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Apukámnak, 

aki megtanított a Dél szeretetére, 

és Billie Bennettnek, 

aki bátorított, hogy írjak róla 
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Egy 

– Igen, anya – motyogta a telefonba Sara Linton, és hátradőlt. Futólag eltűnődött, meg-

öregszik-e majd valaha is annyira, hogy az anyja nem fogja folyton egzecíroztatni. 

– Igen, anya – mondta megint, és kocogtatni kezdte tollával az íróasztalt. Érezte, 

hogy elvörösödik, és egyre jobban zavarba jön. 

Halkan kopogtak az irodaajtón. 

– Dr. Linton? – szólt be egy tétova hang. 

– Mennem kell – mondta Sara a telefonba megkönnyebbülését leplezve. Az anyja 

még megeresztett egy utolsó litániát, aztán letette a kagylót. 

Nelly Morgan nyitott be, és gondterhelt pillantást vetett Sarára. Ő volt a Heartsdale 

Gyermekklinika hivatalvezetője, vagyis ő csinált meg minden olyasmit, amit a titkárnő-

re szoktak bízni. Amióta Sara az eszét tudta, Nelly itt dolgozott a gyermekklinikán. Már 

akkor is ő volt itt, amikor Sarát még betegként fektették be. 

– De vörös a doktornő! – jegyezte meg Nelly. 

– Épp most szúrt le az anyám. 

– Gondolom, nem ok nélkül – vonta fel a szemöldökét Nelly. 

– Hát… – felelte Sara, remélve, hogy nincs szükség bővebb magyarázatra. 

– Megérkeztek Jimmy Powell laboreredményei – mondta Nelly, és még mindig Sarát 

méregette. – És a posta is megjött – tette hozzá, és egy kupac levelet pottyantott az irat-

tartóba. A műanyag tálca láthatóan meghajlott a túlsúly alatt. 

Sara sóhajtva futotta át a faxot. Jobb napokon csupa fül- és torokfájással van dolga, 

ma viszont egy tizenkét éves fiú szüleinek kell megmondania, hogy a gyereküknek akut 

mieloblasztos leukémiája van. 

– Rossz az eredménye – szólalt meg Nelly. Eleget dolgozott a klinikán, hogy tudja, 

mi állhat a laborjelentésben. 

– Az bizony – dörzsölte meg a szemét Sara. – Nagyon is rossz. Powellék 

Disneyworldben vannak? – kérdezte, és hátradőlt a székben. 

– Igen, most van a fiú szülinapja – válaszolta Nelly. – Ma este érnek vissza. 

Sarán úrrá lett a szomorúság. Sosem tudta megszokni, hogy ilyen híreket kell közöl-

nie. 

– Ha gondolja, beírom őket elsőnek holnapra. 

– Köszönöm – felelte Sara, és betette a faxot Jimmy Powell aktájába. Felpillantott a 

faliórára, és meglepetten fújt egyet. – Már ennyi az idő? – nézte meg a karóráját is. – 

Negyedórája kellett volna találkoznom Tessával, hogy együtt ebédeljünk. 

– Ilyenkor? – nézett az órájára Nelly is. – Lassan már itt a vacsoraidő. 

– Nem értem rá hamarabb – mondta Sara, és összeszedte a kórlapokat. Meglökte a 

bejövő iratok tálcáját, mire az egész paksaméta leesett, a műanyag irattartó pedig eltört. 

– A francba – sziszegte Sara. 

Nelly a segítségére sietett, de Sara leintette. Egyrészt nem szerette, ha mások pakol-

nak utána, másrészt Nelly, ha le is térdel, utána csak komolyabb segédlettel tud újra láb-

ra állni. 
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– Hagyja csak – nyalábolta fel az iratköteget Sara, és úgy, ahogy volt, az asztalra 

dobta. – Van még valami? 

– Tolliver rendőrfőnök várja a hármas vonalon.  

Sara a sarkára kuporodott, és végigfutott a hátán a hideg. Gyermekgyógyász és ha-

lottkém volt egyben, Jeffrey Tolliver rendőrfőnök pedig nem más, mint a volt férje. 

Csak két oka lehet, hogy hivatali időben keresi Sarát, és egyik sem valami kellemes. A 

doktornő felállt és felvette a kagylót. 

– Ajánlom, hogy haláleset legyen – szólt bele a telefonba. 

– Bocs, hogy csalódást okozok – mondta Jeffrey. Biztos mobilról telefonált, mert 

szakadozott a vonal. – Már tíz perce várom, hogy felvedd. Mi van, ha tényleg sürgős? 

Sara nekiállt, hogy bepakoljon a táskájába. A klinikán íratlan szabály volt, hogy 

Jeffreynek előbb égő karikákon kellett átugrania ahhoz, hogy elérje Sarát telefonon. A 

nőt tulajdonképpen az is meglepte, hogy Nelly egyáltalán szólt, hogy Jeffrey vonalban 

van. 

– Sara! 

– Tudtam, hogy már el kellett volna indulnom innen. 

– Mi? – Tolliver hangja visszhangos volt a mobil miatt. 

– Mondom, tudom, hogy ha vészhelyzet van, úgyis mindig ideküldesz valakit – fül-

lentette. – Hol vagy? 

– A főiskolán – felelte. – Várom a házőrzőket. 

Így nevezték maguk között a városban levő állami egyetem, a Grant Tech kampusz 

biztonsági őreit. 

– Miért hívtál? 

– Csak tudni akartam, hogy vagy. 

– Jól – felelte nyersen, és elkezdte kirámolni a papírokat a táskájából. Nem is értette, 

hogy az előbb miért pakolta be őket. Átnézett néhány kórlapot, és betette őket a táska 

oldalsó rekeszébe. 

– Tess-szel ebédelek, és már ott kellene lennem. Mit akarsz? 

Jeffrey hallhatóan elbátortalanodott Sara türelmetlen hangjától. 

– Tegnap szórakozottnak tűntél a templomban – mondta. 

– Nem voltam szórakozott – morogta Sara, miközben átnyálazta a postát. Hirtelen 

megpillantott egy levelezőlapot, és egész teste megfeszült. A képen az atlantai Emory 

Egyetem, Sara alma matere látszott. A túloldalon a nő munkahelyi címe mellett az állt 

csinosan, nyomtatott betűkkel: „Miért hagytál el engem?” 

– Itt vagy, Sara? 

– Mennem kell – lepte el a hideg veríték. 

– Sara, én… 

Letette, mielőtt Jeffrey befejezhette volna a mondatot, és a levelezőlap mellé még 

begyömöszölt a táskájába három kórtörténetet. Az oldalsó ajtón surrant ki, hogy senki-

vel se akadjon össze. 

A nap sütött, amikor kilépett az épületből. 

Hűvösebb volt, mint délelőtt, és a gyülekező fekete felhők azt ígérték, hogy este 

majd elered az eső. 

Elment mellette egy piros Thunderbird, apró kéz lógott ki az ablakán. 

– Hello, dr. Linton! – szólt ki belőle egy gyerek. 

– Hello! – integetett vissza Sara, és átment az úton. Átvette a táskát egyik kezéből a 

másikba, és a főiskola előtt átvágott a gyepen. Jobbra fordult a Main Street felé, és öt 

perc sem telt bele, máris megérkezett az étkezdébe. 
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Üres volt, egyedül Tessa ült a túlsó falnál egy bokszban, és hamburgert evett. Lát-

szott, hogy nincs jó kedvében. 

– Bocs a késésért – mondta Sara a húgához lépve. Igyekezett mosolyogni, de Tessa 

nem mosolygott vissza rá. 

– Azt mondtad, kettőre jössz. Ehhez képest mindjárt fél három. 

– Ki kellett töltenem egy csomó papírt – mentegetőzött Sara, és betuszkolta a táskáját 

a bokszba. Tessa vízvezeték-szerelő volt, ahogy az apjuk is. Az eldugult lefolyó sem fe-

nékig tejfel, de a Linton és Lányait aligha riasztották olyan vészhelyzetekhez, amilye-

nek Sara munkájában napi rendszerességgel fordultak elő. A család sosem fogta fel, 

mennyire elfoglalt Sara, és idegesítette őket, hogy folyton elkésik mindenhonnan. 

– Kettőkor telefonáltam a kórbonctanra – közölte Tessa, és a szájába tett egy sült 

krumplit –, de nem voltál bent. 

Sara felnyögött. Leült, és a hajába túrt. 

