia 

valamit, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből. Paul valami 

elszigetelt helyen akar majd találkozni vele, így neki kész 

alternatívája kell hogy legyen. Valami nyitott hely, ahol sokan 

vannak. Egy bevásárlóközpont. Ismert minden előkelő boltot a 

Phipps Plázában. Elképzelte magát, ahogy végigmegy az egyiken 

ruhákkal a karján. Fel kell őket próbálnia, mert egynémely márka 

számozása mintha kisebb lenne a réginél. Vagy ő lett nagyobb, 

amióta nem teniszezik naponta négy órát. Meg szerette volna nézni 

az új Prada táskákat is, de kirakatuk túl közel van a parfümös 

pulthoz, és az nem tesz jót az allergiájának. 

– Édesem! 

Claire felnézett. Megváltoztak a fényviszonyok, ahogy a 

környezet is. Helen ott ült mellette a kanapén, kezében egy 

papírkötéses könyvvel. 

– Hagytalak aludni másfél órát – mondta. 

– Tessék? – ült fel ijedten Claire. Körülnézett a lobbyban. Sokkal 

több embert látott, mint a kora reggeli órán, a recepciónál is 

nagyobb volt a személyzet. A vendégek bőröndöket gurítottak végig 

a szőnyegen. Az arcokat figyelte, de sem Mayhew, sem Falke nem 

volt sehol. 



– Azt mondtad, van két órád az indulásig – mondta Helen 

visszatéve a könyvet a táskájába. – Feltöltöttem a telefonodat, a 

Tesla pedig rajta van a töltőn egy utcával feljebb a Peachtree Center 

Avenue-n. A táskád ott van melletted, a slusszkulcsot a cipzáras 

zsebébe tettem. Találsz ott tiszta fehérneműt is. – Az alacsony 

asztal félé intett. – Az étel még meleg. Egyél egy kicsit, attól jobban 

leszel. 

Claire lenézett az asztalra. Anyja hozott neki egy nagy pohár 

kávét és egy csirkés melegszendvicset. 

– Egyél csak! Van még időd. 

Édesanyjának igaza van, szüksége van némi kalóriára. A kávé 

még csak le fog menni, de a szendvicsben már nem volt biztos. 

Levette a kávéspohár műanyag tetejét, s látta, hogy a kávé 

majdnem fehér, épp, ahogy szereti. 

Helen kinyitott egy szalvétát, s Claire ölébe terítette. 

– Tudod, hogy abba a pisztolyba 38-as speciál töltény való? 

Claire a kávét kortyolta, s majdnem mellényelt. Helen beült a 

Teslába, és nyilván észrevette a pisztolyt az ajtózsebben. 

– Az is benne van a táskádban. Nem gondoltam biztonságosnak 

az utcán parkoló kocsiban hagyni. Nem találtam üzletet a 

belvárosban, különben megvettem volna neked a lőszert. 

Claire letette a poharát. Kicsomagolta a szendvicset, hogy adjon 

valami feladatot a kezének. Arra számított, hogy az étel illatától 

felfordul majd a gyomra, ehelyett rájött, hogy éhes. Bekapott egy 

nagy falatot. 

– Felhívott Huckleberry – folytatta Helen. – Elmondta, hogy tudsz 

a szalagról. 

Claire lenyelte a falatot. Torka még fájt a sikoltozástól a Fuller-

házban. 

– Hazudtál nekem Juliáról. 

– Inkább megvédtelek. Nagy különbség. 

– Jogom lett volna tudni. 



– A gyermekem vagy, én meg az anyád – felelte Helen 

határozottan. – Nem fogok bocsánatot kérni, mert azt tettem, ami a 

dolgom. 

Claire visszanyelt egy éles megjegyzést arról, hogy milyen üdítő 

változatosság Helent újra anyának látni. 

– Lydia mutatta meg neked a szalagot? – kérdezte Helen. 

Claire nem engedte, hogy a nővérét hibáztassák megint 

valamiért. 

– Nem. Az interneten találtam. Én mutattam meg neki. – Hoppá, 

ez a kérdés Lydia telefonja miatt volt. Helen megláthatta az 

ismeretlen számot, amikor feltöltötte a telefont. – Az ő telefonja van 

nálam, mert az enyémet ellopták a sikátorban. Szükségem volt 

egyre, így elvettem az övét. 

Helen nem firtatta a dolgot tovább, nyilván mert számtalan 

hasonló esetnek volt tanúja, miközben felnőttek a lányai. Csak 

annyit kérdezett, Claire jól van-e. 

– Jobban, köszönöm. – Claire átnézett az anyja válla fölött, mert 

nem tudott a szemébe nézni. Nem beszélhetett neki Lydiáról, Dee-

ről azonban beszélhetne. Arról, hogy Helen nagymama, és van egy 

gyönyörű, okos unokája, akit remélhetőleg jól elrejtettek valahol, 

nehogy Paul valaha is megtalálja. 

Ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag Helen sem találhatja meg. 

– Korábban, amikor Wynn Wallace és én kerestünk téged, 

eszembe jutott valami, amit az apád mondott egyszer – szólalt meg 

Helen, ölébe véve a táskáját. – Azt mondta, hogy a gyerekeknek 

mindig más a szülője még ugyanabban a családban is. 

Család… Helennek nagyobb a családja, mint gondolná. Claire-re 

pokoli nyomással nehezedett a bűntudat a helyzet miatt. 

– Amikor Julia kicsi volt – folytatta Helen –, és még csak hárman 

voltunk, azt hiszem, igazán jó anya voltam. – Felnevetett, nyilván 

jólesett az emlékezés. – Aztán jött Pepper, és vele sok gond volt. 

Mégis imádtam minden pillanatát annak a nagy kihívást jelentő és 

sok csalódással járó anyaságnak, mert olyan aranyos volt a 



határozott véleményével és erős akaratával. Folyton 

összeakaszkodott Juliával. 

Claire bólintott. Ő is jól emlékezett a hangos vitákra két nővére 

között. Túlságosan hasonlítottak egymásra ahhoz, hogy néhány 

óránál tovább kibírják veszekedés nélkül. 

– Aztán jöttél te – mosolyodott el Helen kedvesen. – Veled sokkal 

könnyebb volt, mint a nővéreiddel. Csendes voltál, és jó természetű. 

Apád meg én gyakran beszélgettünk esténként arról, hogy 

mennyire mások vagytok. „Biztos vagy benne, hogy nem cserélték 

el a kórházban?”, szokta kérdezni rólad viccesen. „Talán 

benézhetnénk a megyei börtönbe, hátha oda zárták az igazi 

gyerekünket közbotrány-okozásért.” 

Claire elmosolyodott, mert ez a mondat annyira az apjára vallott. 

– Mindent megfigyeltél, mindent észrevettél – ingatta a fejét 

Helen. – Ültél az etetőszékben, és a szemeddel követted minden 

mozdulatomat. Annyira kíváncsi voltál a világra, és annyira rá 

tudtál hangolódni mások hangulatára, személyiségére, hogy attól 

tartottam, elveszíted a magadét. Ezért vittelek annyit kirándulni. 

Emlékszel? 

Claire már nem emlékezett, de most felidéződött minden. Anyja 

elvitte kiállításokra Atlantába, bábelőadásokra, de még 

fazekasfoglalkozásokra is. 

Csak ők voltak ketten, és sehol sem volt Pepper, aki tönkretette 

volna az ő gondosan megformázott agyagtálját. És sehol sem volt 

Julia, aki elrontotta volna a bábelőadást azzal, hogy megkritizálja a 

hagyományos női szerepeket a műsorban. 

– Tizenhárom éves korodig tényleg jó anyátok voltam – vitte 

tovább a gondolatot Helen –, aztán úgy öt évig nagyon rossz. Azóta 

is úgy érzem, mintha minden napom azzal telne, hogy visszataláljak 

a helyemre, hogy újra jó anyátok lehessek. 

Claire az utóbbi húsz évben vagy épp erre a beszélgetésre 

vágyott, vagy épp el akarta kerülni. Abban viszont biztos volt, ha 



most folytatni fogják, ő nem bírja tovább, és összeomlik. Így inkább 

kérdezni kezdett. 

– Mit gondoltál Paulról? 

Helen forgatni kezdte az ujján a gyűrűt. Paul tévedett: Claire 

azért szokta csavargatni a sajátját, mert éveken át ezt látta az 

édesanyjától. 

– Ne félj, nem fogod megsérteni az érzéseimet, akármit mondasz. 

Tudni akarom az igazat. 

Helen nem fogta vissza magát. 

– Azt mondtam az apádnak, hogy Paul olyan, mint egy remeterák. 

Azok dögevők. Nem tudnak saját páncélt növeszteni, így addig 

keresgélnek, amíg nem találnak egy mások által levetett, elhagyott 

héjat, és beleköltöznek. 

Claire mindenki másnál jobban tudta, mennyire igaza van. Paul 

beköltözött az ő páncélja alá, amelyet akkoriban magára hagyott a 

gyásztól lesújtott családja. 

– Fél óra múlva Hapeville-ben kellene lennem egy banknál – 

mondta. – Azt a látszatot kell keltenem, hogy ott vagyok, de közben 

máshová kell mennem. 

– Milyen banknál? 

– A Wells Fargónál – felelte Claire beleharapva még egyszer az 

ételbe. Érezte, hogy anyja kétségbeesetten szeretne több 

információhoz jutni. – Engem követnek, én nem mehetek Hapeville-

be, és azt sem engedhetem, hogy megtudják, valójában hova 

megyek. 

– Akkor add nekem a telefonodat, és én odamegyek a bankhoz 

helyetted. Talán mehetnék a Teslával. Lehet, hogy azt is nyomon 

követik. 

A telefon! Hogy is lehetett ilyen ostoba, jajdult fel magában 

Claire. Paul tudta, hogy bent járt az FBI-nál, és tudta a pontos helyét 

az utcán, hiszen megmondta, merre forduljon be a hotel felé. A Find 

My iPhone alkalmazást használta, mert tudta, hogy Claire sehová 

sem megy Lydia telefonja nélkül. 



– Fel kell tudnom venni azt a telefont, ha megszólal. Nekem kell 

beleszólnom – mondta tanácstalanul. 

– Nem hallottál még a hívás-átirányításról? – kérdezte Helen a 

szálloda ajándékboltja felé mutatva. – Náluk lehet kapni kártyás 

telefont. Vehetünk neked egyet, vagy odaadom az enyémet. 

Claire elképedt. Anyja nem egészen egy perc alatt megoldotta az 

egyik legnagyobb problémáját. 

– Tessék – nyújtotta feléje Helen a saját kocsikulcsát egy 

világoskék parkolójeggyel együtt. – Fogd, én meg veszek egy 

telefont. 

Claire elvette tőle a kulcsot, s gondos, rendszerező könyvtáros 

anyja írásával megtalálta a jegy hátulján a parkolószint számát és a 

kocsi pontos helyét. 

Nézte anyját, amint az eladóval beszél az ajándékboltban. A férfi 

különböző típusú készülékeket mutatott neki. Claire már majdnem 

megkérdezte magától, ki ez a magabiztos és hatékony ember, de 

rájött, hogy nagyon is jól ismeri. Ez ugyanaz a Helen Carroll, aki 

Julia eltűnése előtt volt. 

Vagy az, akit ő visszakapott, miután meggyászolta Juliát. Abban a 

pillanatban hívta Wynn Wallace-t, amikor letette a telefont, és 

egész éjszaka őt kereste. Megmentette Fred Nolantől, és elvonta 

Harvey Falke figyelmét, hogy ő egérutat nyerjen. És most itt van 

vele a lobbyban, s mindent megtesz, hogy segítsen rajta. 

Claire boldogan elfogadta volna a segítségét a többi gondja 

megoldásában is, de nem tudott egy hihető történettel előállni 

anélkül, hogy elárulná a teljes igazságot. Tudta, hogy Helen 

visszafojtott kíváncsiságának is megvannak a határai. El sem hitte, 

milyen találékony volt már eddig is. Még töltényeket is keresett a 

pisztolyába. Paul meg lesz döbbenve. 

Claire csak megkésve kapott észbe. Ezt a történetet nem fogja 

elmesélni Paulnak, amikor a férje este hazatér munka után. Sosem 

lesz többé ilyen este. 



– Ez könnyen ment – jelentette Helen, s már vette is ki a telefont 

a dobozából. – Csak félig van feltöltve, de a kocsimban van töltő, és 

az a kedves ember a pultnál adott egy kupont, ami még harminc 

percet jelent ingyen. Ha veszel valamit, kapsz is valamit. – Helen 

visszaült Claire mellé. Láthatóan ideges volt, mert ugyanúgy 

túlbeszélte a dolgot, ahogy Claire is szokta, amikor ideges. – 

Készpénzzel fizettem. Talán paranoiás vagyok, de ha az FBI követ 

téged, akkor talán engem is. Ja! – markolt ki a táskájából egy köteg 

papírpénzt. – Ezt kivettem a bankautomatából, amíg aludtál. Ötszáz 

dollár. 

– Majd visszaadom – mondta Claire átvéve a pénzt. 

Begyömöszölte a táskájába. – El sem hiszem, hogy ezt csinálod. 

– Nos, csak hogy tudd, megrémiszt, amibe keveredtél, bármi is 

legyen az – mosolygott Helen, de könny csillogott a szemében. – 

Amikor utoljára meg voltam rémülve az egyik gyerekem miatt, 

mindenki mást magára hagytam a családban. Az apádat és titeket is 

Lydiával. Nem fogom ezt még egyszer elkövetni. Inkább vállalok 

mindent, és megyek a szövetségi börtönbe, ha kell. 

Claire rádöbbent, hogy Helen azt hiszi, ez az egész az 

elsikkasztott pénzről szól. Kikérdezte az FBI és a rendőrség, Nolan 

bevitte a lányát, és tizenkét órán át faggatta. Claire pedig most épp 

egy bankhoz küldi. Nyilván összerakta magában a mozaikot, 

csakhogy fogalma sem lehetett, valójában mi folyik itt. 

Helen elvette Lydia telefonját. 

– Az a kedves ember a pultnál azt mondta, hogy bele kell menni a 

beállításokba. 

Claire kikapta a kezéből a telefont. 

– Kell hozzá a jelszó – mondta, s úgy fordította el, hogy anyja ne 

lássa meg rajta az utolsó dolgot, amit ő nézett: Paul fotóját Lydiáról 

a csomagtartóban. Megszabadult a képtől, és úgy tett, mintha 

beütné a jelszót, mielőtt visszaadta a készüléket Helennek. Aztán 

csodálkozva figyelte, milyen ügyesen navigál az édesanyja a 

menüben. 



Helen beütötte az eldobható telefon számát, majd kilépett a 

menüből. 

– Na, nézd! – fordította a képernyőt Claire felé. – Látod azt a 

vicces dolgot a tetején? A telefont a nyíllal? Ez jelenti azt, hogy a 

hívások át vannak irányítva. Milyen csodálatos kis készülék! – 

lelkesedett. 

Claire nem bízott meg a vicces kis jelben a képernyő tetején. 

– Hívd fel a számot, és győződj meg, működik-e! 

Helen elővette a saját mobilját, s megkereste Lydia számát a friss 

hívások között. Vártak. Teltek a másodpercek, aztán az eldobható 

telefon csörögni kezdett. 

Helen bontotta a vonalat. 

– Anyám sosem szerette, ha telefonon hívtam. Azt mondta, az 

annyira személytelen, írjak inkább levelet. Én pedig azt mondom 

neked, hogy inkább hívj fel, ne csak egy e-mailt írj. A barátnőim 

viszont azon vannak felháborodva, hogy az unokáik pocsék 

helyesírással küldözgetnek sms-eket. Mennyi különböző igény! 

– Szeretlek, anya. 

– Én is szeretlek téged, Sweetpea. – Helen eltakarította a 

maradékokat a kisasztalon. Igyekezett lazának tűnni, de remegett a 

keze, és még mindig ott csillogott a könny a szeme sarkában. 

Szemmel láthatóan vívódott, de legalább annyira eltökélten 

igyekezett segíteni. – Indulnom kell. Meddig maradjak a banknál? 

Claire-nek fogalma sem volt, mennyi időbe telik hozzájutni egy 

értékmegőrzőbe helyezett letéthez. 

– Legalább fél órát. 

– És aztán? 

– Menj fel a hetvenötösre. Hívni foglak a saját telefonodon, és a 

többit majd megbeszéljük – ismételte el, amire Paul utasította. – 

Légy óvatos! Az nem túl biztonságos városrész, főleg egy Teslában. 

– A banknál lesz biztonsági őr a parkolóban – simogatta meg 

Helen nyugtatólag lánya arcát. Még mindig remegett kicsit a keze. – 



Együtt vacsorázunk, ha ennek vége van. És iszunk rá. Nem is 

keveset. 

– Oké. 

Claire ránézett az órájára, hogy ne kelljen Helent néznie, amint 

távozik. Adam Quinn azt mondta, a prezentáció az első programja 

lesz reggel. Az iroda kilenckor nyit, ami azt jelenti, hogy fél órája 

van lesétálni azt a tíz sarkot. 

Az eldobható mobilt a hátsó zsebébe tette, a táskáját a vállára 

vetette. Megitta a maradék kávét, s visszament a mosdóba. A 

külseje semmit sem javult, mióta meglátta magát a tükörben Fred 

Nolan mögött. Haja rátapadt a fejére, a ruhája csapzottnak látszott, 

és izzadságszaga volt a rohanástól. 

Arcán még mindig fájt a seb, a monokli a szeme alatt pedig 

feketébb volt, mint eddig. Megérintette az arcát. Paul Lydiát is 

megütötte. Vérzett a homloka és bedagadt a szeme, ki sem tudta 

nyitni. És tett vele valami mást is, amitől feladta, amitől elhitte, 

hogy Claire bármit tesz is, ő mindenképp halott. 

– Nem vagy halott, Lydia – mondta ki Claire hangosan 

megerősítendő önmagát. – Nem hagylak cserben. 

Vizet folyatott a mosdóba. Így mégsem mehet oda Adam 

Quinnhez. Ha Adamnek nincs tudomása Paul üzelmeiről, bizonyára 

szívesebben segít neki, ha nem úgy néz ki, mint egy hajléktalan. 

Megmosta az arcát, majd gyorsan más fontosabb részeit is ahhoz, 

hogy frissebbnek érezhesse magát. Az anyja által hozott alsónemű 

feljött a derekáig, de nem panaszkodott. 

Lesimította a haját is vizes tenyerével, majd megrázogatta az 

ujjaival, hogy lágy hullámokban száradjon meg. Volt nála smink is, 

alapozó meg korrektor, szemhéjfesték, ecset, púder, 

szempillaspirál, szemceruza. Elhúzta a száját, amint a zúzódást 

próbálta eltüntetni, de megérte a fájdalom. Lassan úgy érezte, újra 

a régi önmaga. 

A másfél órai alvás valószínűleg többet segített, mint a 

kilencvendolláros korrektor. Mintha még a gondolatai is jobban 



forognának. Eszébe jutott a kérdés, amire felhívta Nolan figyelmét: 

miért van Paul még mindig a környéken? 

Mert kell neki a pendrive. Claire nem volt annyira beképzelt, 

hogy azt higgye, őt nem tudja itt hagyni a férje. Paul igazi túlélő. A 

pendrive-ért kockáztatja a biztonságát, neki pedig olyan dolgokat 

mond, amikről azt képzeli, hogy hallani szeretné. Azt hiszi, úgy 

kaphatja meg a legkönnyebben a vágyott tárgyat, ha a feleségét a 

maga oldalán tudja. 

A szó, hogy „szeretet” itt a répa, Lydia meg a bot. 

Nolan azt hitte, Paul a maszkos férfi kilétére kínál neki 

bizonyítékot, de Claire nagyon jól tudta, hogy sosem fog 

bizonyítékokkal kedveskedni az FBI-nak saját magával szemben. Mi 

marad hát? Vajon milyen információ van azon a pendrive-on, ami 

annyira értékes Paulnak, hogy kockáztatja érte a szabadságát? 

– A kliensei listája – mondta Claire a tükörképének, amint 

bevillant agyába a válasz. Ez az egyetlen, aminek értelme van. 

Tegnap a telefonban Paul azt állította, azért szállt be a családi 

üzletbe, mert kellett a pénz tandíjra. Eltekintve attól, hogy sok éve 

befejezte az egyetemet, vajon mennyi pénzt hajlandók fizetni 

egyesek, hogy nézhessék a filmjeit? És hány névből állhat a 

megrendelői címjegyzéke? 

Gerald Scott VHS-gyűjteménye legalább huszonnégy évre nyúlt 

vissza, és legalább száz videoszalag volt a garázsban. A régi 

felszerelés a fémpolcokon pedig arra utalt, hogy számos módon 

sokszorosították őket. Floppy a fényképeknek, DVD a filmeknek, a 

kitűnő Macintosh pedig arra, hogy a megvágott filmeket feltegyék 

az internetre. Kell itt lennie egy nemzetközi szálnak is. Paul nem is 

egyszer elvitte őt Németországba és Hollandiába. Azt mondta, 

napközben konferenciákon vesz részt, de ki tudja, valójában mivel 

töltötte az időt? 

Nemcsak Paul lehet az egyetlen ebben az üzletágban, de ahogy 

Claire a férjét ismerte, minden bizonnyal ő a legjobb. Bizonyára 

franchise formájában továbbadta az ötletet másoknak is a világ 



minden pontján, és a legnagyobb árat kérte érte. Minden bizonnyal 

rajta van a keze az egész piacon. 

És amennyiben nála a kliensek listája, a világ bármely pontjáról 

működtetheti a vállalkozását. 

Kinyílt a mosdó ajtaja, s vidáman kuncogva belépett két fiatal 

lány. Kezükben a Starbucks hatalmas papírpohara tele cukros, jeges 

itallal. 

Claire leengedte a mosdóból a vizet, s még utoljára ellenőrizte a 

sminkjét. Bizonyos megvilágításban még látszott a zúzódás, de ez 

már kimagyarázható. Adam látta őt a temetésen, tudja, hogy sérült 

az arca. 

A lobby tele volt reggelizni kívánó szállóvendégekkel. Claire 

kereste köztük Mayhew-t és Falkét, de nem látta sehol. A 

mozifilmekből tudta, hogy az FBI-ügynökök gyakran viselnek 

kanyargós fekete drótban végződő fülhallgatót, így megvizsgálta 

minden férfi fülét a környezetében. Majd a nőkét is, hiszen nők is 

dolgoznak az FBI-nál. Meglehetősen biztos volt benne, hogy 

közönséges turistákat és üzletembereket figyel, mert egyikük sem 

volt valami jó formában, márpedig egy FBI-osnak feltehetően 

fittnek kell lennie. 

Felfrissült agya gyorsan kikövetkeztette, hogy ezek szerint senki 

sem talált rá a Hyattben, ami azt jelenti, hogy Paul nem adott nekik 

információt a hollétéről, azaz Paul nem működik együtt sem Jacob 

Mayhew-val, sem az FBI-jal, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Johnny 

Jacksonnal sem. 

Talán nem. 

Egy gyors pillantás az utcára elárulta, hogy a hajnali könnyű 

ködszitálás folyamatos esőnek adta át a helyét. Claire feljebb ment 

egy emelettel, és átsétált a fedett hídon, amely egy tizennyolc 

épületből álló, tízutcányi területen fekvő komplexumot kötött össze 

egymással, hogy a turistáknak ne kelljen kimennie a nyári hőségbe. 

A Quinn+Scott két ilyen folyosó építésén is dolgozott. Paul 

megmutatta neki mind a tizennyolc épületet. Fel-alá utaztak 



liftekkel és mozgólépcsőkkel, hogy bejárják a belváros utcái fölött 

átívelő, üveggel borított hidakat. Felhívta a figyelmét az építészeti 

érdekességekre, és történeteket mesélt az épületekről, melyeket le 

kellett bontani, hogy helyet csináljanak az újaknak. A túra a Hyatt 

összekötő-hídján ért véget, amely akkor még zárva volt az 

építkezés miatt. A nap épp lement a horizonton, alattuk ott 

csillogott a szálló medencéje. Leterítettek egy takarót, mintha 

piknikeznének, csokoládétortát ettek, és pezsgőt ittak hozzá. 

Claire igyekezett nem nézni a medencére, miközben átment a 

hídon a Marriott Marquis felé. Odalent sűrűsödött a forgalom, 

amint a tizennégy épületből álló Peachtree Center komplexuma 

kezdett megtelni dolgozókkal. Az irodáktól az üzletekig minden 

megtalálható volt benne. Claire feje ide-oda forgott, amint szemével 

a fülhallgatókat vagy Mayhew-t, Falkét, Nolant kereste, vagy más 

fenyegető, ismerős arcot. Ha egyik sem áll szövetségben Paullal, 

mindegyiknek meglehet a maga oka, hogy őt használja csalinak. 

Nem veszíthet el még egyszer tizenkét órát, míg Lydia várja. 

Azaz nem vár, hiszen már feladta. 

Leszaladt egy másik mozgólépcsőn, s elindult a következő híd 

felé. Nem engedhette meg magának, hogy azon gondolkozzon, mi 

történhet ezekben a percekben Lydiával. Most csak az számít, hogy 

halad a célja felé. A pillanatnyi feladatra kell fókuszálnia, azaz a 

pendrive megszerzésére. Emlékeztette magát arra, amit Nolantől 

hallott, azaz hogy az FBI ellenőrizte Paul hivatali számítógépét. 

Márpedig Adam hívta oda az FBI-t. Tudnia kellett, hogy megnézik 

Paul irodáját és komputerét. Tehát ha része lett volna a 

vérespornó-üzletben, bármennyit is sikkasztott volna el tőle Paul, 

nem lett volna olyan ostoba, hogy bevonja bármelyik 

bűnüldözőszervet, legkevésbé az FBI-t. 

Némi megkönnyebbüléssel haladt tovább az AmericasMart 

épületet és a Museum Towert összekötő híd felé. Onnan már csak 

egy gyors séta az Olympic Tower a Centennial Park Drive-on. 



Odalent a kirakatok fölötti vászontetők takarásában kerülte el, 

hogy megázzon. Néhány hetente beautózott a belvárosba, hogy 

együtt ebédeljen Paullal. Volt a táskájában egy belépő a céghez, 

amelynek a segítségével átjutott a főbejáratnál lévő 

forgókereszteken. A cég irodái a torony legfelső emeletén voltak, s 

a Centennial Parkra néztek, melyet még az olimpia hagyott maga 

után. Az olimpiai bizottság pénzgyűjtési céllal névlegesen eladta a 

járdákat szegélyező téglákat egy névre szóló bevéséssel. Apja egyik 

utolsó ajándéka egy tégla volt a parkban, rajta Claire nevével. Vett 

egyet Lydiának és Juliának is. 

Claire annak idején megmutatta Paulnak a téglákat. Kíváncsi lett 

volna, vajon lenézett-e rájuk néha az ablakából egy gúnyos 

mosollyal. 

Kinyílt a liftajtó a Quinn+Scott emeletén. Kilenc óra múlt öt 

perccel, a titkárnők és a beosztottak tíz perce érkezhettek meg. Az 

íróasztaluk körül tüsténkedtek vagy kávéscsészével a kezükben, 

bagellel a szájukban siettek valahová. 

Mindannyian megtorpantak, amint meglátták Claire-t. 

A kínos pillantások és ideges tekintetek zavarba hozták az 

asszonyt, amíg eszébe nem jutott, hogy utoljára a férje koporsója 

előtt látták. 

– Mrs. Scott! – kerülte meg az egyik recepciós a magas pultot, 

amely az előcsarnokot elválasztotta az irodáktól. Nyitott volt a tér, 

minden csupa króm és fehérített fa. Semmi sem állt a park mesés 

látványának útjába. 

Claire éppen azon a ponton állt, ahol akkor is, amikor Paul és 

Adam megújult, nagyobb székhelyét ünnepelte savanyú 

uborkaleves whiskyvel és pizzával, ami a kollégiumi éveikből 

visszamaradt rémes szokásuk volt. 

– Mrs. Scott? – ismételte a recepciós. Szép, fiatal, szőke lány volt, 

épp Paul kedvére való. Mindkét Paul kedvére, mert Claire szinte 

saját magát látta fiatalabb kiadásban. 

– Beszélnem kell Adammel – mondta a lánynak. 



– Rácsörgök – felelte amaz, s már nyúlt is át a pulton a telefonért. 

Szoknyája megfeszült a fenekén, s bal lábát felemelte nyújtózkodás 

közben. – Prezentáció folyik a… 

– Megtalálom – állította le Claire, mert képtelen volt várni. 

Átvágott a nyitott, egybefüggő irodán a tekintetek kereszttüzében. 

Majd végigment a hosszú folyosón, ahonnan azoknak a 

munkatársaknak nyílt az irodája, akik kiérdemeltek egy saját 

szobát. A prezentációkra használt helyiség a parkra néző 

konferenciateremmel szemben kapott helyet. Paul ezt úgy 

magyarázta még az építés alatt álló, üres térben, hogy először a 

látvánnyal akarják elkápráztatni az ügyfeleket, azután pedig a 

prezentációval. 

Prezentációs stúdió – állt az ajtón. Paul nevezte el így. Claire már 

nem is emlékezett rá, amíg meg nem látta a feliratot. Nem vette a 

fáradságot, hogy bekopogjon. 

Adam megpördült a székével, ahonnan a prezentáció vetített 

főpróbáját figyelte. Még egyedül volt. Claire egy számsort látott a 

kivetítőn egy, a polgármestertől származó idézettel, miszerint 

Atlanta túl fogja szárnyalni Las Vegast a konferenciaturizmus terén. 

– Claire? – kapcsolta fel Adam a villanyt. Becsukta az asszony 

után az ajtót, és megfogta a kezét. – Valami baj van? 

Claire lenézett egymásra boruló kezükre. Sosem fogja tudni 

elviselni többé egy férfi érintését úgy, hogy ne gondoljon arra, 

vajon megbízhat-e benne. 

– Sajnálom, hogy megzavartalak. 

– Örülök, hogy itt vagy. – Egy székre mutatott, Claire azonban 

nem ült le. – Goromba voltam abban az üzenetben. Sajnálom, hogy 

megfenyegettelek. Szeretném, hogy tudd, sosem vontam volna bele 

az ügyvédeket. Kellett az anyag, de nem lett volna szabad ilyen tahó 

módon viselkednem veled. 

Claire nem tudta, mit mondjon. Óvatossága visszatért, hisz Paul 

is remek színész volt. Vajon Adam is az? Nolan azt mondta, 



megszorongatta Adamet, de Nolan is nagyon jól tudott hazudni. 

Mindannyian sokkal jobbak voltak ebben a játékban nála. 

– Tudok a pénzről – mondta ki egyenesen. 

A férfi elfintorodott. 

– Jobb lett volna, ha kettőnk között marad Paullal. 

– Akkor miért nem úgy intézted? 

Adam megrázta a fejét. 

– Nem számít. Csak tudd, hogy sajnálom. 

– Kérlek! – érintette meg Claire a férfi kezét. Az érintésből 

simogatás lett, s Adam viselkedése egy pillanat alatt lazább lett, 

mintha Claire megnyomott volna egy gombot. 

– Tudni akarom, Adam – kérte az asszony. – Mondd el, mi 

történt! 

– Egy ideje nem volt túl jó a viszonyunk, azt hiszem, részben az 

én hibámból. Az a dolog veled őrültség volt. Nem mintha nem lett 

volna jó, de nem volt helyénvaló. Én szeretem Sheilát, és tudom, 

hogy te is szeretted Pault. 

– Valóban – értett egyet Claire. – És azt hittem, te is. Hiszen 

huszonegy éve ismerted. 

Adam hallgatott, mire Claire megérintette az arcát, hogy magára 

vonja a tekintetét. 

– Mondd el! 

Adam ismét megrázta a fejét, de azért beszélni kezdett. 

– Tudod, hogy hangulatember volt, és voltak depressziós 

időszakai. 

Claire mindig is azt hitte, hogy Paul a legkiegyensúlyozottabb 

ember, akit valaha ismert. Találgatni kezdett. 

– Talán az apjától örökölte. 

Adam nem tiltakozott. 

– Az utóbbi időben úgy tűnt, nem is igen képes kimászni a 

gödörből. Azt hiszem, volt vagy egy éve, de lehet kettő is, amikor 

utoljára úgy éreztem, tényleg barátok vagyunk. És ez rosszulesett. – 

Ahogy beszélt, arcán valóban sértettség tükröződött. – Ez vihetett 



rá, hogy hívjam az FBI-t. Nem kellett volna, és hidd el, azóta is 

dolgozom rajta a terapeutámmal, hogy kiderítsem, mitől szakadt el 

nálam a cérna. 

Claire-t ezzel emlékeztette, miért is nem akart semmiféle hosszú 

távú kapcsolatba bonyolódni Adammel. Nem bírta hallgatni, hogy 

folyton az érzéseiről beszél. 

– Nem csak a pénz miatt voltam zabos. Volt még valami a 

hangulatingadozásain, az indulatkitörésein és az ellenőrzési 

mániáján kívül, és nem akartam, hogy nagyobb teret nyerjen. Akkor 

jöttem rá, mi is ez, amikor az a seggfej FBI-os megbilincselte és 

kivezette az irodából: Paul tekintete. Még sosem láttam olyan 

dühösnek. Teljesen kifordult magából. 

Claire már tudta, Paul mire képes. Adamnek szerencséje volt, 

hogy bilincs volt rajta. 

– Visszavontad a feljelentést. Azért, mert Paul visszafizette a 

pénzt a cégnek? 

– Nem – fordult el Adam. – A pénzt én fizettem vissza. 

Claire azt hitte, rosszul hallotta. El kellett ismételnie a szavakat, 

hogy biztos legyen benne. 

– Te fizetted vissza a pénzt. 

– Tudott rólunk. A három alkalomról. 

A három alkalomról. 

Claire háromszor volt együtt Adammel. A karácsonyi bulin, a 

golfpartin, és egyszer az irodai mosdóban a folyosó végén, 

miközben Paul a földszinten várta őket, hogy együtt menjenek 

ebédelni. 

Fred Nolan megkapta a választ az első különös dologgal 

kapcsolatos kérdésére: minden alkalomért egymillió. 

– Sajnálom – dünnyögte Adam. 

Claire ostobának érezte magát, de csak azért, mert magától nem 

jött rá. Pault és Adamet mindig is a pénz motiválta. 



– Eleget lopott el, hogy felkeltse a figyelmedet, de nem annyit, 

hogy szólj a rendőrségnek. Csakhogy te mégis szóltál. Egyenest az 

FBI-nak. 

Adam zavartan bólintott. 

– Sheila vett rá. Én csak dühös voltam, de ugyan miért is? Aztán 

elindult a lavina. Pault letartóztatták, felforgatták az irodáját, és… – 

Elhalkult a hangja. – És a végén még én könyörögtem a 

bocsánatáért. Amit tettem, helytelen volt, de végül is partnerek 

voltunk, és meg kellett találnunk a módját az együttműködésnek, 

úgyhogy… 

– Úgyhogy fizettél neki hárommillió bánatpénzt. Nos, ha kurva 

vagyok, legalább nem olcsó. 

– Hé! 

– Kérem vissza a pendrive-ot. Amelyiket otthagytam neked a 

postaládában. 

– Hogyne. 

Adam a projektorhoz lépett, amely mellett ott állt a nyitott 

aktatáskája. Claire számára ez volt az utolsó bizonyíték arra nézve, 

hogy Paul nem avatta be beteges üzelmeibe a barátját. Vagyis a volt 

barátját. 

Adam feléje nyújtotta a kulcstartót. 

– Már letöltöttem róla a fájlokat, amelyek kellettek. Segíthetek… 

– Használnom kellene a számítógépet Paul irodájában. 

– Hát persze. 

Claire a kulcstartót szorongatva a kezében végigment a folyosón. 

Megvan Paul megrendelőinek a listája! Teljesen biztos volt abban, 

hogy ezt tartja a tenyerében. Mégsem tudta kiverni a fejéből Fred 

Nolan jelszavát: Bízz, de ellenőrizz! 

Paul irodájában nem égett a villany, székét betolták az íróasztala 

alá. Középen az írómappa üres volt, sehol egy kósza papír. A 

fűzőgép, a ceruzatartó és a lámpa katonás sorban álltak. Mindenki 

azt gondolta volna, hogy az irodát kitakarították, de Claire tudta, 

hogy más a helyzet. 



Beleült Paul székébe. A számítógép még be volt kapcsolva. 

Beledugta az iMac hátuljába a pendrive-ot. Paul nem lépett ki a 

rendszerből. Claire maga elé képzelte, ahogy épp az asztalánál ül, 

amikor Fred Nolan belép és közli, hogy itt az idő megrendezni a 

halálát. Paul nem tehetett semmit azon kívül, hogy feláll, és 

elhagyja az irodát. 

Azért annyi ideje még volt, hogy betolja a széket az asztal alá, 

méghozzá párhuzamosan az asztal lábával. 

Claire kétszer rákattintott a pendrive-ra. Két könyvtár nyílt meg: 

az egyik Adam „folyamatban lévő munka” című anyaga, a másik 

pedig a meghajtót működtető szoftver. Claire megnyitotta a 

szoftver könyvtárát és átfutotta a fájlokat, melyeknek mind 

amolyan műszaki neve volt, és .exe kiterjesztése. Ellenőrizte a 

dátumokat: Paul két nappal megrendezett halála előtt mentette rá 

őket a pendrive-ra. 

Claire legördítette a listát, s látta, hogy az utolsó Paul által 

lementett fájl neve FFN.exe. Két nappal ezelőtt a garázsban filmeket 

keresett a meghajtón, de az még az előtt volt, hogy rádöbbent volna 

férje perverzitásának igazi mélységeire. Már tudta, hogy semmit 

sem annak kell tekintenie, aminek látszik. Ahogy azt is tudta, hogy a 

könyvtáraknak nem kell kiterjesztés. 

FFN. Fred F. Nolan. Claire látta a férfi kezdőbetűit a 

zsebkendőjén. 

Megnyitotta a könyvtárat, mire a gép jelszót kért. 

Claire addig bámulta a képernyőt, míg eltűnt a jelszónak szánt 

keret. A többi jelszót abból kiindulva találta ki, hogy ismeri a férjét. 

Ezt a jelszót azonban az a Paul Scott állította be, akit egyáltalán 

nem ismert. Az, aki felvett egy maszkot, és lefilmezte magát, amint 

megerőszakol és meggyilkol fiatal lányokat. Az, aki egymillió dollárt 

csikar ki a barátjából egy menetért a feleségével. Az, aki megtalálta 

az apja videóit, és úgy döntött, magasabb szintre emeli az üzletet. 

A férje ugyanazon a lejátszón nézhette a videókat, mint amit ők 

láttak a Fuller-házban. Claire maga elé képzelte az esetlen, fiatal 



Pault, amint a tévé előtt ülve először nézi végig apja filmjeit. Vajon 

meglepődött attól, amit látott? Vagy undorodott? Claire szerette 

volna hinni, hogy felháborodott, és undort érzett, s valóban csak a 

kényszer vitte rá a szalagok forgalmazására, a hozzászokás pedig 

arra, hogy maga is kipróbálja apja perverzióját. 

Csakhogy nem egészen hat évvel később Paul találkozott vele a 

számítógéplaborban. Nyilván pontosan tudta, ki ő, azaz kinek a 

húga. Nyilván tucatszor, ha nem több tucatszor végignézte addigra 

Julia videóit. 

Claire ujjai meglepő határozottsággal ütötték be a jelszót: 

03041991. 

Semmi emlékeztető, semmi betűszó, csak egy dátum: 1991. 

március 4. Julia eltűnésének napja. A nap, amikor ez az egész 

elkezdődött. 

Lenyomta az ENTER-t, mire forogni kezdett a szivárványszínű 

karika. 

Megnyílt a könyvtár, s megjelent egy hosszú lista, különböző 

fájlok jegyzéke. 

.xls – Excel táblázat. 

Összesen tizenhat táblázat volt a könyvtárban. 

Claire megnyitotta az elsőt. Öt oszlopban sorakoztak benne a 

nevek, e-mail címek, postacímek, banki információk, tagság 

kezdete. 

Tagság kezdete. 

Claire legördítette az egész listát, s összesen ötven nevet talált. 

Néhányuk tagsága harminc éve kezdődött. A világ minden tájáról 

voltak Németországtól Svájcon át Új-Zélandig. Sok volt köztük a 

dubai cím. 

Jól gondolta, Paulnak ez a lista kellett. Vajon Mayhew is ezt 

kereste? Netán át akarja venni Paul üzletét? Vagy Johnny Jackson 

küldte a rendőrséget, hogy takarítsák el az unokaöccse szemetét? 