– Még beugrottam a klinikára, és felhívott anya, aztán elment az idő… – Itt félbesza-

kította magát, mert rájött, hogy mindig ezt szokta mondani. – Bocs. Telefonálnom kel-

lett volna. – Tessa nem válaszolt, úgyhogy tovább engesztelte. – Ha fátylat borítasz a 

dologra ahelyett, hogy végig ilyen bosszús képet vágnál, akkor meghívlak egy szelet 

csokitortára. 

– Legyen inkább erdeigyümölcsös – kötekedett Tessa. 

– Áll az alku – vágta rá Sara, és aránytalanul nagy megkönnyebbülést érzett. Épp 

elég, hogy az anyja mérges rá. 

– Apropó telefon – kezdte Tessa, és még mielőtt kimondta volna, Sara már tudta, mi 

lesz az. – Beszéltél Jeffreyvel? 

Sara felállt, benyúlt a zsebébe, és elővett két ötdollárost. 

– Most hívott, mielőtt eljöttem a klinikáról. 

– És mit mondott? – kérdezte Tessa már előre vihogva. 

– Letettem, mielőtt ideje lett volna bármit mondani – felelte Sara, és a húga felé 

nyújtotta a pénzt. 

– És anya is felhívott? –Tessa a farzsebébe gyűrte a bankókat. – Eléggé haragudott 

rád. 

– Én is eléggé haragszom magamra – mondta Sara. Már két éve elvált, de még min-

dig nem tudta túltenni magát a volt férjén. Sara hol Jeffrey Tollivert, hol önmagát utálta 

ezért. Azt akarta elérni, hogy legalább egy nap teljen el anélkül, hogy eszébe jut vagy 

felbukkan az életében. De ez se tegnap, se ma nem teljesült. 

A húsvétvasárnap központi kérdés az anyjánál. Sara nem különösebben vallásos, de 

ha Cathy Linton boldogsága ezen múlik, akkor nem túl nagy áldozat egy évben egyszer 

kicsípnie magát. Sara nem gondolta, hogy Jeffrey is ott lesz a templomban. Az első 

zsoltár után pillantotta meg a szeme sarkából. Három sorral hátrébb ült, jobbra tőle, és 

úgy tűnt, ő is akkor vette észre Sarát. A doktornő először készakarva elfordította a fejét. 

Csak ült a templomban, és bámulta a lelkészt, de nem hallotta, mit mond, mert 

Jeffrey pillantását érezte a tarkóján. A férfi olyan erősen nézte, hogy Sara belepirult az 

érzésbe. Annak ellenére, hogy a templomban ült, az egyik oldalán az anyja, a másikon 

Tessa, majd az apja, érezte, hogy a teste nem marad közömbös Jeffrey iránt. Volt valami 

ebben az ünnepben, ami teljesen megváltoztatta Sarát. 

Fészkelődni kezdett a padban, és arra gondolt, milyen az, amikor Jeffrey hozzáér, a 

meztelen bőrére teszi a kezét, de ekkor Cathy Linton keményen oldalba bökte. Az anyja 

arcára volt írva, hogy pontosan tudja, min jár Sara esze, és egyáltalán nem tetszik neki. 

Cathy mérgesen karba fonta a kezét, mint aki belenyugszik abba, hogy Sara pokolra fog 

jutni, mert a húsvétvasárnapi istentiszteleten a szexen jár az esze. 
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Egy ima következett, aztán újabb zsoltár. Sara az illőnek vélt idő elteltével újra 

Jeffreyre pillantott a válla fölött, és látta, hogy a férfinak a mellére bukik a feje, úgy al-

szik. Ez a probléma Jeffrey Tolliverrel: az ember mindig jobbnak képzelte, mint ami-

lyen valójában volt. 

– Sara! – Tessa megkocogtatta Sara előtt az asztalt, hogy magára vonja a figyelmét. 

– Mi van? – A doktornő a mellére szorította a kezét, mert ugyanolyan hevesen kez-

dett verni a szíve, mint tegnap délelőtt a templomban. 

Tessa sokatmondó pillantást vetett rá, de szerencsére nem tett semmilyen megjegy-

zést. 

– És Jeb mit mondott? 

– Hogyhogy? 

– Láttam, hogy beszéltél vele a szertartás után – nógatta Tessa. – Mit mondott? 

Sara nem tudta, megmondja-e az igazat, vagy ne. 

– Együtt akart ebédelni velem ma, de mondtam neki, hogy veled találkozom – felelte 

végül. 

– Ezt lemondhattad volna. 

– Majd találkozunk szerda este – vont vállat Sara.  

Tessa épp csak a kezét nem csapta össze meglepetésében. 

– Úristen – nyögött fel Sara. – Mégis mire számítottam?! 

– Akkor váltsunk témát: egy szót se Jeffreyről! Rendben? – próbált a kedvében járni 

Tessa. 

Sara elvette az étlapot a szalvétatartóról, de nem is nagyon kellett megnéznie. Há-

roméves kora óta, ha ő nem, valaki a családból biztosan evett itt a Grant Töltőállomáson 

legalább egy héten egyszer. Az étlap pedig csak egy helyen változott azóta: Pete 

Wayne, a tulaj, Jimmy Carter elnök emlékére felvette a desszertek közé a mogyorós 

szeletet. 

Tessa átnyúlt az asztalon, és finoman lejjebb húzta a menüt, hogy elkaphassa nővére 

pillantását. 

– Jól vagy? 

– Megint eltelt egy év – mondta Sara, és kotorászni kezdett a táskájában. Amikor 

meglett a levelezőlap, megmutatta Tessának. 

A húga nem vette el, úgyhogy Sara hangosan felolvasta a hátoldalon álló kérdést: – 

„Miért hagytál el engem?” – Aztán az asztalra tette a lapot, és várta, hogy Tessa mond-

jon rá valamit. 

– Bibliaidézet? – kérdezte meg Tessa, pedig tudta a választ. 

Sara kibámult az ablakon, és próbálta összeszedni magát. 

– Meg kell mosnom a kezem – pattant fel az asztaltól hirtelen. 

– Sara? 

A doktornő húga aggodalmával mit sem törődve megindult az étkezde hátsó traktusa 

felé. Próbált uralkodni magán, amíg be nem ért a mosdóba. A női vécé ajtaja már ősidők 

óta szorult a keretben, úgyhogy erősen megrántotta a kilincset. A szűk, fekete-fehér 

csempés helyiségben hűvös volt, ez kissé megnyugtatta. Hátát a falnak támasztotta, és a 

kezébe temette az arcát, mintha ki akarná törölni az elmúlt pár órát az emlékezetéből. 

Még mindig Jimmy Powell laboreredményei jártak a fejében. Tizenkét éve, amikor 

gyakornok volt az atlantai Grady kórházban, Sara megismerkedett a halállal, sőt, talán 

hozzá is szokott. Egész délkeleten a Gradyben volt a legjobb intenzív osztály, úgyhogy 

Sarának rendesen kijutott a komplikált esetekből. Volt olyan gyerek, aki egész csomag 

zsilettpengét nyelt le, és olyan tinilány is, akin házilag, vállfával csináltak abortuszt. 
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Bármennyire is szörnyűek az ilyen esetek, egy nagyvárosban nem számítottak váratlan-

nak. 

Ha ilyesmi történt a gyermekklinikán, mint például most Jimmy Powell-lel, az elemi 

erővel sújtotta le Sarát. Ez is azon ritka helyzetek közé tartozott, amikor mindkét mun-

kahelye révén érintetté válik. Jimmy Powell imádta nézni az egyetemi kosárlabdát, neki 

volt a legnagyobb Hot Wheels gyűjteménye, amit Sara életében látott, de szinte biztos, 

hogy jövőre már nem lesz az élők sorában. 

Sara egy csattal laza kontyba fogta a haját, és megvárta, hogy a mosdókagyló megtel-

jen hideg vízzel. Fölé hajolt, de hátrahőkölt a szúrós szag miatt, ami a lefolyóból felcsa-

pott. Pete valószínűleg ecetet önthetett bele, hogy ne legyen csatornaszag. Régi 

vízvezetékszerelő-trükk volt, Sara viszont ki nem állhatta az ecetszagot. Visszatartotta a 

lélegzetét, újra a csap fölé hajolt, és vizet fröcskölt az arcára, hogy kicsit magához tér-

jen. A tükörbe pillantva úgy látta, egy hajszállal sem javult az összkép, egyetlen válto-

zás volt csupán: a vízfolt a blúzán, közvetlenül a gallér alatt. 

– Csodás – morogta. 

A nadrágjába törölte a kezét, és megindult a fülkék felé. Miután meglátta, mi van az 

első vécében, átment a következőhöz, amely a mozgássérültek számára volt kialakítva, 

és benyitott. 