Claire bezárta a fájlt. Egymás után rákattintott a többi táblázatra, 

s végignézte az összes nevet, mert egyszer már nagyon ráfizetett 

arra, hogy nem figyelt mindenre oda. 

Mindegyik táblázat ötven nevet tartalmazott, és összesen 

tizenhat volt belőlük. Az annyi, mint nyolcszáz férfi világszerte, aki 

fizet a megtiszteltetésért, hogy nézheti, amint Paul brutális, 

hidegvérű gyilkosságokat követ el. 

Bárcsak kinyitotta volna a pendrive-on lévő fájlokat még otthon, 

a garázsban! Persze sosem találta volna ki a jelszót, mert akkor még 

azt hitte, a férje csak passzív néző, nem pedig aktív résztvevő. 

Claire az utolsó fájl fölött időzött az egérrel. Ez nem is igazán fájl 

volt, hanem egy másik, JJ nevű könyvtár. 

Ha az FFN könyvtár olyan dolgokat tartalmaz, amelyekre Fred 

Nolan akarta rátenni a kezét, a JJ könyvtár nyilván Johnny Jackson 

képviselőre nézve tartalmazhat értékes információkat. 

Claire megnyitotta a könyvtárat, s kiterjesztés nélküli fájlokat 

talált. Legördítette a jobbszélső oszlopot. 

JPEG képek sora jelent meg. 

Megnyitotta az elsőt, s tátva maradt a szája attól, amit látott. 

A fekete-fehér fényképen Johnny Jackson Paulék rémséges 

istállójában állt, s egy test előtt pózolt, melyet fejjel lefelé lógattak 

le a gerendáról. A lány úgy volt felakasztva, ahogy a lelőtt szarvast 

szokás. Bokáit szögesdróttal kötötték össze, amely belevágott a 

húsába. Egy nagy fémkampóról lógott, amilyet a hentesek 

használnak. Karjai a földet súrolták – és teljes hosszában fel volt 

vágva a teste. Johnny Jackson egy élesnek látszó vadászkéssel a 

kezében pózolt, míg a másikban cigarettát tartott. Meztelen volt, s 

teste első felét, merev péniszét beborította a vér. 

Claire megnyitotta a következő képet. Egy másik férfi fekete-

fehérben, és egy másik halott lány. Egy újabb mészárlás. Nem 

ismerte fel az arcot, így ment tovább, mígnem megtalálta, akiről 

mindvégig gyanítania kellett volna, hogy benne van ebben a 

borzalomban: Carl Huckabee seriffet. 



Az övé már színes fotó volt. Huckleberry arcán sátáni vigyor ült a 

gondosan fésült bajusz alatt. Ő is meztelen volt, csak cowboykalapja 

és csizmája volt rajta. Mellkasára ráfröccsent a vér, sűrű 

szeméremszőrzetére vastagon rá volt száradva. A mellette lógó 

lány ugyanúgy volt felakasztva, mint a többiek, csak az 

különböztette meg tőlük, hogy nem egy volt a sok közül. Claire 

nyomban felismerte az ezüst-fekete karpereceket ernyedten 

csüngő kezén. 

Julia volt az. 

Nővére csodaszép, szőke haja a mocskos padlót seperte. A hosszú 

vágások mélyén kilátszott a pofacsontja. Melleit levágták, hasát 

felmetszették. Belei az arca elé lógtak, s mintegy sálként a nyakára 

voltak tekerve. 

Testéből kiállt a bozótvágó kés. 

Huckabee másik oldalán a tizenöt éves Paul pózolt. Fakított 

farmer és bő, piros póló volt rajta, s hosszúra hagyott, lobogó 

hajához vastag szemüveget viselt. 

Mindkét hüvelykujját felemelve a siker jelét mutatta a fényképet 

készítő felé. 

Claire bezárta a fájlt, s kinézett az ablakon. Megnyíltak az ég 

csatornái, s a majdnem fekete felhők szakadó esővel öntözték a 

parkot. Az asszony hallgatta, ahogy az esőcseppek verik az iroda 

ablakát. 

Eddig azzal nyugtatta magát, hogy Paul nem fog 

visszafordíthatatlan kárt tenni Lydiában, mert még mindig keresi 

az ő kegyét. Nyilván megrémítette Lydiát, és bántotta is. De 

semmiképp sem fog neki igazán ártani, hisz meg lett volna rá a 

lehetősége tizennyolc éve is. Éveken át nyomozókat fogadott, hogy 

kövessék. Bárhol lecsaphatott volna rá, de nem tette, mert szerette 

őt, Lydia húgát, a feleségét. 

Hogy miért szerette? Mert szép volt? Mert okos? Mert eszes? 

Inkább mert ostoba volt. 

Lydiának igaza van. Talán máris halott. 



 



20. FEJEZET 

Paul fel-alá járkált a szobában, miközben telefonált. Lydia hallotta, 

hogy szavak hagyják el a száját, de nem fogta fel az értelmüket. 

Tulajdonképpen már minden elvesztette számára az értelmét. 

Érezte a fájdalmat, de már nem törődött vele. Félt, de már az sem 

számított. A rettegésére úgy gondolt, mint egy friss var alatti 

gennyesedésre. Tudta, hogy ott van, tudta, hogy a legkisebb 

érintésre is felfakadhat, mégsem aggódott miatta. 

Semmi sem kötötte le a gondolatait hosszasan, kivéve egyet: már 

el is felejtette, milyen mennyei érzés betépve lenni. Nem érezte a 

vizeletszagot, újra tudott lélegezni. A szobában pedig annyira 

mesések voltak a színek! Az Apple Mackintosh, a mátrixnyomtató, 

az öthüvelykes floppylemezek, a másológép és a DVD-író pedig 

ragyogott, valahányszor csak rájuk nézett. 

– Nem, te figyelj rám, Johnny! Itt én vagyok a főnök. 

Johnny. Johnny Appleseed. Johnny Jack Corn… 

Nem, az Jimmy volt. 

De mit számít az? 

Lydia halványan emlékezett, ahogy Dee együtt énekelte ezt a 

gyerekdalt a Szezám utca szereplőivel. Az nem lehet! Dee félt a 

Nagy Madártól. Talán Claire volt az. Kislánykorában volt egy 

beszélő babája, amely mindig azt mondta, ha meghúzták a zsinórját, 

hogy „nem én akartam, az ördög vett rá”. Claire egyszer elszakította 

a zsinórt, mire Julia dühös lett, mert eredetileg övé volt a baba. 

Aztán elment a Sambo’s-ba a barátnőjével, Tammyvel. 

Jó így? Sambo’s? 

Lydia is járt ott. Az étterem étlapján egy fekete képű kisgyerek 

szaladt egy fa körül. A tigrisek, amelyek üldözték, vajdarabokká 

változtak. 

Palacsinta. 

Lydia szinte érezte az apja által sütött palacsinta illatát. 

Karácsony reggele. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Helen 



beengedte Samet a konyhába. Apja imádta bosszantani őket. Meg 

kellett enniük az egész reggelit, mielőtt kibonthatták az 

ajándékokat. 

– Lydia? 

Lydia hagyta a fejét oldalra gördülni. Csillagokat látott a 

szemhéja mögött, nyelvét édes cukorkának érezte a szájában. 

– Ó, Lydia! – szólt hozzá Paul éneklő hangon. Már nem telefonált, 

hanem ott állt előtte, kezében a feszítővassal. Tegnap Claire hagyta 

ott a konyhaasztalon. Vagy tegnapelőtt? Netán az előző héten? 

Paul a másik tenyerét ütögette a vassal, mintha a súlyát 

próbálgatná. Nézte a kalapácsfejet és a kétágú szögkiemelőt a 

másik végén. 

– Ez olyasmi, aminek nagyon jó hasznát vehetném, nem 

gondolod? 

Lydia elkáromkodta magát, de csak gondolatban. 

– Ezt figyeld! – Paul a vállához emelte a vasat, akár egy 

baseballütőt, majd Lydia feje felé suhintott vele. 

Elhibázta. 

Vajon szándékosan? 

Lydia érezte a szerszám szelét, ahogy elsuhant a feje mellett. 

Fémes izzadságszag csapta meg az orrát. Claire izzadsága? Vagy 

Paulé? Paul most nem izzad. Csak akkor látta izzadni, amikor 

fölötte állt azzal a beteg vigyorral a képén. 

Lydia pislogott egyet, s mire kinyitotta a szemét, Paul eltűnt. 

Nem, csak odaült a számítógép elé, és egy térképet nézett a 

hatalmas monitoron. Nem volt olyan közel, hogy tisztán láthatta 

volna. Csak annyit tudott, hogy Claire útját figyeli a bank felé a 

képernyőre tapadva, mert Paul elmondta neki, hogy Claire oda 

rejtette a pendrive-ot az értékmegőrzőbe. Lydia kísértést érzett, 

hogy kiábrándítsa, de beduzzadt ajka nem engedelmeskedett. 

Valahányszor ki akarta nyitni a száját, egyre inkább úgy érezte, 

mintha össze lenne ragadva. 



Amúgy sem mondhatná meg neki az igazat, tudta jól. Claire 

mesterkedik valamiben, megpróbálja átverni Pault. Megpróbál 

rajta, a testvérén segíteni. A telefonban is azt mondta, hogy ő majd 

megoldja ezt az egészet, nem igaz? Csak tartson ki, nem fogja 

megint cserbenhagyni. Viszont a pendrive Adam Quinn-nél van. Mi 

a fenét csinál akkor Claire a bankban? 

Adam Quinn-nél van a pendrive, mondta Paulnak, de csak a 

fejében formálódtak meg a szavak, mert a szája be volt ragasztva. 

Sikerült ugyanis végül valami olyat mondania Paulnak, amit az nem 

akart hallani. 

Claire gyűlöl téged, és hisz nekem. Soha, de soha nem fog téged 

visszafogadni. 

Akár abban a Taylor Swift-dalban. Hányszor lejátszotta ezt a dalt 

Dee, miután rajtakapta Heath Carmichaelt, hogy megcsalja! 

– Lydia? 

Paul ismét mellette állt. Lydia visszanézett a monitorra. Mikor 

kelhetett fel onnan Paul? Az előbb még azt nézte, és arról mondott 

valamit, hogy Claire most jön ki a bankból. Hogyan állhat itt 

mellette, amikor a gép előtt ül? 

Elfordította a fejét, hogy megkérdezze erről Pault. A tekintete 

képkockáról képkockára vándorolt botladozva. Egy furcsa, bionikus 

hangot hallott, mint amilyet Steve Austin adott ki A hatmillió 

dolláros férfiban. 

Cs-cs-cs-cs. 

Paul nem volt ott, ahol kereste. 

Már a zsúrkocsi előtt állt, s lassú, precíz mozdulatokkal új 

tárgyakra cserélte a régieket. Cs-cs-cs-cs, jött a bionikus hang, s 

Lydia már szaggatott mozdulatokkal látta Pault mozogni. Akárcsak 

Rudolf, a piros orrú rénszarvas. 

Claire. Ő mindig is utálta ezt a karácsonyi mozit az ijesztően 

boldog teremtményeivel. Julia minden évben megnézette a 

húgaival, s ilyenkor Claire odagömbölyödött Lydia mellé, mint egy 



pici, ijedt játékbaba, ő pedig együtt nevetett rajta Juliával, pedig 

titokban ő is félt a film figuráitól. 

– Jobb lesz, ha erre előre felkészülsz – szólalt meg Paul. 

Ez fontos bejelentésnek hangzott. Lydia kezdte érezni annak a 

bizonyos gennyes varnak a viszketését. Megrázta a fejét, nem 

akarta megvakarni. Annak a varnak ott a helye. Inkább Paul kezére 

figyelt, modoros mozdulataira, amint egyenesbe igazított mindent 

egyszer, aztán másodszorra is, majd harmadszorra, meg 

negyedszerre. 

Lydia egy új mantrát hallott megfogalmazódni a fejében. 

Szögesdrót, feszítővas, lánc, kampó, éles vadászkés. 

Egy pillanatra világosság gyúlt az agyában: közeleg a vég. 

 



21. FEJEZET 

Claire a falnak háttal ült a Phipps Plázával szembeni másoldában. 

Az első és a hátsó ajtó közé ékelte be magát, hogy lássa, ki jön be. Ő 

volt az egyetlen kuncsaft a kis üzletben. Az alkalmazott halkan 

dolgozott az egyik nyilvános számítógép mellett. Claire az 

eldobható telefont szorongatta a kezében. Helen mostanra már 

ráfordult a 75-ös útra, Paul pedig még mindig nem hívta fel. 

Claire fejében a legvadabb képzetek kergették egymást azzal 

kapcsolatban, miért maradt el a várva várt hívás. Paul talán épp ide 

tart. Talán már meg is gyilkolta Lydiát, és most meg akarja ölni őt 

is. Le fogja nyomozni Helent, aztán odamegy Ginny nagyi házához, 

és végül nekilát felkutatni Dee-t. 

Talán mindvégig az volt a terve, hogy kiirtsa az egész családot. 

Claire csak a jól kiszámított első lépést jelentette. Randizott vele, 

udvarolt neki, feleségül vette, megjátszotta, hogy boldoggá akarja 

tenni, és megjátszotta, hogy boldog mellette. 

Hazugság hazugság hátán. 

Mindegyik olyan volt, akár egy gránát. Paul áthajította őket a 

falon, Claire pedig a végtelenségig várt, mielőtt az igazság végül az 

arcába robbant. 

Ezek a fotók pedig atomrobbanásként taszították a pokol sosem 

ismert mélységeibe. 

A tizenöt éves Paul eszelős vigyorral az arcán, amint a 

kamerának pózol Julia felakasztott holtteste mellett. Felfelé mutató 

hüvelykujjal, mint amivel Fred Nolant gúnyolta ki, amikor 

megszökött tőle. 

Claire az eldobható telefont bámulta, az meg üres képernyővel 

nézett vissza rá. Kényszerítette magát, hogy találjon kevésbé ijesztő 

okokat is a hívás elmaradására. Talán nem működik jól az 

átirányítás. Mayhew beszélhetett valakivel a telefontársaságnál, aki 

elárulta Paulnak az eldobható telefont. Adam mégis benne van a 



buliban, és figyelmeztette Pault, hogy az emberei követni tudják 

Claire-t. 

Nem mintha ezek közül bármelyik is kevésbé lett volna ijesztő, 

hisz mindegyik Paulnál lyukadt ki. 

Claire dobolni kezdett a táskáján az ujjaival, s egy idő után 

megérezte Lydia pisztolyának kemény körvonalát. Legalább egy 

dolgot jól csinált. Könnyű volt töltényt venni a fegyverbe. Lejjebb az 

utcában talált egy fegyverboltot, ahol simán kapott egy doboz 

üreges töltényt, és nem kérdeztek semmit. 

A másoldában nyomtattak is, és órára lehetett bérelni 

számítógépet. Túlságosan lefoglalta a saját félelme ahhoz, hogy 

flörtöljön az unalmas sráccal a pult mögött, így inkább 

megvesztegette 250 dollárral Helen pénzéből. Nagy vonalakban 

elmagyarázta neki, hogy fel akar tenni valamit a YouTube-ra, de 

fotókról van szó, nem videókról, és van belőlük rengeteg, meg 

táblázatok is. Szeretné, ha minden pontosan felkerülne, mert valaki 

majd le fogja tölteni. 

A fiú közbeszólt, hogy akkor nem a YouTube-ra van szüksége, 

hanem olyasmire, mint a Dropbox, ám ekkor Claire megigazította a 

táskáját a vállán, a fiú pedig meglátta a töltényeket meg a pisztolyt, 

mire kijelentette, hogy ez még száz dollár lesz, és egy Tor nevű 

valami lesz a megoldás. 

Tor. Claire halványan emlékezett rá, hogy olvasott valamit erről 

az illegális megosztóoldalról a Time magazinban. A „sötét internet” 

részeként ezt sehol sem jegyzik, és nem lenyomozható. Talán Paul 

is ezt használja a filmjei terjesztéséhez. Ahelyett, hogy óriásfájlokat 

küldene e-mailben, elég egy bonyolult linket elküldeni a 

weboldalról, amelyet senki sem tud megnyitni, aki nem ismeri a 

pontos szám- és betűkombinációt. 

Nála van Paul megrendelőinek e-mail címe. Elküldje nekik a 

táblázatokat és a fényképeket? 



– Kész – állt oda Claire elé a fiúcska összekulcsolva maga előtt az 

ujjait. – Csak dugja be a pendrive-ot, húzzon át mindent, amit akar a 

lapra, és máris fel lesz töltve. 

Claire elolvasta a fiú nevét a kitűzőjén. 

– Köszönöm, Keith. 

A fiú rámosolygott, majd visszavonult a pult mögé. 

Claire feltápászkodott, beült a számítógép elé, s időnként egy-egy 

pillantást vetve a bejáratra követte a fiú utasításait. Hűvös volt 

odabent, mégis verejtékezett. Nem remegett a keze, de érzett 

valami ideges vibrálást az egész testében, mintha egy hangvillával 

ütötték volna meg a csontjait. Közben kezdtek betöltődni Paul 

anyagai. A fényképekkel kezdte, hogy az első kattintásra Johnny 

Jackson pucér képe jelenjen meg, s bárki is kattint rá, felkeltse az 

érdeklődését. 

Belement a Keith által beállított levelezőprogramba. Új e-mail 

címet kapott, amelyben pontosan be lehetett állítani, mikor kívánja 

kiküldeni az e-maileket. 

Írni kezdett. 

A nevem Claire Carroll Scott. Julia Carroll és Lydia Delgado a 

nővéreim voltak. 

Claire árulásnak érezte az utolsó szót, hiszen Lydia még él. Élnie 

kell. Kitörölte a mondatot. 

Felteszem a netre annak a bizonyítékát, hogy Johnny Jackson 

képviselő pornográf filmek készítésében vett részt. 

Claire nem volt elégedett. Ez így nem teljesen igaz, hiszen többről 

van itt szó pornónál. Emberrablásról, erőszaktevésről, 

gyilkosságról. Csakhogy ha felsorolja mindet, az emberek talán el 

sem hiszik, és nem kattintanak a linkre. Ezt a levelet elküldi most 

minden sajtóorgánumnak és kormányhivatalnak, amelynek csak 

fent van a címe az interneten. A beérkező levelek minden bizonnyal 

fiatal munkatársak kezébe kerülnek, akiknek fogalma sincs, ki az a 

Johnny Jackson, vagy eszükben sincs rákattintani ismeretlen 

linkekre, főleg ha azoknak bármi köze van a Torhoz. 



Claire megnyitott egy másik böngészőt. Megtalálta Penelope 

Ward levelét a Westerly Akadémia szülői munkaközösségének a 

honlapján. Lydia nemezise épp olyan mesterkélt nőszemély volt, 

mint amilyennek gondolta. A Branch Wardot a Kongresszusba 

Feltáró Bizottság megadta a címét: intern@We-WantWard.com. A 

honlap jelezte, hogy egy politikai akciócsoportról van szó, ami azt 

jelenti, hogy ők azok, akik megkeresnek minden foltot az ellenfél 

múltjában, amit aztán a kampányban fel lehet használni ellene. 

Megszólalt az eldobható mobil. 

Claire berohant a raktárba, s kinyitotta az üzlet hátsó ajtaját. Még 

mindig zuhogott az eső. Feltámadt a szél is, s hideg fuvallat töltötte 

be a kis helyiséget. Az asszony remélte, hogy a háttérzaj elég 

meggyőző lesz Paulnak, és elhiszi, hogy a 75-ös úton vezet éppen. 

– Paul? – szólt a telefonba. 

– Nálad van a kulcstartó? 

– Igen. Hadd beszéljek Lydiával! 

Paul hallgatott, s az asszony szinte érezte a megkönnyebbülését. 

– Megnézted, mi van rajta? 

– Persze. Még a bank komputerén – felelte dühös szarkazmussal 

Claire. – Beszélni akarok Lydiával. Most. 

Hallotta, amint a férfi bekapcsolja a kihangosítót a készüléken. 

– Lydia! – kiáltotta, majd várt. – Lydia? 

Hangos, kétségbeesett nyögés volt a válasz. 

– Nem hiszem, hogy kedve lenne beszélni – mondta Paul. 

Claire hátrahajtott fejét a falnak támasztotta. A plafont bámulta, s 

megpróbálta visszatartani a könnyeit. Paul most durván 

bántalmazhatta Lydiát. Kapaszkodott még a reménybe, hogy talán 

mégsem, ahogy annak idején sokáig reménykedett Julia 

hazatérésében is. Égett az arca a szégyentől. 

– Claire? 

– Találkozni akarok veled a bevásárlóközpontnál. Phipps Plaza. 

Mennyi idő ideérned? 



– Nem hiszem, hogy menni fog – felelte Paul. – Miért nem inkább 

Lydia házánál? 

Claire nem küzdött tovább a könnyei ellen. 

– Elkaptad Dee-t? 

– Még nem, de tudom, hogy te odamentél, hogy figyelmeztesd a 

nővéred barátját. Elvitte Dee-t egy halászkunyhóba a Burton tavon. 

Nem jöttél még rá, hogy én mindent megtudok? 

A pisztolyról azért nem tudott, és a másoldáról sem. 

– Menj vissza Watkinsville-be! – utasította Paul. – A szüleim 

házánál találkozunk. 

Claire gyomra összeszorult. Tudta, mit tett Paul a foglyaival a 

Fuller-házban. 

– Ott vagy még? 

Claire kényszerítette magát, hogy válaszoljon. 

– Nagy a forgalom. Beletelhet néhány órába is. 

– Másfél óránál nem lehet több. 

– Tudom, hogy a telefonomon keresztül követsz. Csak nézd 

tovább a kék pontot! Odaérek, amikor odaérek. 

– Én legalább olyan messze vagyok a háztól, mint te, Claire. 

Gondolj Lydiára! Tényleg azt akarod, hogy unatkozzam, miközben 

rád várok? 

Claire becsukta a telefont, s lenézett a karjára. Az eső bevert az 

ajtón, eláztatta a blúza ujját. 

Mostanra két másik vevő is volt az üzlethelyiségben, egy nő és 

egy férfi. Mindketten fiatalok voltak, farmert és kapucnis felsőt 

viseltek. Egyiknek sem volt hallgató a fülében. Claire egyenest a 

szemükbe nézett, mire a lány félrefordult, a fiú pedig rámosolygott. 

Gyorsan be kell fejeznie, amibe belekezdett. Visszaült a 

számítógép elé, s látta, hogy a gép már feltöltötte a fájlokat. 

Ellenőrizte a linket, hogy meggyőződjön róla, működik-e. A monitor 

háttal volt a többieknek, mégis melege lett, amikor 

megbizonyosodott arról, hogy Johnny Jackson képe rajta van a 

szerveren. 



Nyitva hagyja, mikor elmegy? Hadd tudja meg Keith, minek lett 

tudtán kívül a részese? 

Nem, elég embernek okozott már bajt eddig is. Bezárta a képet, 

de nem maradt ideje arra, hogy bővebben kifejtse a dolgokat e-

mailben. Írt még pár sort, majd becsukta a Tor linkjét is az oldal 

alján, és még egyszer ellenőrizte az e-mailek kiküldésének tervezett 

idejét. 

Két órán belül bárki, akinek hozzáférése van az internethez, 

tudni fogja Paul Scott és bűntársai igaz történetét. Látni fogják Paul 

apjának és nagybátyjának fényképeiből, hogyan öröklődik egy 

családban a vérszomj. Látni fogják a csaknem ezer e-mail címet, 

amelyek felfedi Paul vevőinek a személyazonosságát és lakóhelyét. 

Érezni fogják a zsigereikben, miféle förtelem zajlott és zajlik itt, 

mihelyt meglátják a több mint négy évtized alatt elrabolt fiatal 

lányok képeit egymás után. És meg fogják érteni, hogyan használta 

fel Carl Huckabee és Johnny Jackson a bűnüldözésben elfoglalt 

helyzetét arra, hogy ne derüljön ki az igazság. 

Egészen mostanáig. 

Claire kihúzta a pendrive-ot a gépből, s meggyőződött róla, nem 

maradt-e a gépen másolat. A pendrive visszakerült a táskájába, 

odaintett Keith-nek, és kilépett az ajtón. Ömlött az eső, s Claire 

pacallá ázott, mire beült Helen Fordjának volánja mögé. 

Bekapcsolta az ablaktörlőt, s elindult. Miután biztonsággal 

besorolt a Peachtree Streeten a forgalomba, felhívta az anyját. 

– Igen? – szólt a telefonba feszült hangon Helen. 

– Én vagyok, minden rendben – mondta Claire. Lassan 

ugyanolyan jól tudott hazudni, mint a férje. – Kérlek, menj tovább 

Athensbe. Én úgy húsz perccel előtted járok, úgyhogy hajts lassan! 

Épp a sebességhatáron. 

– Hazamenjek? 

– Ne! Parkolj le a Taco bárnál a belvárosban, és menj gyalog Mrs. 

Flynnhez. A telefont hagyd a kocsiban, és senkinek se áruld el, hova 

mész! – Claire az e-mailekre gondolt, melyek hamarosan 



megérkeznek a címzettekhez. Anyja is rajta volt a listán, ami 

egyenlő volt a szíven szúrással. – Küldtem neked egy e-mailt. Oda 

kell, hogy érjen, mire te is odaérsz Mrs. Flynnhez. Elolvashatod, de 

ne kattints a linkre! Ha három órán belül nem hallasz felőlem, vidd 

el az Atlanta Journalnél dolgozó barátnődhöz, aki könyveket is ír. 

– Már nyugdíjas. 

– Akkor is megvannak a kapcsolatai. Ez nagyon fontos, anya. 

Kérd meg, hogy kattintson a linkre, de te ne nézd meg! 

Helen nyilvánvalóan megrémült, de csak annyit mondott: 

– Claire… 

– És ne bízz Huckleberryben! Hazudott Juliáról. 

– Láttam, mi volt azon a kazettán – mondta vontatottan Helen, és 

nem is folytatta azonnal. – Ezért nem akartam, hogy te valaha is 

lásd. Mert én már láttam. 

Claire nem hitte volna, hogy képes még nagyobb fájdalmat 

érezni. 

– Hogyan? 

– Én találtam meg az apádat – kezdte, aztán elhallgatott, annyira 

fájt az emlék. – A székében ült, a tévé be volt kapcsolva, a kezében 

még ott volt a távirányító. Tudni akartam, mit nézett utoljára, így… 

Mindketten tudták, mit látott Sam Carroll utoljára. De csak Claire 

sejtette, hogy a férje mutatta meg neki. Ez volt vajon az utolsó 

csepp a pohárban? Ezért vetett az apja véget az életének? Vagy Paul 

ebben is segített neki? 

Helen megszólalt. 

– Már régen történt, és a férfi, aki tette, már halott. 

Claire már nyitotta a száját, hogy felvilágosítsa, de úgyis meg fog 

tudni mindent, mihelyt megnyitotta az e-mailt. 

– Ez segít? – kérdezte. – Tudni, hogy a férfi halott? 

Helen nem válaszolt. Mindig ellenezte a halálbüntetést, de Claire-

nek megsúgta valami, hogy anyjának nem okozna gondot, ha nem 

az állam, hanem valaki más ölné meg azt, aki meggyilkolta a lányát. 



– Csak ne menj Huckleberryhez, jó? – mondta Claire. – Később 

majd mindent megértesz. Bízz bennem! Ő rossz ember. 

– Egész nap mást sem tettem, Sweetpea, mint bíztam benned. 

Nem fogom éppen most abbahagyni. 

Claire-nek ismét eszébe jutott Dee. Helen már nagymama, és 

megérdemli, hogy tudjon róla. Ám tisztában volt azzal, hogy nem 

elég közölni a tényt, Helen tudni akarja majd a részleteket. 

Találkozni akar majd Dee-vel, beszélni vele, megölelni. És tudni 

akarja, miért tartotta Claire távol őket egymástól. Aztán pedig 

elkezdi Lydiáról faggatni. 

– Van még valami, édesem? – kérdezte Helen. 

– Szeretlek, anya. 

– Én is szeretlek. 

Claire kinyomta a telefont, s ledobta maga mellé az ülésre. 

Mindkét kezével fogta a kormányt, a műszerfalon lévő órára nézett, 

és adott magának még egy percet, mielőtt elkezdi kikiabálni 

magából a fájdalmat és az elkeseredést, amit nem engedett meg 

magának az apja temetésén. 

– Oké – biztatta magát –, oké. 

A düh most inkább a javára szolgál. Erőt ad neki megtenni azt, 

amit meg kell tennie. Meg fogja ölni Pault, amiért megmutatta a 

Juliáról készült filmet az apjának. Meg fogja ölni őt azért, amit a 

családjával tett. 

Az eső verte az ablakot, Claire alig látott. Mégis kitartóan haladt 

előre, mert az egyetlen előnye Paullal szemben a meglepetés 

erejében rejlett. Az, hogy ez hogyan fog elsülni, a jövő zenéje. 

Fegyvere mindenesetre van, és megfelelő töltényei is, amelyek 

képesek szétszaggatni egy embert. 

Eszébe jutott az a régi nap, amikor elvitte Pault a lőtérre. A 

fegyvermester első szava az volt, hogy sose irányítsa a fegyvert egy 

másik emberre, hacsak nem akarja meghúzni a ravaszt. 

Claire most nagyon is meg akarta húzni, csak azt nem tudta, 

hogyan talál rá alkalmat. Volt rá esély, hogy Paul előtt ér oda a 



Fuller-házhoz. Leparkolhatja az anyja kocsiját a ház mögötti fák 

között, és gyalog odamehet a hátsó ajtóhoz. Sok hely van odabent, 

ahol elbújhat és várhat: az egyik hálószoba, a folyosó, a garázs. 

Már ha Paul nincs máris ott. Már ha nem hazudott neki megint, és 

nem volt ott egész idő alatt. 

Claire feltételezte, hogy férjének van még egy háza, de az is lehet, 

hogy a Fuller-házban megvan minden, amire Paulnak szüksége van. 

Szereti az állandóságot, a rutin megszállottja. Képes lett volna 

mindennap ugyanolyan stílusú fekete öltönyt viselni, ha Claire 

hagyta volna. Szüksége volt a stabil keretekre, az ismerős, 

megszokott dolgokra. 

Csilingelő hang jött a műszerfal mögül, s Claire-nek fogalma sem 

volt, mi lehet. Lassított, mert nem engedheti meg magának, hogy 

kifogjon rajta a motor. Kétségbeesetten keresett valami 

figyelmeztető jelzést a műszerfalon, de az egyetlen sárga fény a 

benzinszint mutatója volt. 

– Ne, ne, ne! – A Teslába sosem kellett üzemanyag, Claire BMW-

jét pedig Paul tankolta meg minden szombaton. Claire nem is 

emlékezett, mikor járt utoljára benzinkútnál másért, mint egy üveg 

diétás kóla. 

Felnézett a táblákra az államközi főúton. Negyvenöt percnyire 

járt Athenstől. Több kijáratot is elhagyott, mire megpillantotta a 

Hess-kút jelét. 

Az utolsó cseppek juttatták el a töltőállomásig. Az eső 

alábbhagyott, de az ég még mindig sötét volt a viharfellegektől, a 

levegő pedig kegyetlenül lehűlt. Claire Helen pénzének 

maradékával bement a boltba. Fogalma sem volt, mennyi benzin fér 

anyja Ford Focusába. Odaadott a fickónak a pultnál negyven dollárt, 

és remélte a legjobbakat. 

Egy fiatal pár állt egy viharvert szedán mellett, amikor visszaért 

az autójához. Megpróbált nem figyelni rájuk, amíg töltötte a kocsit. 

A pénzen vitatkoztak. Ő és Paul sosem vitatkoztak a pénzen, mert 

Paulnak mindig volt elég. Eleinte leginkább azon vitáztak, hogy 



Paul túl sokat akar tenni érte. Egyetlen vágya sem maradt 

kielégítetlenül. Barátnői az évek során mindig ugyanazt mondták: 

milyen szerencsés, hogy Paul mindenről gondoskodik. 

A pumpa kattant egyet. 

– A francba! – káromkodta el magát Claire, amint a benzin 

végigfolyt a kezén. Undorító szaga volt. Felkattintotta a 

csomagtartó fedelét, mert Paul ugyanolyan vésztartalékokkal látta 

el Helen autóját, mint az ő összes autójukat. Kiborította a 

hátizsákot, és kivett belőle egy csomag kéztörlőt. Volt olló is, mégis 

a fogával nyitotta ki a fóliát, majd a kiömlött benzintócsát bámulva 

ledörzsölte az üzemanyagot a kezéről. 

Házasságuk elején Paulnak volt egy visszatérő rémálma. Ezek 

voltak az egyetlen olyan pillanatok, amikor Claire félni látta a férjét. 

Nem, ez nem igaz. Paul nem félt, hanem iszonyodott és rettegett. 

Nem gyakran tért vissza ez a rémálom, évente tán kétszer vagy 

háromszor, de ilyenkor Paul kiabálva ébredt, s karjával, lábával 

kalimpálva levegő után kapkodott, mert azt álmodta, hogy élve 

elég, ahogy az édesanyja az autójukban a balesetnél, amelynek 

mindkét szülője áldozatul esett. 

Claire leltárba vette a csomagtartó tartalmát. 

Vészjelző rakéták, vízálló gyufák, egy négygallonos 

benzineskanna, és egy könyv, hogy legyen mit olvasni várakozás 

közben. 

Paul tényleg mindenről gondoskodott. 

Most pedig Claire-en volt a sor, hogy gondoskodjon róla. 

 



22. FEJEZET 

Az eső még nem érte el Athenst, amikor Claire áthajtott a 

belvároson. Erős szél fütyült az utcán. A diákok sálba burkolóztak, 

kabátot húztak, hogy megebédeljenek az órák között. Legtöbbjük 

futva igyekezett megúszni a közelgő vihart. Mindannyian látták a 

sötétséget a horizonton: az Atlanta felől sodródó nehéz, fekete 

felhőt. 

Claire felhívta Helent, hogy tudja, mennyi ideje van még. Anyja 

valahol Winder körül járt, úgy harminc percre Athenstől. Volt egy 

baleset a 78-ason, ami tíz perc időveszteséget okozott. Szerencsére 

azonnal szólt róla Claire-nek, így amikor Paul felhívta, a valóságnak 

megfelelően meg tudta neki mondani, miért vesztegelt Lydia 

telefonja egy helyben. 

Ugyanazon az úton ment Watkinsville-be, mint amelyen előző 

nap Lydiával utaztak. Majdnem elnézte a lekanyarodást Paulék 

bekötőútja felé. Lassan hajtott, mert itt nem csak Jacob Mayhew és 

Harvey Falke okozhatott neki gondot. Még mindig Carl Huckabee 

volt a megyei seriff, és voltak helyettesei, bár nem lehetett tudni, ők 

a törvény melyik oldalán állnak. 

A seriff ezenkívül nagyon is jól tudta, mi folyik a Fuller-házban. 

Claire-nek több esze volt, mint hogy a szabadban hagyja a kocsit. 

Lehajtott az útról a Forddal, be egy sűrű kis facsoportba. A kerekek 

nagyokat dobtak az autón, tiltakozva a hepehupás talaj ellen. Az 

oldalsó tükrök behajlottak, s csikorgott a fém, amint egy ág 

megsértette a zománcot. Claire olyan messzire ment az erdőbe, 

amennyire csak tudott, majd kimászott az ablakon, mert egy fatörzs 

csapdába ejtette. Hátranyúlt a revolverért. 

A pisztoly most valahogy nehezebbnek tűnt, halálosabbnak. 

A kocsi tetején hagyta a nyitott töltényes dobozt, majd egyenként 

gondosan belecsúsztatta a lövedékeket a tárba. 

– Ezt Juliáért – mondta behelyezve az elsőt. – Ezt apáért, ezt 

anyáért, ezt Lydiáért. Az utolsó töltényt sokáig nézegette a 



tenyerében. Ezt érezte a legnehezebbnek az összes közül. Fényes 

rézcső fenyegető, fekete heggyel, amely felrobban, mihelyt húst ér. 

– Ezt Paulért – suttogta rekedt, elkeseredett hangon. 

Az utolsó golyót a férjéért kapja Paul, aki már rég meghalt. Még 

zsenge kamaszkorában, amikor az apja először vitte ki az istállóba. 

Még akkor, amikor azt mondta Claire-nek, hogy boldog gyerekkora 

volt. Még akkor, amikor a békebíró előtt állva örök szerelmet 

fogadott őneki. Még akkor, amikor oly meggyőzően szorította a 

kezét, miközben megjátszotta a halálát a sikátorban. 

Ezúttal nem kell megjátszania. 

Claire a helyére kattintotta a forgódobot. Kipróbálta a pisztoly 

fogását egyenesen előreszegezve, ujjával a ravaszon. Néhányszor 

elgyakorolta, hogyan húzza vissza a kakast a hüvelykujjával. 

Az volt a terve, hogy benzint locsol a Fuller-ház köré, azaz csak a 

hálószobák, az elülső tornác és a fürdőszoba mentében, mert 

fogadni mert volna, hogy Paul a garázsban tartja fogva Lydiát, s tőle 

a lehető legtávolabb akarta tartani a tüzet. Azután meggyújtja az 

üzemanyagot. Ekkor Paul megérzi majd a szagot, vagy meghallja a 

lángok ropogását. Megrémül, mert a tűz az egyetlen dolog a világon, 

ami félelemmel tölti el. S amikor kiszalad a házból, Claire ott fogja 

várni pisztollyal a kézben, és ötször belelő. Mindegyikükért kap egy 

golyót. 

Ezután pedig berohan a házba, és kimenti Lydiát. 

Kockázatos terv volt, majdhogynem őrült. Claire tisztában volt 

ezzel, és azzal is, hogy szó szerint a tűzzel játszik, de semmi mást 

nem tudott kitalálni, amivel kicsalogathatná a gyanútlan Pault a 

házból, s neki lenne elég ideje cselekedni. 

Azt is tudta, hogy mindennek gyorsan kell történnie, mert nem 

volt biztos benne, hogy képes lesz meghúzni a ravaszt, ha túl sok 

ideje marad gondolkodni. 

Ő nem Paul, neki nem olyan könnyű elvenni egy emberéletet, 

még ha az az ember rég nem érdemes is a névre. 



Farmerja derekába dugta a fegyvert. Nem volt hosszú a csöve, de 

a tár nyomta a derekát. Előbbre húzta, a cipzár mellé, de ott még 

rosszabb volt. Végül a háta mögé tette. Az anyjától kapott 

nagymamás bugyi kidudorodott a tár körül, a cső pedig messze 

lenyúlt középen, a két farpofája közé. Ez némileg kellemetlen volt, 

de egyik zsebe sem felelt meg a célnak, s nem kockáztathatta, hogy 

Paul meglássa a pisztolyt. 

Felnyitotta a csomagtartó fedelét. Széthúzta a cipzárt a 

hátizsákon, és megkereste az aranyszínű hőtartó fóliát. Egész 

kicsire össze lehetett hajtani, de szétterítve akkora volt, mint egy 

nagy köpeny. A vízhatlan gyufák a jelzőrakéták tetején voltak, azok 

pedig a vastag, papírkötéses könyvön. 

Percy Bysshe Shelley összes versei. 

Claire belecsomagolta a holmikat a fóliatakaróba, majd kinyitotta 

a négy vizespalackot. 

Blúza még mindig nyirkos volt az esőtől, mégis alaposan 

bevizezte magát. Nyomban fázni kezdett, de fontosabb volt 

benedvesítenie a haját, a hátát és mindkét ruhaujját egész a 

mandzsettáig. A maradék vizet farmere lábára öntötte. 

Aztán fogta a takarót és a négygallonos benzineskannát. 

A benzin lötyögött a hatalmas műanyag kannában, ahogy 

átvonszolta magát az erdőn. Az eső mindenütt csöpögött a fák 

leveleiről, a távolból dörgés hallatszott. Igazán illett a pillanathoz. 

Claire kipillantott a fák közül. Az ég percről percre sötétedett, de 

azért ki lehetett venni egy púderkék Cadillacet a fasor mögött. 

Claire letette terhét a földre, s előhúzta a revolvert. 

Kibiztosította, s óvatosan megközelítette az autót, hátha benne ül 

Paul vagy valamelyik cimborája. 

A kocsi üres volt. 

Claire ismét biztosította a pisztolyt, s visszadugta hátra, a 

farmere derekába. Mit jelent a megszokás! Már nem is volt olyan 

furcsa érzés. 



A motorháztetőre tette a kezét: a motor hideg volt. Paul akár 

azóta a házban lehet, hogy ő kitette innen a lábát. 