– Ó – hőkölt vissza, és gyorsan hátrált egész addig, míg a mosdókagylónak nem üt-

között. Hátratett kézzel megkapaszkodott a peremben, hogy el ne vágódjon. Fémes íz 

töltötte be a száját. Gyors egymásutánban több mély lélegzetet vett, nehogy elveszítse 

az eszméletét. Lehajtotta a fejét, lehunyta a szemét, és elszámolt ötig, mielőtt újra felné-

zett. 

A vécén Sibyl Adams egyetemi tanár ült. Feje a csempének támaszkodott, szeme 

csukva. A bugyija bokáig letolva, lába széles terpeszben. Hasba szúrták. A lába között 

vér csorgott a színültig telt vécéből, és a kőpadlóra csöpögött. 

Sara rávette magát, hogy újra belépjen a fülkébe, és lekuporodott a fiatal nő elé. 

Sibyl blúza fel volt húzva, és nagy függőleges vágás húzódott végig a hasfalán. Ketté-

hasította a köldököt, és leért egészen a szeméremcsontig. Volt egy másik, sokkal mé-

lyebb vízszintes vágás is a nő melle alatt. A vér jó része innen folyt ki, és még most is 

széles pasztában csorgott le a testen. Sara a sebre tette a kezét, hogy elállítsa a vérzést, 

de a vér úgy tört át az ujjai között, mint amikor szivacsot csavar ki. 

Sara a blúzába törölte a kezét, és előredöntötte Sibyl fejét. A nő ajkait halk sóhaj 

hagyta el, de Sara nem tudta megállapítani, hogy csak a holttestből tört elő egy kis leve-

gő, vagy Sibyl még él, és ő nyöszörgött. 

– Sibyl! – suttogta Sara. Alig jutott szóhoz. Úgy szorongatta a torkát a rémület, mint-

ha hirtelen megfázástól dagadt volna be. 

– Sibyl! – ismételte, és hüvelykujjával megemelte a nő szemhéját. A bőre egészen 

forró volt, mintha túl sokáig lett volna kint a napon. Arca jobb felét óriási véraláfutás 

borította, szeme alatt jól kivehetően látszott egy ököl körvonala. Amikor Sara a zúzó-

dáshoz ért, a nő arccsontja olyan hanggal mozdult meg, mint mikor két márványdarab 

összekoccan. 

Sara keze megremegett, amint Sibyl nyaki ütőeréhez érintette az ujját. Érzett valami 

rebbenést, de nem tudta megállapítani, hogy csak a keze remeg-e, vagy az áldozat még 

él. Lehunyt szemmel összpontosított, hátha képes szétválasztani a két érzést. 

A test váratlanul hevesen összerándult, előreroskadt, és a padlóra lökte Sarát. Mind-

kettejüket beborította a vér, és Sara ösztönösen igyekezett kikecmeregni a rángatózó nő 

alól. Kézzel-lábbal próbált fogódzót találni a síkos padlón. Végül nagy nehezen sikerült 

kicsusszannia a nő alól. Átfordította Sibylt, és a kezébe vette a fejét, hogy csillapítsa a 
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rángatózást. A test hirtelen mozdulatlanná merevedett. Sara Sibyl szája elé tette a fülét, 

hogy meghallgassa, lélegzik-e még. Nem érzett semmit. 

Feltérdelt, és szívmasszázst végzett Sibylen, hátha újra tudja éleszteni. A fiatal nő or-

rát befogva levegőt fújt a szájába. Sibyl mellkasa kissé megemelkedett, de semmi több. 

Sara a szájába visszafolyó vértől öklendezve újra nekirugaszkodott. Többször is köpött, 

hogy kitisztítsa a száját, aztán folytatta volna a lélegeztetést, de már tudta, hogy késő. 

Sibyl szeme felakadt, és mély, reszketeg sóhajjal kiszállt belőle az utolsó lehelet. Lába 

közül vizeletszag csapott fel. 

Meghalt. 
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Kettő 

Grant megye a jó Grantről, vagyis nem Ulysses Grantről, hanem Lemuel Pratt Grantről, 

a vasútfejlesztőről kapta a nevét, aki a tengertől egészen Dél-Georgia belsejéig kiépíttet-

te az atlantai vasútvonalat. Grant sínjein szállították a vonatok a gyapotot és a többi árut 

mindenfelé Georgiában. Az olyan helyek, mint Heartsdale, Madison és Avondale e mi-

att a vasútvonal miatt kerültek rá a térképre, sőt Georgiában nem is egy kisvárost nevez-

tek el Grantről. A polgárháború kezdetén ezredesként védelmi stratégiát dolgozott ki ar-

ra az esetre, ha Atlantát valaha is ostrom alá vennék, de sajnálatos módon a vasútfejlesz-

téshez jobban értett, mint a frontépítéshez. 

A gazdasági válság alatt Avondale, Heartsdale és Madison polgárai úgy döntöttek, 

hogy összevonják városaik rendőrségét, tűzoltóságát és iskoláit. Ezáltal a szolgáltatások 

gazdaságosabbá váltak, és sikerült rávenniük a vasutat, hogy a Grant-vonalat ne zárja 

be; a megye együtt sokkal erősebb volt, mint a városok külön-külön. 1928-ban 

Madisonban katonai támaszpont épült, és családok érkeztek az aprócska Grant megyébe 

az ország minden pontjáról. Pár évvel később Avondale lett az Atlanta-Savannah vonal 

vasúti karbantartóinak állomáshelye. Eltelt még néhány év, és Heartsdale-ben megalapí-

tották a Grant Főiskolát. A megye csaknem hatvan évig gyarapodott, de aztán ezt a vi-

déket is elérték a támaszpontbezárások. Beköszöntött a konszolidáció és a reagani gaz-

daságpolitika időszaka, amely alig három év leforgása alatt Madisont és Avondale-t is 

szétzúzta. Ha nincs a főiskola, amely 1946-ban agrártudományi egyetemmé alakult, 

Heartsdale is hanyatlásnak indult volna, mint a többi környező város. 

Az egyetem volt a város ütőere, ezért Jeffrey Tolliver rendőrfőnöknek Heartsdale 

polgármestere mindenek felett álló utasításként hagyta meg, hogy ha nem akarja elve-

szíteni az állását, akkor gondoskodjon róla, hogy az intézményben felhőtlen hangulat 

uralkodjon. Jeffrey így is tett: éppen közös értekezleten vett részt a kampusz rendfenn-

tartóival, hogy akciótervet készítsenek az elharapózó biciklilopások megakadályozására, 

amikor csörgött a telefonja. Először meg sem ismerte Sara hangját, azt hitte, valami te-

lefonbetyárral van dolga. Nyolc éve ismerte a nőt, de még sosem hallotta ennyire két-

ségbeesettnek. Remegő hangon mondott három szót, amiről Jeffrey azt hitte, sosem fog-

ja már hallani a szájából: „Szükségem van rád.” 

Kigurult az egyetem kapuján a Lincoln Town Carral, balra fordult és az étkezdéhez 

hajtott. Idén nagyon korán jött a tavasz, kinyíltak az utcát szegélyező somfák, és fehér 

virágfüggönyt vontak az út fölé. A kertész klub hölgytagsága már beültette tulipánnal a 

járda szélén sorakozó virágládákat, és pár gimnazista inkább kint sepregetett, ahelyett 

hogy büntetésből a tanulószobában kelljen töltenie az összes délutánt a héten. A ruháza-

ti üzlet tulajdonosa kirakott az utcára egy ruhákkal teli állványt, a vasbolt előtt pedig 

komplett kültéri pavilon volt felállítva, még verandára szerelhető hinta is tartozott hoz-

zá. Milyen békés minden, gondolta Jeffrey, és tudta, hogy a látvány éles kontrasztban 

lesz mindazzal, ami az étkezdében fogadja majd. 

Letekerte az ablakot, hogy kiszellőztesse az áporodott szagot a kocsiból. Túl szoros-

nak érezte a nyakkendőjét, s máris gépiesen megszabadult tőle. Gondolatban újra és újra 
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felidézte Sara telefonhívását, és próbált kicsikarni belőle bármilyen apró adalékot a 

nyilvánvaló tényeken túl. Sibyl Adamst több késszúrással megölték az étkezdében. 

Jeffrey húsz éve volt zsaru, de ez sem készítette fel az efféle hírekre. Szolgálati ideje 

felét az alabamai Birminghamben töltötte, ahol a gyilkosság nem számított meglepőnek. 