Miért is ment volna máshova? Itt maga mögött tudhatta a seriffet. 

Az asszony felvette a földről a takarót meg a benzineskannát, és 

folytatta útját a ház felé. Sűrű volt a bozót. Egy pillanatra pánikba 

esett, mert azt hitte, eltévedt, ám ekkor meglátta a zöld háztetőt. 

Összegörnyedve haladt előre. Az ablakok még mindig be voltak 

deszkázva, mégis mélyen előrehajolt, mert tudta, hogy a nappali 

ablakánál van egy rés, ahonnan rálátni a felhajtóra, így lehet akár 

több is. 

A túlburjánzott hátsó udvarnak nem volt még ideje beszívni a 

lassan csöpögő esőt, Claire talpa alatt ropogott a száraz fű. A hinta 

felnyögött, amint belekapott a mező felől fújó erős szél, amelyen 

valaha a horrorfilmbe illő istálló állt. Claire gondosan elkerülte azt 

a helyet. Letaposta a magas füvet maga körül, hogy letegye a 

takarót és a tartalmát. 

Alaposan megnézte a ház hátulját. A rétegelt lemez, melyet ő és 

Lydia lefeszített a konyhaajtóról, a ház oldalának volt támasztva, 

pedig ők otthagyták a földön, ahová leesett. Nyilván Paulnak 

bántotta a szemét. Biztosan a házban is rendet tett. Vagy tán 

szándékosan szerteszét hagyta az evőeszközöket, hogy meghallja, 

ha valaki be akar menni a házba. 

Claire sokkal inkább azt akarta elérni, hogy Paul kijöjjön a 

házból, mintsem hogy neki kelljen bemennie. 

Lehajolt a benzineskannához, és levette a hajlítható kiöntőcsőről 

a fedelét. Bal felé indult el, s rálocsolta a benzint a ház alsó 

deszkáira. Az ablakoknál megemelte a kannát, hogy minél 

magasabbra tudja önteni. 

Nagyon igyekezett, hogy ne csapjon zajt, bár úgy vert a szíve, 

miközben felment az elülső tornác lépcsőin, hogy attól félt, elárulja 

a szívdobogása. A garázst meglátva megpróbált nem gondolni arra, 

hogy Paul odabent lehet Lydiával. A feltolható fémajtót most is 



lakat rögzítette kintről. Biztonságos volt a kínzókamra lakatja. És 

Lydia odabent van abban a kivégzőhelyiségben. 

Claire visszafordult, s egy hurkot leírva csendben ismét 

megkerülte a házat, ellenőrizve munkája eredményét, főleg az 

ablakok alatt. Mire végzett, a ház bal oldalát körülölelte a 

benzincsík. A teljes elülső tornácot, a hálószobák és a fürdőszoba 

oldalát. Csak a konyha és a garázs maradt érintetlen. 

Első lépés: teljesítve. 

Ezután visszament a fóliatakaróhoz, s letérdelt a fűbe. Csorgott 

róla a verejték, keze mégis olyan hideg volt, hogy alig érezte az 

ujjait. Magában bocsánatot kért könyvtáros anyjától, amint 

széttépte a Shelley-kötetet. Hosszú kanóccá gyűrte, tekerte a 

lapokat. Lecsavarta a benzineskanna tetejét, beledugta a kanócot, s 

úgy húsz centit hagyott érintetlenül. 

Második lépés: kész. 

A hátizsákban volt két hosszú jelzőrakéta. Mindkettőt magához 

vette, s visszament a ház elé. Megállt a varrószoba előtt, mögötte 

húzódott az üres országút. A benzinkúton elolvasta, hogyan kell 

meggyújtani a jelzőfényeket. Tulajdonképpen ugyanúgy, mint egy 

gyufát. Le kellett húzni a műanyag fedőt, és hozzádörzsölni a 

dörzspapíros oldalát a tetejéhez. 

Lehúzta a műanyagot, s felnézett a házra. Eljött a pillanat. Most 

még meggondolhatja magát. Visszaülhet az autójába, és felhívhatja 

a washingtoni FBI-t, a belbiztonságot, a titkosszolgálatot, a Georgiai 

Nyomozó Irodát. 

Hány órájukba telne ideérni? 

Hány órája maradna Paulnak kettesben Lydiával? 

Meggyújtotta a fáklyát. Aztán hátra is ugrott, mert nem számított 

ilyen gyors reakcióra. Azonnal felcsapott egy hatalmas lángnyelv, s 

szikrák hullottak a lába elé. A láng olyan hangot adott, mint mikor 

hirtelen megnyitnak egy nagy teljesítményű vízcsapot. Egy 

pillanatra pánik fogta el. Azt hitte, több ideje lesz, de a tűz gyorsan 

égett. Lángra lobbant a benzin, s narancsvörös lángnyelvek kezdték 



nyaldosni a ház oldalát. Ledobta a fáklyát. Torkában dobogott a 

szíve. Gyorsan kell cselekednie. Most fog bekövetkezni, aminek 

történnie kell. Már nincs visszaút. Visszafutott a ház oldalához, 

meggyújtotta a másik fáklyát is, és bedobta a fő hálószoba alá. 

Sziszegő hangot hallott, s forró levegő csapott ki a ház alól. A lángok 

követték a benzincsík útját az ablakot takaró rétegelt lemezig. 

Nagy volt a hőség, Claire mégis reszketett. Visszafutott a 

holmijához, és magára terítette a hőtartó takarót. A tapadós anyag 

alig fedte be a felsőtestét. Felnézett az égre, ahol gyorsan vonultak a 

felhők. Az eső már nem finoman szitált, hanem nagy, kövér 

cseppekben esett. Claire nem számított az esőre. Figyelte a ház 

oldalát, nem oltja-e el a tüzet. Fehér füst szállt magasra a levegőbe, 

s a rétegelt lemez mögül kicsaptak a narancsszínű lángok. 

Harmadik lépés: folyamatban. 

Felkapta a benzineskannát, s elindult a hátsó veranda felé. 

Háromméternyire megállt a lépcső előtt. Letette a kannát, s 

elővette a revolvert. Csövével a föld felé tartotta maga mellett, és 

várt. 

Megfordult a szél, arcába fújta a füstöt. A színe fehérről feketére 

változott, s Claire nem tudta, ez mit jelent. Emlékezett egy 

tévéműsorra, ahol a füst színének fontos jelentése volt a 

cselekmény szempontjából, de az is eszébe jutott, hogy a füst színe 

függ az égő anyag színétől is. 

Ég egyáltalán valami? Claire már nem látott lángokat, egyedül a 

fekete füst szállt az égnek, miközben ő arra várt, hogy Paul kiabálva 

kirohan a házból. 

Eltelt egy perc, aztán egy másik. Claire markolta a fegyvert, és 

elfojtott egy köhögést. A szél most az út felé fújt. Egymás után teltek 

a percek, s az asszony csak a fülében áramló vér zúgását, és 

kiugrani készülő szíve dobogását hallotta, de semmi mást. 

Semmit. 



– A francba! – suttogta. Hol az a tűz? Ettől az esőtől még a fű sem 

ázott át, nemhogy el tudta volna fojtani egy égő ház lángjait. És még 

a fáklya is az utolsókat rúgta. 

Claire a hátsó ajtón tartva a szemét néhány lépést hátrált, hogy 

lássa az épület oldalát is. Csak a füst áradt a rétegelt fa mögül, mint 

egy faszenet gyártó üzemben. Vajon a falak belsejében ég tovább a 

tűz? A faburkolat régi volt, és száraz. A gerendák a falban több mint 

hatvanévesek. Claire ezrével látott metszeteket házfalakról, tudta, 

hogyan követik egymást a rétegek: külső deszkaborítás, vékony 

fapalánk, amihez hozzáerősítik, vastag szigetelőréteg a gerendák 

között, majd belül a gipszkarton. Legalább tizenöt centi anyag van a 

külső és a belső felület között, aminek a zöme fa, és az át van itatva 

benzinnel. Akkor meg miért nem lángol már az egész ház? 

A szigetelés miatt! 

Paul kicserélte az összes ablakot, s ugyanakkor nyilván leszedte a 

régi gipszkartont is, és beépített egy tűzálló szigetelést. Mert 

akármit is gondol róla Claire, mindig legalább hat átkozott lépéssel 

előtte jár. 

– Az isten verje meg! – morogta. 

Most akkor mi legyen? 

A benzineskanna. Felemelte, megrázta, még volt benne egy 

kevés. A papírkanóc magába szívta a zömét. Ez volt az egyetlen 

tartalék megoldás: meggyújtani a kanócot, és feldobni a kannát a 

tetőre. 

És akkor mi lesz? Nézze, ahogy az sem gyullad meg? A félkörösen 

kilocsolt benzinnek az volt az értelme, hogy ha belobban, Paul a 

hátsó ajtón át lesz kénytelen kirohanni. Ha viszont a tető felől hall 

valami zajt, kimehet elöl is, vagy a garázson át. Vagy egyszerűen 

betudhatja a zajt egy leeső faágnak, esetleg meg sem hallja, mert 

túlságosan el van foglalva Lydiával. 

Claire letette a kannát, s elővette az eldobható telefont. Felhívta a 

tudakozót, megérdeklődte Buckminster Fuller telefonszámát, és 

felhívta a házat. 



Odabent megszólalt a konyhai telefon. A hang most is úgy hatott 

Claire-re, mint egy jégcsákány pengése. A pisztoly csövét a lábához 

ütötte, miközben számolta a csörgéseket. Egy, kettő, három. Tegnap 

ilyenkor úgy ült a hátsó verandán, mint egy engedelmes gyerek, és 

húsz percenként várta Paul hívását, hogy megtudja, él-e még a 

nővére. 

Paul az ötödik csörgésre vette fel. 

– Halló! 

– Én vagyok az – igyekezett nyugodt hangon beszélni Claire. 

Látta a férfit a konyhaajtó törött üvegén át. Háttal állt neki. Nem 

volt füst a helyiségben, nem volt a tűznek semmi nyoma. Paul 

levette piros pulóverét, s Claire látta, ahogy ráfeszül a lapockáira a 

póló. 

– Miért ezen hívsz? – kérdezte Paul. 

– Hol van Lydia? 

– Már tényleg unom, hogy folyton felőle kérdezősködsz. 

A szél megint Claire felé fújt, a füst már égette a szemét. 

– Láttam a vágatlan videókat. 

Paul nem felelt, csak felnézett a plafonra. Talán érzi a füstöt? 

– Tudok mindent, Paul. 

– Mégis mit gondolsz, mit tudsz? – kérdezte a férje kiegyenesítve 

a telefonzsinórt, hogy belásson a folyosóra. 

Claire megpillantott egy felvillanó fényt a szeme sarkából. 

Egyetlen kis lángnyelv csapott ki a fürdőszoba mennyezetéből. 

Visszanézett Paulra, akit a telefonzsinór a konyhához kötött. 

– Tudom, hogy te vagy a maszkos ember. 

Paul most sem válaszolt. 

Claire nézte, ahogy megvastagszik a lángnyelv. A plafon kezdett 

feketedni, s az oldalfalon is megjelent a korom. 

– Tudom azt is, hogy fényképeket tárolsz Johnny Jacksonról azon 

a pendrive-on, és tudom, hogy a megrendelőid listáját akarod 

megkapni, hogy folytathasd az üzletet. 

– Hol vagy? 



Claire szíve reszketett az izgalomtól látva, hogy a tűz felkúszik a 

fürdőszoba ablakát borító rétegelt lemezen. 

– Claire? 

Paul már nem a telefonba beszélt, hanem kint állt a verandán, és 

nézett fel a házra. Füst gomolygott le a tetőről. A férfi nem tűnt 

ijedtnek, inkább megdöbbent. 

– Mit csináltál? 

Claire ledobta a telefont, de még nem emelte lövésre a pisztolyt. 

Paul a kezére pillantott. Látta, hogy fegyver van nála. Eljött az idő, 

hogy felemelje azt a pisztolyt, ráfogja Paulra, és kibiztosítsa. 

Gyorsan kell cselekednie. Nagyobb terpeszbe állni, és felkészülni a 

ravasz meghúzására, mielőtt Paul lejön a lépcsőn. 

Paul lejjebb ment három lépcsőfokot. Claire látta maga előtt, 

hogyan jött le otthon a lépcsőn, hogyan mosolygott rá reggelente, 

és hogyan mondta, hogy gyönyörű. Aztán ahogy megcsókolta az 

arcát, üzeneteket hagyott neki a gyógyszeres szekrényben, és 

vicces sms-eket küldött neki napközben. 

– Te felgyújtottad a házat? – kérdezte hitetlenkedve Paul, mint 

aki titokban büszke felesége bátorságára. Épp ilyen volt a hangja 

akkor is, amikor ő felhívta a rendőrségről azzal, hogy szüksége van 

egy kis óvadékra. 

– Claire? 

Az asszony képtelen volt megmozdulni. Ez itt végül is a férje. Ez 

itt Paul. 

– Azt meg honnan szerezted? – nézett Paul a pisztolyra. Most is 

inkább meglepettnek tűnt, mint ijedtnek. – Claire? 

A terv! Nem szabad megfeledkeznie a tervről. A tűz kezd 

elharapózni, az ő kezében pedig ott a revolver. Csak fel kell húzni a 

kakast, Paul arcára célozni, és meghúzni a ravaszt. Meghúzni a 

ravaszt. Meghúzni a ravaszt… 

– Lydia jól van – közölte Paul. Olyan közel állt már, hogy Claire 

érezte az izzadságszagát. Borostás volt az arca, s levetette vastag 

szemüvegét. Claire látta a teste körvonalát a fehér póló alatt. 



Ezt a testet szokta csókolgatni, belefúrni az ujjait a 

mellszőrzetébe. 

Paul visszanézett a házra. 

– Úgy néz ki, gyorsan terjed. 

– Te félsz a tűztől. 

– Igen, ha elég közel van ahhoz, hogy kárt tegyen bennem – 

felelte Paul. Nem kellett rámutatnia a nyilvánvalóra: hogy az 

udvaron áll, esik az eső, és körülötte a szabad mező, ahová elfuthat 

a tűz elől. – Nézd, a tűz nem fog sokáig égni ilyen erővel. Gyere, add 

ide a pendrive-ot, és én elmegyek. Te pedig bemehetsz 

kiszabadítani Lydiát. – Rávillantotta Claire-re azt a kedves, félszeg 

mosolyát, amellyel azt szokta üzenni, hogy minden rendben. – 

Meglátod, hogy nem bántottam, Claire. Megtartottam az ígéretem, 

ahogy mindig is szoktam. 

Claire csodálkozva látta, hogy felemelkedik a keze, és megérinti a 

férje arcát. Hűvösnek érezte a bőrét. Vékony ez a póló, kellene rá 

egy kabát. 

– Azt hittem… – kezdte. 

Paul a szemébe nézett. 

– Mit hittél? 

– Hogy én választottalak téged. 

– Hát persze hogy te – fogta a férfi gyengéden két tenyere közé 

felesége arcát. – Mi egymást választottuk. 

Claire megcsókolta. Forrón, igazán. Paul felnyögött, s elakadt a 

lélegzete, amint a nyelvük egymásra talált. Keze megremegett 

Claire arcán. Az asszony érezte férje szívverését, mint a régi szép 

időkben, s ebből tudta, hogy mindvégig hazugság volt az egész. 

Kibiztosította a fegyvert, és elsütötte. 

A robbanás megreszkettette a levegőt. 

Vér spriccelt Claire nyakára. 

Paul üvöltve a földre rogyott. Félelmetes, állati volt ez az üvöltés. 

A térdét fogta, vagyis azt, ami maradt belőle. Az üreges töltény 

leválasztotta a térdkalácsát, és szétzúzta a bokáját, ahogy haladt 



fentről lefelé. Kilátszott a csont, a porc és az inak véres 

foszlányokban lógtak belőle. 

– Ezt értem kaptad – mondta neki Claire, azzal visszadugta a 

pisztolyt a nadrágja derekába, fogta a fóliát, s futni kezdett a ház 

felé. 

Hirtelen megállt. 

A tűz teljesen beterítette a ház bal oldalát, és már a konyha falát 

nyalta. Szikrák pattogtak, törött üveg csörömpölt, ahogy nőtt a 

hőség. Már a telefon is megolvadt, a linóleum elfeketedett. Sűrű füst 

terjengett a levegőben. A narancspiros lángok megtöltötték a 

nappalit, és elindultak a folyosó felé. 

A garázs felé. 

Túl késő, már nem mehet be. Őrültség lenne megpróbálni 

segíteni Lydiának. Csak ő is meghalna. Mindketten meghalnának. 

Claire vett egy nagy levegőt, és berohant a házba. 

 



23. FEJEZET 

– A garázsban vagyok! – rángatta Lydia mindhiába a kötelékeit, 

miközben az élénkvörös lángok már a folyosó száját nyaldosták. – 

Segítség! 

Az előbb pisztolylövést hallott, és egy férfi jajveszékelését. 

Paul! – gondolta. – Édes istenem, add, hogy Paul legyen! 

– Itt vagyok! – kiáltott. Már teljesen feladta a reményt, egészen 

addig, amíg meg nem hallotta a telefoncsörgést és a pisztoly 

dörrenését. 

– Segítség! – sikoltott. 

Odakint vajon tudnak a tűzről? A rendőrség Paul 

megbilincselésével van elfoglalva ahelyett, hogy berohannának 

őérte? Paul a folyosóra vezető ajtót tárva-nyitva hagyta, így Lydia 

láthatta, ahogy erőre kap a tűz. A pislákoló lángok fehéren izzó 

tűzvésszé változtak, s átették magukat a falakon. A szőnyeg 

felpöndörödött, s nagy gipszkartondarabok váltak le a 

mennyezetről. A keskeny folyosón hömpölygött a füst és a forróság. 

Lydia már a kezét is forrónak érezte, a térdét és az arcát is. 

– Segítség! – kiáltotta tiszta erőből. A tűz gyorsan terjedt. Hát 

senki sem tudja, hogy ő idebent van? Nem látják a lángokat, melyek 

már a tetőt is áttörik? 

– Itt vagyok! – ordította. – A garázsban! 

Rángatta a kötelékeit, persze hiába. Nem halhat meg így! Azok 

után, amit eddig kibírt. Látnia kell Ricket még egyszer az életben, 

magához kell ölelnie Dee-t. Meg kell mondania Claire-nek, hogy 

valóban megbocsátott, el kell mondania az édesanyjának, hogy 

szereti, hogy Paul ölte meg Samet, apja nem lett öngyilkos, sőt, 

sokkal jobban szerette annál mindannyiukat, és… 

– Kérem! – kiáltotta olyan hangosan, hogy elfulladt a hangja. – 

Segítsen valaki! 

Egy alak jelent meg a folyosó végén. 

– Itt vagyok! – kiáltotta Lydia. – Ide! 



Az alak egyre közeledett. 

– Segítség! Segítsenek! 

Claire az. 

Igen, az alak Claire volt. 

– Nem, nem, nem! – kezdett pánikolni Lydia. Miért Claire jön? Hol 

a rendőrség? Mit tett a húga? 

– Lydia! – rohant be összegörnyedve Claire, megpróbálva a 

füstréteg alatt maradni. A fejét fóliatakaró fedte, mögötte ott 

ropogott a tűz, téglavörös és narancsszínű lángok nyaldosták a 

falakat, s bontottak le nagy darabokat a plafonból. 

Miért Claire jött? Hol vannak a tűzoltók? Hol a rendőrség? 

Lydia lázasan figyelte az ajtót, várva, hogy mások is követik a 

húgát. Tűzbiztos ruhába öltözött férfiak sisakban, oxigénnel, 

csákánnyal a kezükben. 

De nem jött senki Claire mögött. Csak az ő őrült, féktelen, ostoba 

kishúga rohant a lángokon át. 

– Mit csináltál? – kiáltotta. – Claire! 

– Minden rendben – kiáltott vissza amaz. – Kimentelek. 

– Jézus isten! – Már a festék is pergett le a falról, s a füst lassan 

megtöltötte a garázst. – Hol vannak a többiek? 

Claire felkapta a kést az asztalról, s elvágta a műanyag kötözőt. 

– Menj! – lökte el magától Lydia. – A falhoz vagyok láncolva. 

Menekülj! 

Claire a szék mögé nyúlt, elfordított valamit, és a lánc leesett a 

földre, akár egy öv, amit kikapcsoltak. 

Lydia egy pillanatig meg sem tudott mozdulni a döbbenettől. 