Nem telt bele hét, hogy ki ne hívták volna legalább egy emberöléshez. Rendszerint az 

elképesztő szegénység volt az ok: balul kiütött drogügyletek, családon belüli szóváltás-

ok, ahol túl hamar előkerült a fegyver. Ha Sara Madisonból vagy akár Avondale-ből te-

lefonált volna, Jeffrey meg sem lepődik. A drog és a bandaháborúk gyorsan gonddá vál-

tak a félreeső városokban. De a három város közül Heartsdale volt a koronaékszer. Tíz 

év alatt mindössze egy gyanús haláleset történt: egy idős hölgy szívrohamot kapott, 

amikor rajtakapta az unokáját, hogy elemeli a tévéjét. 

– Főnök! 

– Igen? – nyúlt a rádióért Jeffrey. 

– Elintéztem, amire megkért – mondta Marla Simms, a recepciós az őrszobáról. 

– Jó – felelte –, semmi rádióhasználat, amíg nem szólok újra. 

Marla nem kérdezősködött, pedig nyilván kíváncsi volt. Grant mégiscsak kisváros, és 

akár az őrszobán is lehetnek olyanok, akiknek eljár a szájuk. Jeffrey, amíg csak lehet, 

késleltetni akarta, hogy kiszivárogjon a hír. 

– Hallotta? – kérdezte. 

– Igen, uram – felelte végül a nő. 

Jeffrey kabátzsebébe dugta a mobilját, és kiszállt a kocsiból. Frank Wallace, az osz-

tag rangidős nyomozója már kint őrködött az étkezde előtt. 

– Kijött vagy bement valaki? – kérdezte Jeffrey.  

Wallace nemet intett. 

– A hátsó ajtót Brad őrzi – tette hozzá. – A riasztó nem volt bekapcsolva. Az elköve-

tő nyilván ott ment be és ott is távozott. 

Jeffrey végignézett az utcán. Betty Reynolds, az öt- és tíz centes áruk boltjának tulaja 

kint söprögette a járdát, és gyanakodva pillogott az étkezde felé. Hamarosan jönni kez-

denek majd az emberek, ha nem kíváncsiságból, akkor vacsorázni. 

– Senki nem látott semmit? – fordult vissza Frankhez Jeffrey. 

– Az égvilágon semmit – biztosította Frank. – A nő otthonról jött. Pete azt mondja, 

minden hétfőn idejön a déli csúcsforgalom után. 

Jeffrey kurtán biccentett, aztán belépett az étkezdébe. A Grant Töltőállomás volt a 

központi hely a Main Streeten, Heartsdale főutcáján. A bokszok pirosak, a pult teteje 

pettyezett fehér, krómozott rudak és szívószáltartók – valószínűleg majdnem minden 

ugyanígy nézett ki aznap is, amikor Pete apja megnyitotta az üzletet. Még a fehér linó-

leumpadló is mindvégig ugyanaz maradt, bár mára úgy lekopott, hogy foltokban átütött 

rajta a fekete ragasztó. Jeffrey tíz éve csaknem minden nap idejárt ebédelni. Afféle ké-

nyelmi megoldás volt az étkezde az életében, ismerős hely, menedék, ahova betérhetett, 

miután letudta a munkát, ahol csak bűnözőkkel volt dolga. Körbepillantott a belső tér-

ben, és tudta, hogy mindez most már örökre megváltozik számára. 

Tessa Linton kezébe temetett arccal ült a pultnál. Vele szemben a megrázkódtatástól 

kába Pete Wayne az ablak felé bámult, de tekintete a semmibe révedt. Jeffrey a Chal-

lenger űrhajó katasztrófája óta most először látta őt az étkezdében papírcsákó nélkül. 

Pete haja így is egy csomóba gyűlt a feje tetején, ami még inkább megnyújtotta eleve 

hosszúkás arcát. 

– Tess! – szólította meg a lányt Jeffrey, és a vállára tette a kezét. Tess felzokogott, és 

a nyakába borult. Jeffrey megsimogatta a haját, és biccentett Pete-nek. 
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Pete Wayne alapvetően jó kedélyű fickó volt, de most látszott rajta, mekkora sokk ér-

te. Alig vette észre, hogy Jeffrey bejött, továbbra is mozdulatlanul meredt kifelé az utcá-

ra néző ablakon, és magában motyogott. 

Pár másodperc múlva Tess szótlanul elhúzódott Jeffreytől. A szalvétatartóból próbált 

kihalászni egyet, de Jeffrey adott neki egy zsebkendőt. Megvárta, hogy a nő kifújja az 

orrát. 

– Hol van Sara? – kérdezte aztán. 

– Még mindig a mosdóban – hajtotta össze a zsebkendőt Tessa. – Nem tudom… – 

csuklott el a hangja. – Odabent minden csupa vér. Nem engedett be. 

Jeffrey bólintott, és elsimított egy tincset a lány arcából. Sara mindig is kímélte a hú-

gát, és ez a viselkedés házasságuk alatt a férfira is ráragadt. Jeffrey a válás után is csa-

ládtagként gondolt Lintonékra. 

– Jól vagy? – kérdezte.  

A lány bólintott. 

– Menj csak be! Szüksége van rád. 

Jeffrey próbálta elengedni a füle mellett a megjegyzést. Ha nem Sara volna a megyei 

halottkém, már sosem látnák egymást. Jellemző, hogy most is egy haláleset kellett ah-

hoz, hogy Sara és ő egy helyen legyenek. 

Ahogy közelebb ért az étkezde hátsó traktusához, Jeffreyn borzongás lett úrrá. Tudta, 

hogy szörnyű bűntény történt. Sibyl Adamst meggyilkolták. De ezen kívül fogalma sem 

volt, mire számítson, amikor megrántotta a női mosdó kilincsét. Aztán szó szerint el-

akadt a lélegzete az elétáruló látványtól. 

Sara a helyiség közepén ült, Sibyl Adams feje az ölében. Mindent vér borított: a holt-

testet és Sarát is, aki úgy nézett ki, mintha slaggal fröcskölték volna össze a nadrágját és 

a blúzát. A padlót véres cipő- és tenyérnyomok borították, mintha óriási küzdelem ját-

szódott volna le. 

Jeffrey az ajtóban állt; igyekezett felfogni mindezt, és levegőhöz jutni. 

– Csukd be az ajtót – suttogta Sara, Sibyl homlokán nyugtatva a kezét. 

A férfi megtette, aztán a fal mellett maradva bejárta a helyiséget. Szóra nyitotta a 

száját, de nem jött ki hang a torkán. Felmerült benne néhány nyilvánvaló kérdés, de nem 

volt biztos benne, hogy tudni akarja a választ. Szerette volna kivinni innen Sarát, beül-

tetni a kocsiba és csak menni, míg végül már egyikük sem emlékszik, mit láttak és mi-

lyen szagot éreztek ebben a szűk mosdóban. A helyiségben tapintható volt az erőszak, 

Jeffrey torkára forrt a halál ragacsos íze. Már pusztán attól is koszosnak érezte magát, 

hogy bement. 

– Olyan, mint Lena – szólalt meg végül a férfi. Sibyl Adams ikertestvéréről beszélt, 

aki szintén rendőr volt. – Egy pillanatra azt hittem… – Megrázta a fejét, és nem folytat-

ta. 

– Lena haja hosszabb. 

– Aha – bólintott, de nem tudta levenni a szemét az áldozatról. Jeffrey rengeteg ször-

nyűséget látott már, de ismerősét még sosem gyilkolták meg. Nem mintha közelről is-

merte volna Sibyl Adamst, de egy akkora városkában, mint Heartsdale, mindenki szom-

széd. 

– Szóltál már Lenának? 

A kérdés szinte letaglózta. Mindössze két hete volt rendőrfőnök, amikor felvette 

Lena Adamst, aki egyenesen a maconi rendőrakadémiáról érkezett. Eleinte ő is zöldfü-

lűnek számított, akárcsak Jeffrey. A férfi nyolc év múlva léptette elő nyomozóvá. Har-

minchárom évesen Lena volt a legfiatalabb nyomozó és az egyetlen nő a tiszti állo-
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mányban. Most pedig szinte az orruk előtt, a rendőrőrstől alig kétszáz méterre gyilkol-

ták meg a nővérét. A személyes felelősség szinte fojtogatta. 

– Jeffrey… 

A férfi mély lélegzetet vett, aztán lassan kifújta. 

– Valami bizonyítékot vitt Maconba – válaszolta végül. – Felhívtam az országúti jár-

őrt, hogy kísérjék vissza. 