Szabad! Majdnem huszonnégy óra után végre szabad! 

Szabadon fog elégni a tűzben. 

– Gyere! – indult Claire a nyitott ajtó felé, csakhogy a tűz addigra 

felemésztette az egyetlen kivezetőutat. A lángok megolvasztották a 

fal műanyag borítását, a bozontos szőnyeg széle felkunkorodott. 

– Nem! – kiáltotta Lydia. – Az isten verje meg! 



Nem halhat meg így, nem halhat meg, miután túlélte Paul 

kínzásait. Nem úgy, hogy már majdnem elhitte, megússza ezt az 

egészet élve. 

– Segíts! – rohant Claire a rolós garázsajtónak. A fémes hang 

visszhangzott Lydia fülében. Claire már próbálkozott volna újra, de 

nővére megragadta a karját. 

– Mit tettél? – sikoltotta. – Meg fogunk halni! 

Claire kitépte a karját a markából, s odarohant a fapolcokhoz. A 

videókat lesöpörte a földre, s feltépte a polcokat a helyükről. 

– Claire! – kiáltott rá Lydia. Azt hitte, a húga végleg 

megbolondult. – Claire! Hagyd abba! 

Claire ügyet sem vetett rá. Felkapta a feszítővasat a földről, s 

nekilendítette a falnak. A kalapácsos vége beszakította a 

gipszkartont. Kihúzta a lyukból, és meglendítette megint. 

Gipszkarton. 

Lydia dermedten nézte, amint Claire ismét nekiesik a falnak. 

Mint minden más a garázsban, a betonfal is csak látszat volt. A 

garázs fala valójában gipszkartonból készült, mögötte fagerendák, 

azok mögött pedig deszkaborítás. Azon túl pedig a szabadság. 

Lydia kikapta Claire kezéből a feszítővasat. Minden izma 

feljajdult, amint a feje fölé emelte az ötkilós fémet. Teljes súlyát 

beleadta a lendítésbe, s úgy sújtott le, mint egy gőzkalapács. Addig 

ismételte a mozdulatot, amíg el nem tűnt a gipszkarton, s a 

gerendák közti szigetelőhab darabkái kezdtek záporozni. Egy újabb 

lendítés, s a fémrúd áthatolt a szigetelésen, akár a vajon. 

Claire odakiáltotta: 

– Használd a kezed! 

Mindketten tépni kezdték az olvadozó habot. Lydiának már égett 

az ujja. A hab kezdett visszaalakulni folyadékká, s maró gőzöket 

adott ki magából. Köhögni kezdett, majd már mindketten köhögtek. 

Sűrű füst töltötte be a garázst, már alig látták, mit csinálnak. A tűz 

egyre közeledett, szinte égette a hátukat. Vadul tépték a szigetelést. 

Ez így nem fog menni, gondolta Lydia. Sosem érnek a végére. 



– Menj hátrébb! – intette Claire-t, majd maga is hátrált, 

amennyire csak tudott, aztán teljes erejéből nekirontott a falnak. 

Válla nagy erővel csapódott a fának. Hátrált, és nekirohant újra, 

beékelve a testét a gerendák közé, hogy neki tudjon feszülni a külső 

deszkáknak. 

Kimászott, hogy nekifusson megint, mire Claire felkiáltott. 

– Nem fog menni! 

De ment. 

Lydia ezúttal érezte, hogy törik a deszka a súlya alatt. Még egy 

nekirohanás, és meglátták a nappali fényt a résben. 

Lydia még egyszer meglódult teljes erejéből. A fal engedett, de az 

ő vállában is roppant valami, s nem tudta többé mozgatni a karját. 

Használta hát a lábát helyette, s maradék erejével addig rúgta a 

palánkokat, amíg engedtek a szögek. A füst szinte kirobbant a résen 

a szabadba. Lydia visszafordult Claire-ért. 

– Segíts! – kiáltotta a húga, akinek tele volt a keze 

videoszalagokkal. A tűz már olyan közel volt, hogy szinte 

áttetszőnek tűnt az alakja. – Ezeket ki kell vinnünk innen! 

Lydia megragadta a húgát a gallérjánál fogva, s kezdte kitolni a 

résen. Claire nem fért ki a szalagokkal együtt, mire kiverte őket a 

kezéből, s nagyot taszított rajta. Megcsúszott a cipője, a talpa 

kezdett beleolvadni a betonba. Egy utolsó taszítás, s Claire kirepült 

a házból, nyomában Lydia. Nagyot huppantak a felhajtón. 

A hirtelen beszívott friss levegő sokkoló hatással volt Lydiára. 

Kulcscsontját beleverte a betonba, s úgy érezte, mintha késsel 

hasogatnák a torkát. A hátára gurulva kapkodta a levegőt. 

Videokazetták kezdtek záporozni körülötte. Lesöpörte őket 

magáról. Szörnyen fájt mindene, annyira fájt! 

– Siess! – hallotta Claire-t. Húga térdelve hajolt be a falon támadt 

nyíláson, hogy megmentse a szalagokat. Az egyik ruhaujja lángra 

kapott, de ő elfojtotta a lángot, és folytatta a mentést. Lydia 

megpróbált feltápászkodni, de a bal keze nem működött. 

Elviselhetetlen fájdalom árán tudta csak felnyomni magát a jobb 



kezével. Megragadta Claire-t a blúzánál fogva, s megpróbálta 

elhúzni a háztól. 

– Ne! – tiltakozott Claire, s már nyúlt is be újabb videókért. – 

Szükségünk van rájuk! – kiáltotta vissza, s mindkét kezével söpörte 

őket maga felé, mint mikor homokvárat készít egy gyerek. – Engedj, 

Liddie, kérlek! 

Lydia mellé térdelt, bár alig látott néhány centiméternél beljebb. 

Füst áradt kifelé a nyíláson, és fojtogató volt a hőség. Érezte, hogy a 

fejére esett valami. Azt hitte, egy szikra a tűzből, de az eső volt az. 

– Már csak néhány van hátra! – rakodott kitartóan Claire. – Vidd 

őket távolabb a háztól! 

Lydia a használható kezével továbbtaszigálta a videókat a 

felhajtóra. Rengeteg volt belőlük. Szeme a dátumokat pásztázta a 

címkéken, tudva, hogy ez mind-mind egy lány eltűnésének dátuma, 

akiket várt otthon a család, és fogalma sem volt, miért tűntek el és 

hova lettek. 

Claire hátrahőkölt, amint a garázsból kicsapott a láng. Arca 

fekete volt a koromtól. A tűz végül felemésztette a garázst is. Lydia 

a gallérjánál fogva elhúzta Claire-t a ház közeléből. Húga 

megbotlott, amint próbált felállni. Olvadt cipője leesett a lábáról. 

Nekiesett Lydiának, akinek fájdalom hasított a vállába, de ez semmi 

sem volt ahhoz képest, amit a testét rázó száraz köhögés okozott. 

Derékban meghajolva kiadott magából valami vizelet- és 

cigarettahamu-ízű folyadékot. 

Claire megdörzsölte a hátát. 

– Liddie – mondta együtt érzőn, mire nővére görcsbe ránduló 

gyomra egy újabb fekete sugarat lövellt ki. Szerencsére nem volt 

több. Lydia megtörölte a száját, és felállt. Becsukta a szemét, hátha 

úgy nem szédül annyira. 

– Lydia! Nézz rám! 

Nővére nagy erőfeszítés árán kinyitotta a szemét. Claire háttal 

állt a garázsnak. Mögötte tombolt a tűz, de ő Lydiát nézte, nem a 

lángokat. Szájára tapasztott kézzel, tágra nyílt szemmel, döbbenten. 



Lydia el tudta képzelni, mit lát. Zúzódásokat, sebeket, 

égésnyomokat. 

– Mit tett veled? 

– Jól vagyok – felelte Lydia, mert jól akart lenni. 

– Mit csinált? – Claire remegett, a könnyek fehér nyomokat 

hagytak kormos arcán. – Azt ígérte, nem fog bántani. Megígérte. 

Lydia megrázta a fejét. Erről most nem tudott beszélni, és nem is 

számított már. Már semmi sem számított. 

– Most megölöm! – toppantott meztelen lábával Claire, s 

határozott léptekkel elindult megkerülni a házat. 

Lydia ment utána, s közben igyekezett ernyedten lógó bal karját 

olyan mozdulatlanul tartani, ahogy csak tudta. Kulcscsontja minden 

lépésnél a torkának nyomódott és égett, mert a sebbe belement a 

piszok. A bőrét borító koromból vizes, fekete szutyok lett az esőtől. 

Claire előtte haladt, s egy revolver volt hátul a nadrágja korcában. 

Lydia felismerte a fegyvert, de azt sosem gondolta volna, hogy 

Claire ilyen magabiztos mozdulattal fogja előkapni, felhúzni, és 

megcélozni vele a földön kúszó alakot. Paul úgy hat-hét méternyire 

elvonszolta magát a háztól. A vizes füvön sötét vércsík maradt 

utána. Jobb térde csak egy véres cafat volt, és a bokája is ripityára 

tört. Lába természetellenes szögben állt, a tomboló tűz fényében 

látszottak a csontok, az inak, az izmok. 

Claire az arcára célzott. 

– Te mocskos hazug! 

Paul könyökére és kezére támaszkodva kúszott egyre távolabb a 

tűztől. Claire követte a pisztoly csövével. 

– Azt mondtad, nem fogod bántani. 

Paul megrázta a fejét, de nem szólt, csak mászott tovább. 

– Megígérted. 

Férje végül felnézett. 

– Megígérted! – ismételte Claire ingerülten, kétségbeesetten, 

dühösen. 

Paul vállat vont. 



– Legalább nem keféltem meg. 

Claire meghúzta a ravaszt. 

Lydia felsikoltott, fülsiketítő volt a dörrenés. A golyó Paul nyakát 

érte. A sebhez kapott, s a hátára dőlt. Vér szivárgott az ujjai közül. 

– Jézus isten! – suttogta Lydia. – Jézus isten! 

– Claire! – krákogta Paul. – Hívj mentőt! 

Claire újból a fejére célzott. Minden érzelem nélkül nézett le rá. 

– Te hazug disznó! 

– Ne! – ragadta meg Lydia Claire kezét épp, amikor meghúzta a 

ravaszt. A lövés mellément. Lydia érezte, amint a fegyver 

visszarúgása végigvibrál Claire kezén keresztül a saját karján is. 

Claire újból célzott. 

– Ne! – tolta félre a kezét Lydia. – Nézz rám! 

Claire nem hallgatott rá. Szeme elhomályosult, s valahol másutt 

járt, valami sötét, fenyegető helyen, ahonnan egyedül a férje 

megölése jelenthet szabadulást. 

– Nézz rám! – ismételte Lydia. – Paul tudja, hol van Julia. 

Claire nem tudta levenni a szemét Paulról. 

– Claire! – mondta újra Lydia olyan tagoltan, ahogy csak tudta. – 

Paul tudja, hol van Julia. 

Claire megrázta a fejét. 

– Ő mondta nekem – erősködött Lydia. – Még a garázsban. Tudja, 

hol van. Itt, nem messze. Azt mondta, még mindig meg szokta 

látogatni. 

Claire megrázta a fejét. 

– Hazudik. 

– Nem hazudok – szólalt meg Paul. – Tudom, hol van. 

Claire megpróbált ismét a fejére célozni, de Lydia megállította. 

– Csak hadd próbáljam meg! Kérlek! 

Claire karjában lassan engedett a feszültség, amint megadta 

magát. Lydia azért szemmel tartotta, miközben nagy nehezen 

letérdelt. A fájdalomtól alig kapott levegőt, minden mozdulatra 



élesen belehasított a vállába. Letörölte az izzadságot a homlokáról. 

Lenézett Paulra, és megkérdezte: 

– Hol van Julia? 

A férfi nem volt hajlandó ránézni, őt csak Claire érdekelte. 

– Kérlek! – könyörgött. – Hívj mentőt! 

Claire megrázta a fejét. 

– Mondd meg, hol van Julia, és hívunk mentőt. 

Paul felsandított Claire-re. Az eső áztatta az arcát. 

– Hívj mentőt! Kérlek! 

Kérlek. Hányszor könyörgött neki ugyanígy Lydia a garázsban? 

Hányszor nevette ki Paul a könyörgését? 

– Claire… – akarta folytatni Paul, de Lydia közbevágott. 

– Hol van Julia? – ismételte. – Azt mondtad, itt van a közelben. 

Watkinsville-ben? Athensben? 

– Claire, kérlek! Segítened kell! Ez most komoly. 

Claire fegyvert tartó karja ernyedten lógott a teste mellett. A 

házat nézte, a tüzet. Ajkát összepréselte, s még mindig vad 

elszántság izzott a tekintetében. Össze fog omlani, gondolta Lydia. 

De hogyan? 

Visszanézett Paulra. 

– Mondd meg! – kérte, bár próbálta elkerülni, hogy könyörgő 

hangon szólaljon meg. – Azt mondtad, tudod, hol van. Azt mondtad, 

meg szoktad látogatni. 

…rothadó csontok hosszú, piszkos, szőke hajfürtökkel, meg azok az 

ostoba karperecek… 

– Claire? – Paul már túl sok vért vesztett, bőre viaszos fehér színt 

kezdett ölteni. – Kérlek, Claire! Csak nézz rám! 

Lydiának erre nem volt ideje. Hirtelen elhatározással belefúrta 

ujjait a férfi szétroncsolt térdébe. 

Paul felüvöltött, de Lydiát nem hatotta meg. Addig nyomta a 

kezét, amíg csontot nem ért. 

– Mondd meg nekünk, hol van Julia! 

Paul összeszorított foga között, sziszegve szívta a levegőt. 



– Mondd meg, hol van! 

Paulnak fennakadt a szeme, teste vonaglani kezdett. Lydia elvette 

a kezét. 

A férfi levegőért kapkodott, habos vér folyt a szájából. Fejét a 

talajnak feszítette, mellkasa küszködött, hogy kapjon levegőt. 

Fuldokló hangot hallatott – sírt. 

Dehogy sírt, nevetett! 

– Nincs benned annyi bátorság – vicsorgott véres, fehér fogakkal 

nedves ajkai közül. – Te selejtes, kövér szuka! 

Lydia újból belefúrta ujjait a sebbe, a törött csontszilánkok közé. 

Paul akkorát üvöltött, hogy megbicsaklott a hangja. Szája kinyílt, 

s levegő jött ki a hangszalagjai közt, de hang már nem. 

A szíve már csak remeg, hólyagja elernyed, belei kiengedik 

tartalmukat. Távozni készül a lelke. 

Lydia tudta, mert Paul ugyanilyen üvöltést váltott ki belőle is a 

garázsban. 

Paul rángatózni kezdett, tenyere rátapadt a nyakán lévő sebre. 

Lydia látta sötétpiros vérét, ahogy szivárog az ujjai közül. 

– Van egy elsősegélydoboz a kocsiban – mondta Claire. – 

Megfoltozhatjuk a nyakát, hogy tovább kitartson. – Hétköznapi, 

társalgási stílusban beszélt, majdnem úgy, ahogy Paul a garázsban. 

– Vagy elégethetjük élve. Van még benzin a kannában. 

Lydia tudta, hogy húga halálosan komolyan gondolja. Már 

kétszer képes volt belelőni a férjébe, és rég kivégezte volna, ha ő 

nem állítja meg. Most pedig meg akarja kínozni, elégetni élve. 

És ő mit csinál? Lenézett a kezére. Ujjai majdnem eltűntek Paul 

térdének maradékában. A karján át a saját szívében érezte a férfi 

remegését. 

A saját lelkében. 

Erőnek erejével visszahúzta a kezét. Nehezére esett könnyíteni a 

szenvedésén, de bármit is követett el Paul a családja ellen, 

bármennyire is pokollá tette az életüket, ő nem fog hozzá hasonló 

kegyetlen gazemberré válni, és a húgának sem engedi meg. 



– Hol van Julia, Paul? – próbált a sógorában még tán pislákoló 

emberségre hatni. – Úgyis meghalsz, ezt te is tudod. Csak idő 

kérdése. Mondd meg nekünk, hol van Julia! Tegyél legalább egy 

tisztességes dolgot, mielőtt elmész! 

Vér csordogált Paul torkából, amikor megszólalt. 

– Én tényleg szerettelek, Claire. 

– Hol van Julia? – ismételte Lydia. 

Paul nem vette le a tekintetét a feleségéről. 

– Az egyetlen jó dolog, amit valaha tettem, a veled élt életem. 

Claire a lábához ütögette a pisztoly csövét. 

– Nézz rám! – folytatta nagy nehezen Paul. – Kérlek! Csak még 

egyszer, utoljára! 

Claire megrázta a fejét, s a mezőt nézte a ház mögött. 

– Tudod, hogy szeretlek – próbálkozott tovább Paul. – Te voltál 

az egyetlen normális dolog az életemben. 

Claire ismét csak a fejét rázta. Sírt. Lydia még az esőben is látta, 

hogy folyik a könny az arcán. 

– Nem akartalak elhagyni – sírt most már Paul is. – Szeretlek. 

Esküszöm, Claire. Az utolsó lélegzetemmel is szeretlek. 

Claire végül lenézett a férjére. Ajka kinyílt, de csak hogy levegőt 

vegyen. Tekintete ide-oda járt, mintha nem értené egészen, mi az, 

amit maga előtt lát. 

Vajon a régi Pault látta ebben a pillanatban, a bizonytalan 

főiskolást, aki annyira kétségbeesetten vágyott a szerelmére? Vagy 

a férfit, aki azokat a filmeket készítette? A férfit, aki huszonnégy 

éven keresztül megtartotta magának a szörnyű titkot? 

Paul feléje nyújtotta a kezét. 

– Kérlek! Haldoklom, és csak ezt az egyet kérem. Kérlek! 

Claire megrázta a fejét, de Lydia látta rajta, hogy kezd megtörni. 

Ahogy látta rajta Paul is. 

– Kérlek! – mondta újra. 



Claire lassan, vonakodva letérdelt mellé. A pisztolyt hagyta leesni 

a fűbe, s rátette a kezét a férje kezére. Segített neki elszorítani a 

sebet, segített életben maradni. 

Paul köhögött egyet, s vért köpött maga elé. Még szorosabban 

nyomta a tenyerét a nyakára. 

– Szeretlek. Akármi is lesz, tudd, hogy szeretlek. 

Claire visszafojtotta feltörő zokogását. Megsimogatta férje arcát, 

s kisöpörte a hajat a szeméből. Szomorúan rámosolygott, és azt 

mondta: 

– Te ostoba seggfej. Azt hiszed, nem tudom, hogy a kútba dobtad 

Juliát? 

Lydia elmulasztotta volna Paul döbbent pillantását, ha nem 

figyeli épp az arcát. A férfi gyorsan leplezte a meglepődését egy 

örömteli mosollyal. 

– Istenem! Mindig is olyan okos voltál! 

– Az voltam, ugye? 

Claire még mindig a férje fölé hajolt, s Lydia azt hitte, meg fogja 

csókolni, ám az asszony egy erőteljes mozdulattal lehámozta Paul 

kezét a nyakáról. Paul ellenállt, hogy megállítsa a vérzést, de 

felesége leszorította a kezét, majd a hátára lökte. A férfit elhagyta 

az erő, nem tudta már elállítani a vérzést, nem tudta megállítani 

Claire-t. Az asszony fölébe térdelt, és leszorította mindkét csuklóját. 

A szemébe nézve itta magába arcának minden rezdülését, minden 

rajta átsuhanó érzelmet. A hitetlenkedést, a félelmet, a 

kétségbeesést. Paul szíve vadul vert, s minden dobbanással 

kispriccelt az artériás vér. Claire nem nézett félre, amint Paul szája 

kinyílt, és belehullott az eső. Nem nézett félre, amint a nyakából 

spriccelő vér lassú folyammá szelídült. Amint kezében megszűnt a 

feszültség, elernyedt a teste. Még akkor sem nézett félre, amikor az 

egyetlen jele annak, hogy Paul még életben van, sípoló légzése volt, 

és az ajkán megjelenő véres buborék. 

– Látlak – mondta neki utoljára. – Pontosan látom, ki vagy. 



Lydia sóbálvánnyá vált. Nem tudta elhinni, mi zajlik itt, a szeme 

előtt. Nem tudta elhinni, hogy tétlenül hagyta, hogy a húga ezt 

tegye. Ezt sosem fogják tudni kiheverni. Nincs az az isten, hogy 

Claire ezt valaha ki tudja heverni. 

– Gyere! – fordult hozzá Claire. Felállt, s beletörölte véres kezét a 

nadrágjába, mintha csak a kertből jött volna be. 

Lydia képtelen volt megmozdulni, csak Pault nézte meredten. 

Nem jött ki több buborék a száján, a tűz fénye tükröződött 

megüvegesedett szemében. Ráesett egy esőcsepp, de nem pislogott 

többé. 

– Liddie? 

Lydia elfordult a halottól. Claire már a hátsó kertben járt. 

Zuhogott az eső, de észre sem vette. A füvet rúgta maga előtt, amint 

átvágott a nagyra nőtt gazon. 

– Gyere! – intett Lydiának. – Segíts! 

Lydiának valahogy sikerült feltápászkodnia, de még mindig 

kábult volt a döbbenettől. Ez volt az egyetlen oka annak, hogy a 

fájdalom nem tartotta vissza. Kényszerítette magát, hogy egymás 

elé tegye a lábait, hogy megkérdezze Claire-t: 

– Mit csinálsz? 

– Itt egy kút – felelte hangosan Claire, hogy túlkiabálja az esőt. 

Meztelen lábával körben taposta a gazt. – A tulajdoni lapon az állt, 

hogy a ház vezetékes vizet kap – folytatta alig titkolt izgalommal. 

Ugyanolyan fojtott hangon beszélt, mint amikor Lydiának mesélt a 

gonosz lányokról az iskolában. – Festettem Paulnak egy képet még 

évekkel ezelőtt. Egy fotó alapján a hátsó kertről. Akkor mutatta 

meg, amikor járni kezdtünk, és azt mondta, imádja a fotót, mert az 

otthonára és a szüleire emlékezteti, meg hogy milyen volt felnőni 

egy farmon. Volt azon a képen egy istálló is, Liddie. Egy nagy, 

ijesztő istálló, közvetlenül mellette pedig egy fedett kút. Órákat 

töltöttem azzal, hogy eltaláljam a színét. Napokat, sőt heteket. El 

sem hiszem, hogy elfeledkeztem arról az átkozott kútról. 



Lydia félretolt néhány magasra nőtt gazt. Hinni akart Claire-nek, 

vágyott rá, hogy hinni tudjon neki. Ennyire egyszerű lenne a 

megoldás? Tényleg ott lehet Julia? 

– Tudom, hogy igazam van – folytatta Claire a hinta alatt 

rugdosva a füvet. – Paul mindent változtatás nélkül megőrzött a 

házban. Mindent. Vajon az istállót akkor miért bontotta el, ha nem 

azért, hogy eltüntesse a bizonyítékot? És miért takarta volna el a 

kutat, ha nem lenne benne semmi? Láttad az arcát, amikor azt 

mondtam, hogy tudok a kútról. Ott kell lennie, Pepper. Juliának ott 

kell lennie a kútban. 

Annyira közel voltak hozzá, Lydia! Akarod, hogy elmondjam, 

milyen közel? 

Lydia is rugdosni kezdte a vizes gyomot. A szél ismét irányt 

változtatott. Már nem is emlékezett, mikor érzett füst helyett tiszta 

levegőt az orrában. Visszanézett a házra. Még lángolt, de az eső 

talán megakadályozza, hogy a fű is lángra kapjon. 

– Liddie! – Claire a hinta alatt állt, és a sarkával kopogtatta a 

földet. A hangot tompán verte vissza valamiféle üreg. 

Claire térdre esett, s a kezével kezdte kaparni a földet. Lydia is 

lerogyott mellé. Az ép kezével kitapogatta, amit a húga megtalált: a 

kerek, fa fedél nehéz volt, úgy két-három centi vastag, és egy méter 

átmérőjű. 

– Ez lesz az – mondta Claire. – Ennek kell lennie. 

Lydia marokszámra dobálta odébb a földet, pedig vérzett a keze, 

melyet amúgy is megviselt már a tűzzel, az olvadó szigetelőhabbal 

és a deszkákkal való küzdelem. Mégis ásott tovább. 

Claire végül elég földet elkotort ahhoz, hogy be tudja csúsztatni a 

kezét a fedél alá. Leguggolt, mint egy súlyemelő, s olyan erővel 

igyekezett megemelni a lapot, hogy kidagadtak az erek a nyakán. 

A tető meg sem mozdult. 

– A francba! – kiáltotta, s megpróbálta újra. Karjai remegtek az 

erőfeszítéstől. Lydia igyekezett segíteni, de nem tudta abba az 



irányba mozdítani a karját. Az eső sem segített, mindent 

nehezebbnek éreztek, mint szárazon lett volna. 

Claire keze megcsúszott, s az asszony hanyatt esett a füvön. 

– Hogy az a…! – kiáltotta, de máris feltápászkodott. 

– Próbáld meg tolni! – tanácsolta Lydia, s maga is nekifeszítette a 

lábát a fedélnek. Claire a kezével segített. 

Lydia érezte, hogy csúszik. Megtámaszkodott az ép kezén, s olyan 

erővel tolta a deszkát, hogy azt hitte, eltörik a lába. 

Végre-valahára sikerült néhány centire eltolniuk a nehéz falapot. 

– Erősebben! – nyögte Claire. 

Lydia már nem tudta volna erősebben nyomni. Újra 

próbálkoztak, ezúttal úgy, hogy Claire is melléült, és ő is lábbal 

tolta. A fedél továbbcsúszott, majd megint. Mindketten tolták, s 

közben kikiabálták magukból a fájdalmat és az erőfeszítést, amíg a 

fedél el nem mozdult annyit, hogy a gödörbe lógott a lábuk. 

Föld és kövek záporoztak a kútba. Víz felszínén csobbant az eső. 

Lenéztek a végtelen sötétbe. 

– A francba! – bosszankodott Claire. Hangját visszaverte az üreg. 

– Mit gondolsz, milyen mély lehet? 

– Kell egy elemlámpa. 

– Van a kocsiban. 

Lydia nézte, ahogy a húga elszáguld meztelen talpain. Karját 

behajlította, mint egy futó, s átugrott egy kidőlt fát. Annyira csak a 

céljára figyelt, hogy vissza sem nézett. 

Paul. Nemcsak hogy nézte, amint meghal, hanem egyenesen 

szívta magába a halálát, ahogy egy kolibri szívja fel a nektárt. 

Talán nem is baj. Talán ez tartja most benne a lelket. Talán 

Lydiának sem kellene aggódnia amiatt, amit Paullal tettek. Inkább 

azzal törődjön, mit tett velük Paul. 

Az apjukkal, az anyjukkal, vele és Juliával. 

Lydia lenézett a sötétbe. Megpróbálta meghallani, ahogy az eső 

veri a kút alját, de képtelenség volt követni egy esőcsepp útját a 

vízig. 



Talált egy kavicsot a földön, s beledobta a kútba. Számolta a 

másodperceket: négy másodperc után csobbant a kő. 

Mennyi utat tesz meg egy kő négy másodperc alatt? Benyúlt a 

kútba, s végigsimította a durva követ nem gondolva a pókokra. A 

kút fala egyenetlen volt, töredezett róla a habarcs. Ha óvatos, talán 

talál támasztékot a lábának. Beljebb hajolt, s ide-oda mozgatta a 

kezét. Ott már száraznak tűnt a malter, s keze egy indában akadt 

meg. 

Csakhogy ez túl finom ahhoz, hogy inda lehessen. Vékony, és 

fémből van. Egy karkötő, egy nyaklánc? 

Lydia megpróbálta óvatosan kiszabadítani a fal fogságából a 

láncot. Elindult, majd mégis megakadt, és Lydia nem tudta 

használni a másik kezét, hogy kiszabadítsa. Visszanézett a válla 

fölött. Claire közeledett a távolban, kezében a bekapcsolt lámpa. 

Futva jött, biztos tiszta seb lesz a talpa. Talán a hideg miatt nem 

érzi. 

Lydia felnyögött, amint beljebb hajolt a kútba. Tovább tapogatta 

a láncot, s megérzett rajta egy fémdarabot. Egy érme lehet, az akadt 

be a kövek közé. Nem kerek volt, inkább ovális. Ujjával 

végigsimított a peremén. Addig mozgatta finoman ide-oda, amíg 

kiszabadította a résből. Az ujjára tekerte a láncot, s kihúzta a karját 

a kútból. 

Meredten bámulta a nyakláncot a kezében. A kinyitható arany 

medál szív alakú volt, rajta egy dőlt „L” betű. Ilyesmit ad egy fiú egy 

lánynak kilencedikben, mert az hagyta magát megcsókolni, és a fiú 

azt hiszi, hogy ezentúl már járni fognak. 

Lydia már nem emlékezett a fiú nevére, de azt tudta, hogy Julia 

csente el a medált az ő ékszeres dobozából, és viselte az eltűnése 

napján. 

– A te medálod – szólalt meg mellette Claire. 

Lydia morzsolgatta ujjai között az olcsó láncot. Milyen drágának 

gondolta akkor! A fiú talán ha öt dollárt fizetett érte. 



Claire leült, és kikapcsolta a lámpát. Kapkodta a levegőt a futás 

miatt, Lydia pedig azért, amire készülnek. A halvány nappali 

fényben látni lehetett a füstgomolyokat. Hideg volt, leheletük 

páraként egyesült a medál fölött. 

Eljött a pillanat. Huszonnégy évnyi keresés, vágyakozás, tudás, 

nem tudás után eljött végre, erre ők tehetetlenül ülnek az esőben. 

– Julia Bon Jovit énekelte a zuhany alatt. Emlékszel? – szólalt meg 

Claire. 

Lydia keserűn elmosolyodott. 

– „Élve vagy halva”. 

– Mindig megette az összes pattogatott kukoricát a moziban. 

– Imádta az édesgyökér-nyalókát. 

– Meg a tacskókat. 

Erre mindketten elfintorodtak. 

– Tetszett neki az a nagydarab copfos srác – folytatta Claire. – 

Hogy is hívták? Brent Lockhart? 

– Lockwood. Apa rávette, hogy szerezzen munkát a 

McDonald’snál. 

– Grillezettmarhahús-szaga volt. 

Lydia felnevetett, mert a vegetáriánus Julia ezen kiakadt. 

– Egy hét múlva szakított is vele. 

– Azért a második fokozatig eljutottak. 

Lydia felnézett. 

– Ezt ő mondta neked? 

– Kilestem őket a lépcsőről. 

– Mindig is pimasz kölyök voltál! 

– De nem járt el a szám. 

– Akkor az egyszer. 

Mindkettejük tekintete a medálra esett. Az arany hátul meg volt 

karcolódva. 

– Komolyan gondoltam, amit a telefonban mondtam neked. 

Megbocsátok. 



Claire kitörölt néhány esőcseppet a szeméből. Nem úgy tűnt, 

hogy ő valaha is megbocsát saját magának. 

– Szétküldtem egy e-mailt… 

– Majd később elmondod. 

Annyi fontos dolog van, amit el kell mondaniuk egymásnak. 

Lydia már alig várta, hogy Dee megismerhesse bolondos 

nagynénjét, hogy hallja Ricket és Helent vitatkozni az e-könyvekről, 

és hogy magához ölelhesse a lányát. Meg a kutyáit, a macskáit, és az 

egész családját. Hogy teljes legyen újra. 

– Apa egyedül arra vágyott, hogy megtalálja. 

– Itt az idő. 

Claire felkapcsolta az elemlámpát, s a fénynyaláb lejutott a kút 

fenekére. A test sekély vízben feküdt. Már nem volt rajta bőr, de a 

napfény nem tudta kifehéríteni a csontokat. 

A medál, a hosszú, szőke haj, az ezüst karkötők. 

Julia. 

 



24. FEJEZET 

Claire Julia ágyán feküdt, fejét Mr. Bigglesre, Julia kedvenc plüss 

állatára támasztva. Az öreg, megviselt kutya alig élte túl a lányok 

gyerekkorát. A töltőanyaga attól tapadt össze, hogy vízbe dobták, 

lábait pedig üdítőbe áztatták bosszúból egy elcsent könyv miatt. 

Orra egy részét egy ellopott kalap miatt égették meg, egy 

alkalommal pedig megtorlásként még a szőrt is tövig levágták a 

fején. 

Lydia sem nézett ki sokkal jobban. Megpörkölődött haja már 

kezdett visszanőni, de hat héttel a megpróbáltatások után még 

mindig csúnya sárgás-fekete árnyalatban pompáztak a zúzódásai. A 

vágások és az égésnyomok csak mostanában kezdtek hegesedni. 

Szemgödrének eltört csontja fölött még mindig piros és dagadt volt 

az arca. Bal karját még két hétig kell felkötve hordania, de feltűnően 

ügyesen megtanult majdnem mindent megoldani egy kézzel. 

Beleértve Julia ruháinak az összehajtogatását. 

A körúti házban voltak mindhárman. Helen a konyhában ebédet 

készített, Claire-nek pedig segítenie kellett volna Lydiának 

összecsomagolni Julia holmiját, de a régi otthonban gyorsan 

felvette a régi tempót, és ráhagyott minden tennivalót a nővérére. 

– Nézd, milyen vékony volt – simított ki Lydia egy Jordache 

farmert. Szétterpesztette az ujjait a derekánál, s alig néhány centi 

volt a különbség az araszához képest. – Ezt gyakran kölcsönkértem 

tőle – mondta elképedve. – És még azt hittem, kövér vagyok, 

amikor meghalt. 

Amikor meghalt. 

Most már így mondták, nem pedig „amikor eltűnt”, mert a DNS-

teszt megerősítette, amit a lelkük mélyén mindvégig tudtak: azt, 

hogy Julia Carroll halott. 

Az előző héten temették el az apjuk mellé. Kis szertartás volt, 

csak Claire, Helen, Lydia és Ginny nagyi vett rajta részt, aki 

kikészítette Lydiát azzal, hogy folyton azt hajtogatta, ugyanolyan 



szép, mint ahogy emlékezett rá. A temetés után Ginnyt hazavitték, 

és találkoztak Rickkel meg Dee-vel a körúti házban. Leültek a 

hosszú ebédlőasztal mellé, és sült csirkét ettek, jeges teát ittak, s 

közben rég elfelejtett történeteket meséltek egymásnak az 

elhunytakról. Például hogy hogyan dünnyögött Sam élvezettel 

fagylaltevés közben, és hogyan felejtette el Julia az egész darabot az 

első zongora-előadása előtt. Később Dee-ről is hallgattak sok 

történetet, mert tizenhét évet kihagytak az életéből, pedig milyen 

érdekes, bőbeszédű, okos és szép kislány. Nyilvánvalóan önálló 

személyiség volt, mégis annyira hasonlított Juliára, hogy Claire-nek 

még mindig kihagyott a szívverése, ha ránézett. 

– Hé, lustaság! – borított Lydia egy fióknyi zoknit az ágyra Claire 

mellé. – Tedd magad hasznossá! 

Claire szándékos lassúsággal szortírozta a zoknikat, hogy Lydia 

megunja nézni, és átvegye tőle a feladatot. Julia imádta a kislányos 

mintákat. Rózsaszín szívek, piros ajkak és a legkülönbözőbb 

kutyafajták díszítették a zoknijait. Valaki majd a hasznukat veszi. 

Julia ruháit a hajléktalanszállónak adják. Annak, ahol addig a napig 

dolgozott, amikor Gerald Scott úgy döntött, magával viszi. 

No és Paul, hiszen az istállóban készült fotó bizonyította, hogy 

aktív részese volt nővérük meggyilkolásának. 

Lydia már elmondta a családnak az összes részletet, amelyet Paul 

bevallott neki a garázsban, így tudtak Sam megrendezett 

öngyilkosságáról, a jegyzettömbjeiről, a Helen által Lydiának írt, 

soha nem kézbesített levelek sorsáról, és Paul terveiről Dee-vel 

kapcsolatban, amelyek akkor léptek volna életbe, mihelyt betölti a 

tizenkilencedik évét. Egy ponton Claire úgy döntött, nem kérdez 

többet, mert nem akarta tudni a válaszokat. Itt már nem volt 

lényegi különbség a kék és a piros pirula, a tudás és a nem tudás 

között. 

Csak fokozatai voltak a szenvedésnek. 

Paul erőszakos pszichopata volt, aki élvezte a kínzást, a 

gyilkosságot. Kivizsgálták a színkóddal ellátott dossziéi tartalmát, 



és bebizonyosodott, hogy sorozatosan erőszakolt nőket. Az alagsori 

raktárban tárolt dossziék több száz millió dollárt tartalmazó 

offshore számlákhoz vezették el az FBI-t, amelyekre a világ minden 

tájáról folyt be a vevőktől a pénz. Claire jól tippelt Paul franchise-

rendszerével kapcsolatban. Voltak más maszkos férfiak is 

Németországban, Franciaországban, Egyiptomban, Ausztriában, 

Írországban, Indiában, Törökországban, és még ki tudja, hol. 

Egy bizonyos ponton túl Claire már nem bírta a lelkére nehezedő 

terhet, bármennyi részletet tudott is meg férje bűneinek 

dimenzióiról. 

– Azt hiszem, ez a tiéd – emelt a magasba Lydia egy fehér pólót 

fekete RELAX felirattal az elején. Flashdance-stílusú nyakkivágása 

volt. 

– Emlékszem, valami mesés, szivárványszínű, kötött 

lábszármelegítővel viseltem. 

– Az az én lábszármelegítőm volt, te szemtelen! 

Claire elkapta a pólót, melyet Lydia a fejéhez vágott, s odatartotta 

maga elé. Jó póló, talán még most is felvehetné. 

– Gondolkodtál már azon, hogy mit fogsz csinálni? 

Claire vállat vont. Mindenki ezt kérdezte tőle, mindenki tudni 

akarta, mihez kezd az életével ezek után. Pillanatnyilag Helennel 

lakott, nem utolsósorban azért, mert kevésbé volt valószínű, hogy 

Helen szomszédai beszélnek a sajtónak, amit Dunwoodyban 

mindenki megtett, aki csak egyszer is találkozott Claire-rel vagy 

látta őt valahol. A teniszklub hölgytagjai a kamerák előtt le voltak 

sújtva, valahogy mégis sikerült eljutniuk a fodrászhoz és a 

kozmetikushoz, mielőtt nyilatkoztak egy riporternek. Még Allison 

Hendrickson is csatlakozott a megszólalókhoz, és eddig még senki 

sem sütötte el a viccet, miszerint Claire erőszakos indulatokkal 

viseltetik a térdkalácsok iránt. 

Kivéve magát Claire-t. 

– Az a tanári állás az iskolában jól hangzik, nem? – kérdezte 

Lydia. – Te szereted a művészetet. 



– Wynn úgy véli, megúszom – hengeredett Claire a hátára. A Billy 

Idol-posztert nézte az ágy fölött, a plafonon. 

– Munkát akkor is kell találnod. 

– Talán. – Paul vagyonát befagyasztották, a dunwoody-i házat 

lefoglalták, és Wynn Wallace szerint évekig is eltarthat, míg a volt 

férje bűncselekmény útján szerzett és a legális jövedelmét 

pénzügyileg szétválasztják. Addig is milliókra rúghat az ügyvédi 

költség. 

Persze ezt Paul nyilvánvalóan figyelembe vette, amikor 

felépítette a birodalmát. 

– Az életbiztosítás egy olyan megbízható vagyonkezelőnél van, 

amelyet a Quinn+Scotton keresztül hoztak létre. Tisztán le van 

papírozva. Ahhoz bármikor hozzányúlhatok. 

Lydia csodálkozva nézett rá. 

– Te felveheted Paul életbiztosítását? 

– Így az igazságos, nem? Végül is én öltem meg. 

– Claire! – figyelmeztette Lydia, hiszen nem kellene viccet 

faragnia abból, hogy meg fog úszni egy gyilkosságot. 

Márpedig úgy néz ki, hogy Claire megússza. Ha valamit megtanult 

a korábbi kalandjából a rendőrséggel, az az volt, hogy nem kell 

kinyitnia a száját, ha nem akarja. Claire addig ült csendben a 

kihallgatószobában, amíg Wynn Wallace meg nem érkezett a 

Georgiai Nyomozó Iroda helyi kirendeltségéhez, és nem segített 

neki kitalálni valami jogilag elfogadható magyarázatot a 

gyújtogatásra és a gyilkosságra. 

Ami nagy szerencse, mert az ilyen bűntény rendszerint a 

halálsorra juttatja az embert. 

Claire azonban Wynn Wallace Mercedesének utasülésén kötött ki 

a halálsor helyett. 