Sara a férfira nézett. Vörös karikák voltak a szeme körül, de nem sírt. Jeffrey ennek 

az egynek örült; még sosem látta sírni a nőt. Úgy érezte, ha Sara elsírná magát, benne is 

megpattanna valami. 

– Tudtad, hogy vak volt? – kérdezte a nő. 

Jeffrey a falnak dőlt. Erről valahogy megfeledkezett. 

– Még csak nem is látta, hogy jön – suttogta Sara. Lehajtotta a fejét, és Sibylre né-

zett. 

Jeffrey szokás szerint most sem tudta, mire gondol a nő. Úgy határozott, megvárja, 

hogy megszólaljon. Biztosan szüksége van egy kis időre, hogy összeszedje a gondolata-

it. 

A férfi zsebre dugta a kezét, és felmérte a terepet. A két faajtós fülke a mosdókagy-

lóval átellenben volt; utóbbi régi típus, amin a hideg- és a melegvíz-csap még a mosdó 

két oldalán található. Fölötte aranyszínű foltokkal pettyezett tükör, amely a széleken 

már kezdett lekopni. A helyiség mindent összevéve sem lehetett több mint öt négyzet-

méter, de a fekete-fehér padlókőtől még szűkebbnek tűnt. A test körül sötét tócsába 

gyűlő vér sem javított az összhatáson. Jeffrey sosem volt klausztrofóbiás típus, de Sara 

hosszúra nyúló hallgatásától kezdte úgy érezni, mintha egy negyedik személy is ott len-

ne velük. Inkább felnézett a fehér mennyezetre, hátha attól levegőhöz jut. 

– A vécén ült, amikor rátaláltam – szólalt meg végül Sara. Most már erőteljesebben, 

magabiztosabban csengett a hangja. 

Jeffreynek nem volt jobb dolga, úgyhogy előhúzta kis spirálozott noteszét. Mellény-

zsebéből kivett egy tollat, és jegyzetelni kezdett, miközben Sara elmondta, hogyan kö-

vetkeztek sorra az események a jelen pillanatig. A nő monoton hangon, klinikai részle-

tességgel számolt be Sibyl haláláról. 

– Aztán megkértem Tesst, hogy hozza be a mobilomat – fejezte be Sara, és Jeffrey 

máris válaszolt, mielőtt a nő egyáltalán feltehette volna a kérdést. 

– Tessa jól van – közölte. – Idejövet felhívtam Eddie-t. 

– Elmondtad neki, mi történt? 

Jeffrey mosolyogni próbált. Sara apja finoman szólva nem rajongott érte. 

– Szerencsére nem csapta le egyből a telefont. 

Sara ugyan nem mosolyodott el, de végre összenézett Jeffreyvel. A férfi évek óta 

nem látta már így ellágyulni. 

– Meg kell csinálnom néhány előzetes vizsgálatot, aztán bevihetjük a kórbonctanra. 

Jeffrey a kabátzsebébe csúsztatta a noteszt, Sara pedig finoman leengedte a padlóra 

Sibyl fejét, a sarkára kuporodott, és a nadrágja hátuljába törölte a kezét. 

– Le akarom mosni, mielőtt Lena meglátja. 

– Még legalább két óra, amíg ideér – bólintott Jeffrey. – Ennyi idő elég lesz a hely-

színi szemlére. – A feltört zárra mutatott a fülkeajtón. – Így volt, amikor megtaláltad? 

– Ez a zár már hétéves korom óta így van – felelte Sara, és a táskájára bökött, ami az 

ajtónál hevert. – Adj egy pár kesztyűt! 

Jeffrey próbálta kinyitni a táskát anélkül, hogy hozzáérne a véres fogantyúhoz. A 

belső rekeszből kivett egy pár gumikesztyűt. Amikor visszafordult, Sara a holttest lába 
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felől állt. Arckifejezése megváltozott, és véres ruházata ellenére úgy tűnt, visszanyerte 

az önuralmát. 

Ettől függetlenül meg kellett kérdeznie: 

– Biztos vagy benne, hogy te akarod csinálni? Hívhatunk valakit Atlantából. 

– Nem akarom, hogy idegen érjen hozzá – rázta a fejét Sara, miközben gyakorlott 

mozdulatokkal felvette a kesztyűt. 

Jeffrey értette, mire gondol. Ez a megye ügye. Megoldani is a megye polgárai fogják. 

Sara csípőre tett kézzel járta körbe a holttestet. A férfi tudta, hogy igyekszik valami 

perspektívát találni a helyszínhez, próbálja kiemelni magát a képletből. Jeffrey eközben 

önkéntelenül szemügyre vette exnejét. Sara magas volt, néhány centi híján száznyolc-

van, szeme mélyzöld, a haja sötétvörös. Jeffrey szabadjára engedte a gondolatait, és 

visszaemlékezett, milyen jó volt vele annak idején, amikor is a nő hirtelen visszarángat-

ta a valóságba. 

– Jeffrey! – mondta Sara emelt hangon, és rosszallóan nézett rá. 

A férfi felé fordult. Tisztában volt vele, hogy azért kalandoztak el a gondolatai, hogy 

kevésbé erőszakos helyen pihenhessenek meg. 

Sara még egy pillanatig rajta tartotta a szemét, aztán a fülke felé fordult. Jeffrey elő-

vett még egy pár kesztyűt Sara táskájából, és nekiállt, hogy felvegye, miközben a nőt 

hallgatta. 

– Tehát, mint mondtam – kezdett bele Sara –, a vécén ült, amikor megtaláltam. Ver-

gődni kezdett, ezért a földre kerültünk, aztán a hátára fordítottam. 

Sara megemelte Sibyl kezét, és a körme alá nézett. 

– Itt nincs semmi. Úgy képzelem, hogy meglephették, és mire megértette, mi is tör-

ténik, már túl késő volt. 

– Szerinted gyorsan zajlott? 

– Nem túl gyorsan. Akármit is tett az elkövető, úgy tűnik, előre kitervelte. Amíg be 

nem jöttem, kifejezetten tiszta volt a helyszín. Ha nem kellett volna pisilnem, akkor a 

vécén vérzett volna el. Vagy az is lehet, hogy nem… Ha korábban találok rá – fordította 

el a fejét. 

– De hát nem tudhattad – próbálta megnyugtatni Jeffrey. 

A nő elhessegette a gondolatot. 

– A csuklóján zúzódás látszik, itt ütötte bele a kezét a mozgássérültek kapaszkodójá-

ba. Itt pedig – tárta szét Sibyl lábát – látod ezt? 

Jeffrey követte Sara pillantását. A holttest mindkét térdének belső oldalán horzsolá-

sok voltak. 

– Ez mi? – kérdezte. 

– A vécéülőke – felelte a nő. – Az alsó széle viszonylag éles. Úgy képzelem, hogy 

összeszorította a lábát, miközben küszködött. Az ülőkén is van valamennyi hámszövet. 

Jeffrey a vécére pillantott, aztán Sarára nézett. 

– Gondolod, hogy visszalökte a vécére, aztán leszúrta?  

Sara válasz helyett Sibyl meztelen törzsére mutatott. 

– A kereszt közepéig a vágás nem mély – magyarázta a hasfalat nyomkodva, és ki-

hajtotta a seb széleit, hogy Jeffrey lássa. – Arra tippelek, hogy kétélű penge volt. A be-

szúrás helyén mindkét oldalon V alakú nyomot hagyott. – Sara finoman a sebbe csúsz-

tatta a mutatóujját. A seb cuppanó hanggal fogadta be, mire Jeffrey a fogát csikorgatva 

fordította el a fejét. Amikor újra odanézett, Sara kérdő pillantást vetett rá. 

– Jól vagy? – kérdezte. 
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A férfi csak bólintott, mert félt kinyitni a száját. Sara körüljáratta az ujját a Sibyl 

Adams mellkasán tátongó sebben, erre újra folyni kezdett belőle a vér. 

– Azt mondanám, hogy a penge hosszúsága legalább tíz centiméter – vonta le a kö-

vetkeztetést továbbra is Jeffreyn tartva a szemét. – Ez most zavar? 

A férfi a fejét rázta, pedig majd felfordult a gyomra a hangoktól. 

Sara kihúzta az ujját, és folytatta: 

– Nagyon éles penge volt. A vágáson nem látszik semmiféle tétovázás, tehát ahogy 

mondtam, tudta, mit csinál, amikor belekezdett. 

– És mit csinált? 

– Szétvágta a gyomrot – felelte Sara a lehető legtárgyilagosabban. – Nagyon határo-

zott mozdulatokkal: egy föntről lefelé, egy keresztbe, és végül egy döfés a felsőtestbe. 