A tüzet Paul okozta, Claire pedig önvédelemből lőtte le. 

Lydia volt az egyetlen tanú, de ő azt mondta a nyomozóknak, 

hogy elájult, és fogalma sem volt, mi történik körülötte. 



Az eső és a tűzoltók miatt, akik teljesen eláztatták a Fuller-ház 

parázsló maradványait, nem maradt túl sok bizonyíték, amely 

megcáfolta volna a vallomásukat. Nem mintha addigra bárkit is 

Claire bűntette foglalkoztatta volna elsősorban. Időzített e-mailjei a 

Tor-linkkel megtették a magukét. Elsőként a Red&Black kapta fel a 

sztorit, majd az Atlanta Journal, aztán a blogok, majd a nemzeti 

hírcsatornák. Beigazolódott Claire félelme, hogy sokaknak több 

esze volt annál, hogy rákattintsanak egy ismeretlenül küldött 

linkre. 

Csak azt sajnálta, hogy amikor Carl Huckabee seriff megkapta az 

e-mailt, a szemtanúk szerint a mellkasához kapott, és ott helyben 

belehalt egy szívinfarktusba. 

Nyolcvanegy éves volt. Szép házban élt, amelyen nem volt 

jelzálog sem, és látta felnőni a gyerekeit meg az unokáit. Nyaranta 

horgászott, télen a tengerpartra járt, és gondtalanul élhetett 

mindenféle furcsa hobbijának. 

Claire szerint Huckleberry volt az, aki itt igazán megúszta a 

gyilkosságot. 

– Hé! – vágott hozzá Lydia egy zoknit, hogy magára vonja a 

figyelmét. – Gondoltál rá, hogy elmenj egy igazi terapeutához? 

– Olyanhoz, akinek Raszputyin-plakát van a falán, és térdig ér a 

szakálla? 

– Inkább olyanra gondoltam, mint a „Kid Fears”. 

Claire felnevetett. Nemrég hallgatták meg az Indigo Girls 

felvételét annak a több száz válogatáskazettának az egyikén, 

melyeket Julia az ágya alatt tartott cipősdobozokban. 

– Gondolkodom rajta – felelte, mert tudta, nővérének mennyire 

fontos a tizenkét lépéses program. Részben annak köszönhette, 

hogy most itt volt, és hajtogatta Julia ruháit, nem pedig egy 

sarokban kuporgott nyöszörögve. 

De amint Claire a bíróság által kijelölt terapeutának is elmondta 

utolsó ülésük során, végül is hirtelen természete vezette el Juliához. 

Talán egy igazi terapeutával haragját is kezelni tudja majd. Isten 



látta a lelkét, volt min dolgoznia, egyelőre azonban nem akart 

megszabadulni épp attól, ami megmentette mindannyiukat. 

Ki a csuda akarna? 

– Láttad a hírt? – kérdezte Lydia. 

– Melyiket? – kérdezett vissza Claire, mert annyi hír látott 

napvilágot nap mint nap az üggyel kapcsolatban, hogy alig tudtak 

velük lépést tartani. 

– Mayhew és a másik nyomozó nem kerülhet óvadékkal 

szabadlábra. 

– Falke. – Claire nem tudta, őt miért tartják még mindig fogva. 

Teljességgel alkalmatlan rendőr volt, de ugyanúgy nem tudott Paul 

illegális üzletéről, mint Adam Quinn. Legalábbis ezt mondta Claire-

nek Fred Nolan, miután eljöttek Washingtonból a fejesek, és három 

héten át hallgatták ki a két férfit. 

Vajon hihet Fred Nolannek? És vajon képes lesz-e hinni egyetlen 

férfinak is, amíg él? Rick kedves, és Lydia végre megkérte, hogy 

költözzön össze vele. Ő vigyáz Lydiára, és segít neki meggyógyulni. 

És mégis. 

Hányszor tette ezt meg ő is az évek során Paulnak! 

Nem mintha azt gondolná, hogy Rick rossz ember, csakhogy 

Pault is jónak hitte évtizedekig. 

Abban legalább biztos volt, hogy Jacob Mayhew melyik 

kategóriába tartozik. A férfi házát felforgatták, az FBI végignézte a 

számítógépeit, és talált linket Paul csaknem mindegyik videójához, 

plusz sokat a nemzetközi filmterméshez is. 

Claire jól mérte fel az üzlet nagyságát. Mayhew számítógépe, a 

pendrive tartalma és a garázsból származó VHS-kazetták alapján az 

FBI és az Interpol már azon dolgozott, hogy beazonosítson több 

száz áldozatot, akit több száz család gyászolt szerte a világon. Ők is 

megnyugvásra lelhetnek ezek után. 

Kilpatrickék, O’Malley-ék, Van Dykes-ék, Deichmannék, 

Abdullahék, Kapadiasék. Claire minden új nevet hangosan 

kimondott, amint megjelent a hírekben, mert tudta, milyen volt sok 



évvel ezelőtt, amikor az emberek kinyitották az újságot, és 

átsiklottak Julia Carroll neve fölött. 

Johnny Jackson képviselő neve fölött senki sem tudott átsiklani. 

Minden újságban, weblapon, képes magazinban az ő szerepe volt 

még mindig a fő hír. Nolan elárulta, hogy kötöttek valami jogi alkut, 

miszerint a képviselő nem kerül a halálsorra. Az igazságügy-

minisztériumnak és az Interpolnak szüksége volt ugyanis rá, hogy 

megerősítse Paul üzelmeinek részleteit a különböző bíróságokon 

szerte a világon, ő pedig beszélt, mert nem akart hordágyhoz 

kötözve meghalni méreginjekcióval a karjában. 

Claire mélyen csalódott, hogy nem ülhet ott az üveg mögött és 

nézheti végig Paul nagybátyjának vonaglását, nem hallhatja minden 

nyöszörgését és zokogását, miközben Georgia állam hivatalosan 

kivégzi. 

Tudta, milyen nézni, ahogy meghal egy rossz ember, milyen látni, 

ahogy az egekbe szökik a félelme, látni a szemében, amint 

rádöbben, hogy teljesen tehetetlen. Tudni, hogy az utolsó szó, amit 

valaha hallani fog, az lesz, amit ő mond. Hogy átlát rajta, hogy 

mindent tud róla, hogy undorodik tőle, hogy nem szereti, és soha, 

de soha nem felejti el, amit tett. És soha, de soha nem fog 

megbocsátani. És hogy jól fogja érezni magát nélküle, hogy boldog 

lesz, hogy túléli. 

Talán tényleg el kellene mennie ahhoz a terapeutához minél 

hamarabb. 

– Jézus isten! – kapta ki a kezéből a zoknikat Lydia, s kezdte őket 

összehajtogatni. – Hol jár az eszed? 

– Fred Nolan randira hívott. 

– Viccelsz velem? 

Clear odadobott neki egy kimaradt zoknit. 

– Különös, hogy akiről azt hittem, benne van a vérespornó-

üzletben, tulajdonképpen az egyetlen volt, aki nem. 

– De ugye nem mész el vele? 

Claire vállat vont. Nolan egy seggfej, de legalább róla előre tudja. 



– Jézus isten! 

– Jézus isten! – utánozta csúfolódva Claire. 

Helen kopogott a nyitott ajtón. 

– Veszekedtek? 

– Nem, asszonyom – vágták rá egyszerre. 

Helen arcára kiült ugyanaz a laza mosoly, amelyikre Claire 

gyerekkorából emlékezett. Helen Carroll végre békére lelt, bár a 

sajtó még mindig ott toporgott a küszöbén. Felvette Julia egyik 

zokniját a halomból, azt, amelyiknek a szegélyére csókolózó 

tacskók voltak hímezve. Megtalálta a párját, s összehajtotta őket. A 

Carroll családban nem volt szokás feltekerni és egymásba dugni a 

zoknikat. Csak összehajtották őket, betették a fiókba, és remélték, 

hogy úgy is maradnak. 

– Kérdezhetek valamit, anya? – fordult hozzá Lydia. 

– Persze. 

Lydia habozott. Olyan sokáig voltak egymástól távol, hogy még 

Claire is észrevette, milyen nehézkesen társalognak. 

– Semmi baj, szívem. Mit akartál kérdezni? 

Lydia még most is tétovázott, de feltette a kérdést. 

– Miért tartottad meg ezt a sok holmit, amikor tudtad, hogy Julia 

sosem fog többé hazajönni? 

– Jó kérdés. – Helen kisimította Julia foltvarrott ágytakaróját, 

mielőtt leült rá. Körülnézett a szobában. Lila fal, rocksztárok 

poszterei, polaroid képek a tükör keretébe tűzve a fésülködőasztal 

fölött. Semmi sem változott azóta, hogy Julia elment a főiskolára, 

még a ronda lávalámpa sem, amiről mindenki tudja, Helen 

mennyire utálja. 

– Apátokat boldoggá tette a tudat, hogy minden ugyanúgy marad. 

Hogy ugyanolyannak találja a szobáját, ha valaha visszajön – 

kezdte, Claire bokájára téve a kezét. – Miután megtudtam, hogy 

meghalt, egyszerűen csak szerettem ide bejönni. Nem volt meg a 

holtteste, nem volt sír, ahová kimehettem volna. Azt hiszem, ez volt 



az egyetlen hely, ahol letehettem a bánatom – idézte meg Ginny 

nagyi szavait Helen. 

Claire-nek elszorult a torka. 

– Julia örült volna ennek. 

– Én is azt hiszem. 

Lydia leült Helen mellé. Sírt, ahogy Claire is. Mindannyian sírtak, 

mint szinte mindig, amióta lenéztek abba a kútba. Újra felszakadtak 

a sebek, és sok időre lesz szükség, hogy begyógyuljanak. 

– Mi találtuk meg – mondta halkan Lydia. – Mi hoztuk haza. 

– Igen, ti – bólintott Helen. 

– Apa mindvégig ezt akarta. 

– Nem – szorította meg Helen Claire lábát, és simított egy 

hajfürtöt Lydia füle mögé. 

A lányai, a családja. Ismét együtt vannak mindannyian, s velük 

van Sam és Julia is. 

– Ez az – mondta Helen. – Ez az, amire apátok mindig is vágyott. 

 



VII. 

Emlékszem az első alkalomra, amikor már nem akartad, hogy 

fogjam a kezed. Tizenkét éves voltál, és Janey Thompson 

születésnapi zsúrjára kísértelek. Szombat volt, és kellemes meleg, 

bár kora ősz volt már. A napsugár melegítette a hátunkat. Az új 

cipőd alacsony sarka kopogott a járdán. Sárga nyári ruha volt 

rajtad, vékony vállpántokkal. Túl nagylányos hozzád képest, 

gondoltam, de talán mégsem, mert hirtelen mintha megnőttél 

volna. Mintha sokkal idősebb lennél. Semmi kajla, hosszú kar, 

semmi csetlő-botló láb, semmi levert könyv, semmi beütött térd. 

Semmi izgatott suttogás és semmi fájdalmas visítás, ha nem kaptál 

süteményt. Kislányos angyalhajad aranyszőke és hullámos volt 

már. Élénk kék szemed kétkedőn nézett a világba. Szád már nem 

húzódott olyan hirtelen mosolyra, ha meghúztam a lófarkadat, vagy 

megcsiklandoztalak. 

Már nem is volt lófarkad, és zokni takarta a térded. 

Megálltunk az utcasarkon, és én ösztönösen nyúltam a kezed 

után. 

– De apa! – néztél az ég felé, és a hangod is mintha egy idősebb 

lányé lett volna. Benne volt a nő, akivé sosem láthattalak válni. 

Apa. 

Nem pedig apuci, mint régen. 

Apa. 

Tudtam, hogy ezzel vége. Többé nem fogod meg a kezemet, többé 

nem ülsz az ölembe, nem öleled át a derekam, ha belépek a házba, 

és nem állsz a cipőmre, hogy táncoljuk körbe a konyhát. Én ezentúl 

már csak a bank szerepét játszom, vagy a sofőrét, aki elvisz a 

barátnődékhez. Vagy a tanárét, aki átnézi a biológia házi feladatod. 

Mindössze egy aláírás leszek a csekken, amelyet feladok a főiskolai 

jelentkezéseddel. 

És majd ha aláírom azt a csekket a konyhaasztalon, emlékezni 

fogok, hányszor ittam játékból teát apró porcelán csészékből, 



miközben te és Mr. Biggles izgatottan meséltétek nekem a 

napotokat. 

Mr. Biggles. Az a szegény, viharvert játékkutya túlélte a 

bárányhimlőt, a ráöntött cukros üdítőt, de még azt is, hogy 

véletlenül kidobtad a kukába. Kilapult alattad, megégett, amikor túl 

közel került a hajsütővashoz, és a kishúgod levágta a szőrét valami 

általam ismeretlen okból. 

Megyek be a szobádba, miközben csomagolsz a főiskolára, és azt 

mondom: 

– Édesem, tényleg el akartad dobni Mr. Biggles-t? 

Te felnézel a szűk pólókkal, levágott szárú farmerekkel, 

szépítőszerekkel és egy doboz tamponnal teli bőröndödről 

(mindketten úgy tettünk, mintha nem látnánk az utóbbit), és azt 

mondod: „De apa!” 

Ugyanolyan bosszús hangon, mint amikor az utcasarkon 

kihúztad a kezed az enyémből. 

Ezentúl már csak szinte véletlenül értél hozzám, például mikor 

elvetted a kezemből kocsikulcsot vagy a pénzt, vagy ha sietve 

megöleltél, mert elengedtelek egy koncertre, egy moziba, vagy 

randira egy fiúval, akit sosem kedveltem. 

Ha tovább éltél volna – ha életben maradsz –, vajon hozzámentél 

volna ahhoz a fiúhoz? Vagy összetörted volna a szívét? 

Megajándékoztál volna unokákkal, dédunokákkal? Karácsony 

reggelekkel a saját otthonodban? Vasárnapi ebédekkel? Szívekkel 

díszített születésnapi üdvözlőlapokkal? Közös vakációkkal? 

Panaszkodtunk volna egymásnak az anyádra, és szerettük volna 

egyformán mind a ketten? Vigyáztál volna az unokaöcséidre és 

unokahúgaidra? Bosszantottad volna a húgaidat, és dirigáltál volna 

nekik? Folyton telefonáltál volna nekik, vagy nem hívtad volna őket 

eleget? Veszekedtél volna velük, majd békültél volna? És én lettem 

volna mindennek a középpontjában, akit fel lehet hívni késő 

éjszaka, ha kruppos a gyerek, vagy bárányhimlője van, vagy hogy 



miért nem hagyja abba a sírást a pici. „Mit gondolsz, apa?” és „Miért 

csinálhatja ezt meg azt, apa?”, meg „Szükségem van rád, apa.” 

Apa. 

Valamelyik nap megtaláltam az egyik albumodat, amelybe 

magazinokból kivágott képeket ragasztottál. Te és a húgaid rövid 

életed tizenötödik évét álomesküvőd tervezgetésével töltöttétek. 

Milyen lesz a ruhád, a torta, a csinos vőlegény, és művelt 

menyasszonya. Az album tele volt szép párok képeivel: Luke és 

Laura, Charles és Diana, te és Patrick Swayze vagy George Michael, 

vagy Paul McCartney. (Bár az utóbbi öreg volt hozzád, a húgaid 

buzgón helyeseltek.) 

A múlt éjjel az esküvődről álmodtam. A sosemvolt esküvődről. 

Ki várt volna az oltár előtt? Sajnos nem az a céltudatos 

fiatalember, akivel az első évfolyamosok eligazításán találkoztál, és 

nem is az az orvosira készülő srác, akinek tíz évre előre megvolt az 

életterve. Nagyobb valószínűséggel választottad volna azt a lomha, 

kócos, haszontalan fiút, aki oly büszkén jelentette ki, hogy a 

főtantárgyából nem szerzett diplomát. 

Mivel ez a sosemvolt esküvő az én fantáziám szüleménye, ez a fiú 

szépen megborotválkozott a nagy napra, rendes a haja, kissé 

idegesen áll a lelkipásztor mellett, és úgy néz rád, ahogy mindig is 

szerettem volna, hogy egyszer egy férfi rád nézzen: gyengéden, 

szeretettel, sőt áhítattal. 

Mindketten ugyanazt gondolnánk, mármint Mr. Haszontalan és 

én: mi a csudáért választottad éppen őt? 

Megszólal a zene, és elindulunk. A vendégek felállnak, és 

összesúgnak a szépséged, a kecsességed láttán. Te meg én már csak 

pár lépésre vagyunk az oltártól, amikor hirtelen arra gondolok, 

hogy fel kell kapnom téged, és ki kell futnom veled a templomból. 

Meg akarlak vesztegetni, hogy várj még egy évet. Csak éljetek 

együtt, bár Ginny nagyanyád botrányt emlegetne. Elmehetnél 

Párizsba, és kutathatnád Voltaire-t. Elutazhatnál New Yorkba, és 

megnézhetnél minden darabot a Broadway-n. Vagy 



visszaköltözhetnél a szobádba, ahol poszterek vannak a falon és 

Mr. Biggles ül az ágyon, az asztalon pedig az a ronda lámpa, amelyet 

egy garázsvásáron találtál, és amit anyád annyira szeretett volna, 

ha magaddal viszed a főiskolára. 

De még az álmomban is tudom, hogy megpróbálni rábeszélni 

téged valamire egyenlő azzal, mintha az ellenkező irányba tolnálak. 

Mindig is ilyen voltál. 

Így aztán inkább állok melletted a fantomesküvődön, és nyelem a 

könnyeimet, majd átadlak annak a jövőnek, ami már sosem lehet a 

tiéd. Anyád az első sorban várja, hogy leüljek mellé. A húgaid a 

lelkész mellett állnak, szemben a fiúval. Ragyognak, idegesek és 

büszkék, de könnyeznek is. Részben a románcod láttán, részben az 

elkerülhetetlen változásoktól félve. Ők a nyoszolyólányaid, és olyan 

ruhát viselnek, amilyet nagy vitatkozások közepette már rég 

megbeszéltetek. Annyira büszkék, és annyira szépek, és annyira 

szeretnék már levetni a szűk ruhákat és a magas sarkú cipőket. 

A karomba kapaszkodsz, majd megfogod a kezem. Szorosan, 

ahogy kislánykorodban, amikor átmentünk az úton, vagy amikor 

ijesztő film ment a tévében, vagy amikor pusztán csak tudatni 

akartad, hogy ott vagy és szeretsz. 

Felnézel rám, és én meglepődöm. Hirtelen, valami csoda folytán, 

már felnőtt nő vagy, és csodaszép. Annyira hasonlítasz az anyádra, 

mégis önmagad vagy. Vannak gondolataid, amelyeket sosem 

ismerhetek meg, vágyaid, melyeket sosem érthetek. Barátaid, 

akikkel sosem találkozom, szenvedélyeid, amelyekben sosem 

osztozhatom. Megvan a saját életed. Előtted az egész világ. 

Ekkor elmosolyodsz, megszorítod a kezem, és én még álmomban 

is tudom, mi az igazság: bármi történt is veled, bármilyen 

szörnyűséget is kellett kibírnod, amikor elraboltak, örökre az én 

édes, szép kislányom maradsz. 

VÉGE 



A regény előzménytörténetét elolvashatja Karin Slaughter: Szőke, 

kék szeműcímű művében. 

 

 

 

 

1 Oh My God = Ó Istenem! 

2 Georgia állam legszigorúbb fokozatú büntetés-végrehajtási intézete, életfogytig tartó 

büntetésüket töltő, illetve halálraítélt bűnözők számára. Itt található a halálsor és a 

kivégzőhelyiség is. 

3 You’re Only Old Once – A Book for Obsolete Children, dr. Theodore Seuss Geisel 1986-

ban megjelent, felnőtteknek szóló ironikus hangvételű képeskönyve az öregedésről. Az 

USA-ban ikonikussá vált könyv 60 héten át vezette a The New York Times sikerlistáját 

4 Madison megye hídjai, magyarra fordította Tótisz András, Új Esély kiadó 1994 

5 Transitaricus Ischaemias Attack 

6 Találd meg a telefonomat nevű applikáció, amelynek segítéségével online követni lehet 

az iPhone lelőhelyét 

7 Inigo Montoya kitalált karakter, William Goldman 1973-as regényéből, a The Princess 

Bride címűből. 

8 Annie Oakley (1860–1926) zseniális mesterlövész, aki tehetségének köszönhetően igazi 

sztárrá vált Amerikában 

 

 