Úgy vélem, hogy ez a harmadik okozta a halált, amely valószínűleg elvérzés által kö-

vetkezett be. 

– Annyi vért vesztett, hogy belehalt? 

– Igen, egyelőre ez a legvalószínűbb – vont vállat a nő. – Elvérzett. Körülbelül tíz 

percig tarthatott. A sokkhatástól rángatózott. 

Jeffrey önkéntelenül megborzongott. 

– Kereszt alakú, ugye? – bökött a seb felé. 

– Azt mondanám – tanulmányozta a vágást. – Más nem nagyon lehet, nem igaz? 

– Szerinted ez valami vallásos tett? 

– Mit lehet azt tudni nemi erőszaknál… – válaszolta Sara, aztán a férfi arca láttán el-

hallgatott. – Mi az? 

– Megerőszakolták? – kérdezte Jeffrey, és Sibyl Adams-re pillantott, hogy lát-e egy-

értelmű jeleket. Nem voltak zúzódások a combján, se karmolások a szeméremdomb 

környékén. – Találtál valamit? 

Sara nem válaszolt egyből. 

– Nem. Mármint nem tudom – mondta végül. 

– Mit találtál? 

– Semmit – rángatta le a kesztyűjét. – Csak amit már mondtam. A többit a kórbonc-

tanon is be tudom fejezni. 

– Én nem… 

– Majd felhívom Carlost, hogy jöjjön érte – mondta Sara. Carlos volt az asszisztense 

a kórbonctanon. – Ha itt kész vagy, ott találkozunk, oké? – A férfi nem felelt, úgyhogy 

még hozzátette: – Fogalmam sincs, megerőszakolták-e. Tényleg nem tudom. Csak talál-

gattam. 

Jeffrey nem tudta, mit mondjon. Biztosan tudta volt feleségéről, hogy helyszíni 

szemle során nem szokott találgatásokba bocsátkozni. 

– Sara… Jól vagy? – kérdezte kis szünet után. 

– Jól? – kérdezett vissza a nő keserű kacajjal. – Jézusom, Jeffrey, milyen hülye kér-

dés ez! – Az ajtóhoz lépett, de nem nyitotta ki. Amikor megszólalt, hangja maga volt az 

eltökéltség. – Meg kell találnod a tettest! – mondta tárgyilagosan. 

– Tudom. 

– Felfogtad, Jeffrey?! – fordult vissza Sara, és szinte felnyársalta a tekintetével. – Ez 

rituális tett, nem elszigetelt eset. Nézd csak meg a holttestet! Nézd meg, hogy hagyta itt! 

– hallgatott el, aztán folytatta. – Akárki is ölte meg Sibyl Adamst, gondosan kitervelte. 

Tudta, hogy itt fogja találni. Utánajött a mosdóba. Ez egy előre megfontolt gyilkosság. 

Aki elkövette, üzenni akar vele valamit. 
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A férfi rádöbbent, úgy van, ahogy Sara mondja. Nem is értette, hogy nem gondolt rá 

rögtön. Hiszen nem először lát ilyet. Pontosan tudta, miről beszél a nő. Ez nem amatőr 

munka. Akárki is tette, ebben a pillanatban feltehetőleg valami ennél is drámaibb dolog-

ra készül. 

Sara úgy érezte, Jeffrey még mindig nem érti. 

– Azt hiszed, megelégszik eggyel? 

– Nem – mondta a férfi habozás nélkül. 
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Három 

Lena Adams elkomorodott, és rávillogott a reflektorral az előtte álló kék Honda Civicre. 

A Georgia I-20-as útnak ezen a szakaszán a táblák szerint 65 mérföld volt a sebesség-

korlátozás, de a legtöbb helybélihez hasonlóan Lena sem tulajdonított több jelentőséget 

ezeknek a tábláknak, mint valami tájékoztató jellegű adatnak, ami a Floridába tartó vagy 

onnan hazatérő turistáknak szól. Ami ez esetben ide is vágott, hiszen a Civic rendszám-

táblája ohiói volt. 

– Gyerünk már! – nyögött fel, és lepillantott a sebességmérőre. Nem tudott előzni: 

jobbról kilenctengelyes kamion, előtte pedig a Civic, és benne a jenki, akinek, úgy tűnt, 

feltett szándéka volt, hogy szinte pontosan a megengedett határon tartsa a sebességüket. 

Lena egy pillanatra megbánta, hogy nem az egyik Grant megyei járőrkocsival jött el. 

Nemcsak kényelmesebben vezethető lenne, mint a Celica, hanem ráadásul a szívbajt 

hozná a száguldozókra is, ami külön öröm. 

Csodával határos módon a kamion lassított, és hagyta, hogy a Civic megelőzze. A 

sofőr beintett neki, mire Lena vidáman visszaintegetett. Remélte, hogy a jenki tanul a 

leckéből. Aki délen vezet, az alá tudja támasztani a darwinizmus mellett szóló érveket, 

annyi biztos. A Celica sebességmérője 85 fölé kúszott, ahogy Lena elhagyta Macon 

közigazgatási határát. Kivett egy magnókazettát a tokjából. Sibyl csinált neki egy válo-

gatást vezetéshez a visszaútra. Lena betette a kazettát, és amikor felhangzott a zene, el-

mosolyodott. Egyből felismerte: Joan Jett Bad reputation című száma volt. Középisko-

lában ez a szám volt a két nővér himnusza. Mennyi estét töltöttek azzal, hogy mellék-

utakon száguldoztak, és torkuk szakadtából énekelték, hogy „I don't give a damn about 

my bad reputation.” Ők is rosszhírűek voltak, anélkül hogy rászolgáltak volna. Bácsiká-

juk kicsapongó életmódja miatt bántak velük úgy, mintha semmirekellők volnának, és 

még azzal sem vigasztalhatták magukat, hogy különösebben szegények, vagy – mint-

hogy félspanyol anyjukra ütöttek – különösebben fehérek lettek volna. 

Felvinni a bizonyítékot a Georgiai Nyomozóhivatal maconi laborába, ha úgy nézzük, 

alig több, mint futármunka, Lena most mégis örült ennek a feladatnak. Jeffrey azt 

mondta, szánja erre a napot, és kapcsolódjon ki, amit a férfi úgy értett, hogy nyerje visz-

sza önuralmát, és a jövőben heves kirohanások helyett tanuljon meg parancsolni magá-

nak. Frank Wallace és Lena folyton ugyanazok a dolgok miatt akaszkodtak össze, amik 

már kezdettől fogva megvoltak a kapcsolatukban. Az ötvennyolc éves Frank nem volt 

elragadtatva attól, hogy nő szolgál az alakulatnál, attól pedig végképp nem, hogy mellé 

osztották be társnak. Így aztán rendszeresen kihagyta Lenát a nyomozásokból, a lány 

pedig szüntelenül erőszakoskodott, hogy részt vehessen bennük. Egyiküknek engednie 

kellett. Franknek már csak két éve volt nyugdíjig, ezért Lena úgy volt vele, hogy ő aztán 

nem adja be a derekát. 

Persze Frank sem volt rossz ember. Ahogy öregedett, egyre zsémbesebb lett a modo-

ra, de azért próbált alkalmazkodni. Ha Lenának jó napja volt, látta is, hogy a férfi tetteit 

fennhéjázó stílusa ellenére nem az önzés vezeti. Régimódi úriember volt: mindig kinyi-

totta az ajtót a hölgyek előtt, és ha belépett valahova, sosem mulasztotta el levenni a 

sapkáját. Tagja volt a helyi szabadkőműves-páholynak is. Sohasem hagyta volna, hogy 
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nőnemű társa vezesse a kihallgatást, arról nem is beszélve, hogy részt vegyen egy rajta-

ütésben. Lena, ha rossz napja volt, legszívesebben rázárta volna a garázst, miután be-

parkolt az autóval, és járni hagyja a motort. 

Jeffreynek igaza volt benne, hogy a maconi út jó kikapcsolódás lesz. Odafelé gyor-

san haladt, éppen fél órát faragott le a szokásos menetidőből a hathengeres Celicával. 

Szerette a főnökét, aki szöges ellentéte volt Frank Wallace-nek. Frank mindent ösztönö-

sen csinált, Jeffrey inkább intellektuális típus volt. Emellett jól feltalálta magát női tár-

saságban, és nem bánta, ha a nők hangot adnak a véleményüknek. Nem hiába szánta 

Lenát az első naptól fogva nyomozónak, ami mély benyomást tett a lányra. Jeffrey nem 

azért léptette elő, hogy kilegyen a megyei kvóta, és nem is azért, hogy jobbnak tüntesse 

fel magát, mint az elődje; végül is Grant megyében voltak, a város ötven éve még rajta 

sem volt a térképen. Jeffrey azért adta Lenának ezt a beosztást, mert imponált neki a 

lány munkaszeretete és hozzáállása. Hogy történetesen nő volt, az nem játszott szerepet 

ebben. 

– A francba! – sziszegte Lena, amikor felvillant a háta mögött a kék fény. Lassított, 

és miután a Civic elhaladt mellette, lehúzódott. A jenki rádudált, és odaintett neki. Most 

Lenán volt a sor, hogy felemelt középső ujjal viszonozza az ohiói kedvességét. 

A georgiai országúti járőr csigalassúsággal kászálódott ki a kocsijából. Lena beleko-

tort a hátsó ülésen heverő táskába, és elővette a jelvényét. Amikor visszafordult, látta, 

hogy a zsaru megtorpant a kocsi hátuljánál, és a fegyverére tette a kezét. A lány szem-

rehányást tett magának, amiért nem várta ki, hogy a rendőr odaérjen mellé. Így talán azt 

hiszi, hogy a lány a fegyvere után turkál. 

Lena az ölébe ejtette a jelvényét, és magasba emelte a kezét. 

– Elnézést – szólt ki a nyitott ablakon. 

A rendőr előrébb lépett, és összeszorította a fogát. Levette a napszemüvegét, és ala-

posan megnézte a lányt. 

– Szolgálatban vagyok – szólalt meg Lena még mindig feltartott kézzel. 

– Maga Salena Adams nyomozó? – szakította félbe a zsaru. 

A lány leengedte a kezét, és kérdő pillantást vetett a járőrre. Amaz nem volt valami 

magas, de a felsőtestén dagadtak az izmok, mintha ezzel próbálná ellensúlyozni ala-

csony termetét. Vastag karját nem is tudta egészen a törzse mellé engedni, mellén fe-

szültek az egyenruha gombjai. 

– Lena vagyok – felelte a nő, és a zsaru névtáblájára pillantott. – Ismerjük egymást? 

– Nem, hölgyem – válaszolta a járőr, és újra felvette a napszemüvegét. – A főnöke 

telefonált. Utasítást kaptunk, hogy kísérjük vissza Grant megyébe. 

– Tessék? – kérdezett vissza Lena, mert nem tudta, jól hall-e. – A főnököm, Jeffrey 

Tolliver? 

– Igen, hölgyem – biccentett a járőr. Még mielőtt Lena bármi egyebet kérdezhetett 

volna, vissza is ballagott az autójához. A lány megvárta, hogy a járőrkocsi elinduljon, 

aztán a nyomába eredt az úton. A járőr rendesen a gázra lépett, és perceken belül már 

kilencvennel haladtak. Elhúztak a kék Civic mellett, de Lena most szinte oda se figyelt a 

kocsira. Csak az járt a fejében: ugyan mit csináltam már megint? 
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Négy 

A Heartsdale-i Egészségügyi Központ a Main Street végéről nyílt, és közel sem nézett 

ki olyan impozánsan, mint azt a neve sugallta. A mindössze kétszintes, jelentéktelen 

kórház felszereltsége szinte csak azt tette lehetővé, hogy ellássa a legsürgősebb nyava-

lyákat és gyomorrontásokat, amikkel nem lehetett megvárni a háziorvos rendelési idejét. 

Félórára innen, Augustában volt nagyobb kórház, a komolyabb eseteket rögtön odavit-

ték. Ha a megyei kórbonctan nem itt kapott volna helyet az alagsorban, akkor már régen 

lebontották volna az egészségügyi központot, hogy kollégiumot építsenek a helyére. 

A város többi épületéhez hasonlóan a kórházat is a település fénykorában, a harmin-

cas években húzták fel. A fontosabb osztályokat ugyan már felújították azóta, de a veze-

tőség szerint a kórbonctan nem tartozott ezek közé. A falakat olyan régi halványkék 

csempe borította, amely lassan már kezdett újra divatba jönni. A padlón zöld és drapp 

linóleumkockák váltogatták egymást. A mennyezet nem egy beázást látott már, igaz, a 

legtöbbet ki is javították. A felszerelés nem volt új, de legalább működött. 

Sara irodája hátul volt, nagy üvegablak választotta el a kórbonctan többi részétől. A 

nő az íróasztalhoz ült, kinézett az ablakon, és próbálta összeszedni a gondolatait. A kór-

bonctan zajait figyelte: a hűtő ventilátora zúgott, a slag ritmikusan csapkodott, mert 

Carlos éppen a padlót mosta. Minthogy a föld alatt voltak, a falak nem visszaverték, ha-

nem elnyelték a hangokat. Sarát furcsamód megnyugtatták az ismerős neszek. A telefon 

éles csöngése hasított bele a viszonylagos csendbe. 

– Sara Linton – vette fel. Arra számított, hogy Jeffrey lesz, de az apja volt. 

– Hello, kicsim! 

– Hello, apa? – derült fel Sara Eddie Linton hangjától. 

– Van egy viccem. 

– Igen? – Igyekezett könnyed hangot megütni. Tudta, hogy nehéz helyzetben az apja 

mindig humorral próbálja oldani a feszültséget. – Na és mi az? 

– Amikor a Titanic süllyedni kezd, ott van rajta egy gyerekorvos, egy ügyvéd és egy 

pap – vágott bele Eddie. – Azt mondja a gyerekorvos: „Mentsék a gyerekeket!” Mire az 

ügyvéd: „Kapják be a faszomat a gyerekek!” Erre a pap: „Tényleg, van még rá idő?” 

Sara inkább csak az apja kedvéért nevetett fel. Eddie elhallgatott, várta, hogy a lánya 

mondjon valamit. 

– Hogy van Tessie? – kérdezte Sara. 

– Ledőlt egy kicsit – közölte az apja. – Te hogy vagy? 

– Minden oké. – Sara köröket kezdett rajzolni az asztali naptárra. Nem volt megrög-

zött firkáló, de most muszáj volt lefoglalnia a kezét. Egyrészt eszébe jutott, hogy meg 

kellene néznie a táskáját, mert nem tudta, Tessának eszébe jutott-e, hogy visszategye 

bele a képeslapot. Másrészt viszont tudni sem akarta, hogy hol van. 

– Anya azt mondja, feltétlenül gyere át holnap reggelire – szakította félbe a töpren-

gést Eddie. 

– Tényleg? – alakította kockákká a köröket Sara. 

– Palacsinta, kása, pirítós és szalonna – sorolta éneklő hangon Eddie. 

– Hello! – köszönt be Jeffrey. 
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Sara felkapta a fejét, és kiejtette kezéből a tollat. 

– Ne ijesztgess! – mordult rá, majd a telefonba folytatta: – Apa, közben megjött 

Jeffrey… 

Eddie artikulálatlan hangot hallatott. Véleménye szerint vejével egyetlen probléma 

akadt, melyet úgy lehetne megoldani, hogy valaki jól fejbe vágja, lehetőleg féltéglával. 

– Na jó – mondta Sara, és feszülten rámosolygott Jeffreyre. Az üvegbe gravírozott 

feliratra pillantott, ahol az állt, TOLLIVER, míg az apja le nem ragasztotta egy papír-

címkével, amire ráírta fekete filctollal, hogy LINTON. Mióta Jeffrey megcsalta Sarát a 

város egyetlen gravírozójával, nem sok esély volt rá, hogy a feliratot belátható időn be-

lül szakszerűbben hozzák rendbe. 

– Apa – szakította félbe Sara. – Reggel találkozunk. – Ezzel letette, mielőtt Eddie 

folytathatta volna. 

– Hadd találjam ki! – mondta Jeffrey. – Forró üdvözletét küldi? 

Sara elengedte a füle mellett a megjegyzést, mert nem akart személyes vizekre evez-

ni Jeffreyvel. Ezzel csak újra megközelítené, elhitetné vele, hogy ő is olyan, mint a töb-

bi ember, aki képes becsületesen viselkedni, és támogatni őt, pedig valójában abban a 

minutában, amint úgy érezné, hogy újra Sara kegyeibe férkőzött, máris hanyatt-homlok 

menekülne. Pontosabban miután hanyatt fektette. 

– Hogy van Tessa? – kérdezte. 

– Jól – mondta Sara, kivette tokjából a szemüvegét, és az orrára csúsztatta. – És hol 

van Lena? 

– Egy óra múlva ér vissza – pillantott a férfi az órára. – Frank majd megcsipogtat tíz 

perccel azelőtt, hogy megérkezik. 

Sara felállt, és megigazította csípőjén a műtősnadrágot. A kórházban zuhanyozott le, 

és a véres ruhákat betette egy bizonyítékzsákba, hátha szükség lesz rájuk a tárgyaláson. 

– Átgondoltad már, hogy mit mondasz majd neki? – kérdezte. 

Jeffrey nemet intett. 

– Remélem, találunk valami konkrétumot, mielőtt beszélek vele. Lena zsaru. Vála-

szokat akar majd. 

Sara az íróasztalra támaszkodva megkocogtatta az üveget. Carlos felnézett. 

– Most már nyugodtan mehetsz – mondta neki. – Felviszi a vér és vizeletmintát a la-

borba – magyarázta Jeffreynek. – Még ma meglesz az eredmény. 

– Az jó. 

– Találtál még valamit a mosdóban? 

– A botját és a szemüvegét a vécé mögött. Le voltak törölve róluk az ujjlenyomatok. 

– És a fülkeajtó? 

– Semmi – felelte a férfi. – Persze volt rajta egy csomó ujjlenyomat, de hát a város-

ban élő összes nő ki-be mászkált azon az ajtón. Matt több mint ötven különböző ujjle-

nyomatot számolt meg rajta. – Elővett egy csomó polaroidot a zsebéből, és az asztalra 

dobta őket. Közelképek voltak a padlón fekvő holttestről, és Sara véres cipőtalpának 

meg tenyerének nyomairól. 

– Gondolom, nem segített sokat, hogy teljesen összejárkáltam a helyszínt – jegyezte 

meg Sara, miközben rápillantott az egyik fotóra. 

– Nem volt más választásod. 

A nő erre nem mondott semmit, és sorba rendezte a fotókat. 

– A tettes tudta, mit csinál – ismételte meg Jeffrey Sara korábbi helyzetértékelését. – 

Tudta, hogy Sibyl egyedül megy majd az étterembe. Tudta, hogy vak. Tudta, hogy ab-

ban az időszakban teljesen kihalt a hely. 
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– Szerinted várt rá? 

– Úgy tűnik – vont vállat Jeffrey. – Valószínűleg a hátsó ajtón jött be, és ott is távo-

zott. Pete nem használta a riasztót, hogy nyitva tarthassa az ajtót, mert így tudott szel-

lőztetni. 

– Aha. – Sara is emlékezett rá, hogy a hátsó ajtó majdnem mindig ki volt támasztva. 

– Tehát olyasvalakit keresünk, aki ismerte Sibyl szokásait, ugye? És ismerős volt ne-

ki az étkezde alaprajza is. 

Sara nem szívesen válaszolt a kérdésre, mert ebből az következett, hogy a gyilkos itt 

él Grantben, és úgy ismeri az embereket meg a környéket, ahogy csak egy helybéli is-

merheti. Inkább felállt, és hátrament az íróasztal túloldalán álló fémszekrényhez. Elővett 

egy tiszta laborköpenyt, és felvette. 

– Már csináltam röntgent, és átvizsgáltam a ruháit. A test boncolásra kész. 

Jeffrey megfordult, és a terem közepén álló asztalra nézett. Sara is követte a pillantá-

sát. Sibyl holtteste sokkal kisebb volt, mint amekkorának a lány életében látszott, futott 

át rajta a gondolat. Még Sara sem tudott soha hozzászokni, hogy mennyire összemennek 

az emberek holtukban. 

– Jól ismerted? – kérdezte Jeffrey. 

Sara kicsit rágódott, hogy mit válaszoljon. 

– Azt hiszem, igen – mondta végül. – Tavaly mindketten ott voltunk a pályaválasztá-

si tanácsadó napon a felső tagozatban. Meg, tudod, néha a könyvtárban is összefutot-

tunk. 

– A könyvtárban? – kérdezett vissza Jeffrey. – Hát mégsem volt vak? 

– Szerintem hangoskönyvek is vannak a gyűjteményben – karba tett kézzel állt meg a 

férfi előtt. – Figyelj csak, el kell mondanom valamit. Pár hete kicsit összekaptam 

Lenával. 

Ez meglepte Jeffreyt. Sőt, valójában Sarát is meglepte. Nem sok ember volt a város-

ban, akivel ne jött volna ki, Lena Adamsszel mégis összeszólalkozott. 

– Felhívta Nick Sheltont a Georgiai Nyomozóhivatalnál, és toxikológiai szakvéle-

ményt kért az egyik ügyhöz – mesélte Sara. 

– De miért? – ingatta a fejét Jeffrey értetlenül. 

Sara vállat vont. Még most sem tudta, miért akart Lena őt kikerülve intézkedni, főleg 

annak ismeretében, hogy Sara köztudottan nagyon jó munkakapcsolatban volt Nick 

Sheltonnal, a Georgiai Nyomozóhivatal Grant megyéért felelős ügynökével. 

– Na és? 

– Nem tudom, mit gondolt Lena, mit ér el azzal, ha közvetlenül beszél Nickkel. Szó-

val megmondtuk egymásnak a magunkét. Nem fajult el a dolog, de nem mondhatnám, 

hogy barátsággal váltunk el. 

Jeffrey vállat vont, mintha azt mondaná: „Hát most mit csináljunk?” Nem először 

hall ilyet Lenáról: a lány szinte bárkivel hajlamos összeakaszkodni. Amikor Sara és 

Jeffrey még házasok voltak, a férfi gyakran mondogatta is otthon, hogy aggasztja Lena 

zabolátlan viselkedése. 

– Ha… – elhallgatott, aztán csak folytatta: – Ha tényleg megerőszakolták, Sara… 

Nem tudom. 

– Lássunk hozzá – válaszolta gyorsan Sara, és átment a boncterembe. Megállt a kel-

lékes szekrény előtt, és előkeresett egy műtőskötényt. Megtorpant, kicsit megkapaszko-

dott a szekrényajtóban, és újra átgondolta az előbbi beszélgetést. Azon tűnődött, hogy a 

halottkémi elemzéstől hogy jutottak odáig, hogy Jeffrey felindultan méltatlankodik, 

hogy Sibyl Adamst talán nemcsak meggyilkolták, hanem meg is erőszakolták. 

– Mi a baj, Sara? – kérdezte a férfi. 
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Sara érezte, hogy elfutja a méreg a buta kérdés hallatán. 

– Hogy mi a baj? – kezébe akadt a köpeny, és olyan erővel csapta be a szekrényajtót, 

hogy a fém ajtókeret beleremegett. Sara a köpenyről feltépte a steril csomagolást. – Az a 

baj, hogy a könyökömön jön ki, hogy kérdezgeted, mi a baj, amikor éppen elég nyil-

vánvaló. – Elhallgatott, és megrázta a köpenyt. – Gondolj már bele, Jeffrey! Ma szó sze-

rint a kezem között halt meg valaki. Nem idegen, egy ismerősöm. Már rég otthon kelle-

ne lennem, zuhanyoznom vagy kutyát sétáltatnom, ehelyett be fogok menni abba a te-

rembe, és felnyitom a testét, amitől csak még rosszabbul fog kinézni, pedig már így is 

teljesen szét van trancsírozva, hogy végül közölhessem veled, be kell-e rántanod a város 

összes perverzét az őrszobára, vagy nem. 

Haragtól remegő kézzel igyekezett felvenni a köpenyt. A másik ujjába nem tudta 

egyből becsúsztatni a kezét, ezért kicsit utánafordult a mozdulatnak, mire Jeffrey is rög-

tön a segítségére sietett. 

– Magam is boldogulok – csattant fel Sara undok hangon. 

– Bocs – visszakozott Jeffrey feltartott kézzel. 

Sara a kötőkkel vacakolt, és végül sikerült összegubancolnia őket. 

– A francba! – sziszegte, és megpróbálta kibogozni. 

– Szólhatok Bradnek, hogy vigye el sétálni a kutyákat. 

– Te is tudod, hogy nem erről van szó, Jeffrey! – Sara elvesztette a türelmét, és fél-

behagyta a bogozást. 

– Tudom – mondta Jeffrey, és úgy óvakodott közelebb hozzá, mint egy veszett ku-

tyához. Nekiállt, hogy kibogozza a kötőket, Sara pedig figyelte. Aztán Jeffrey feje búb-

jára vándorolt a pillantása, és észrevett néhány ősz szálat a fekete tincsek között. Szíve-

sebben vette volna, ha a férfi megvigasztalja ahelyett, hogy mindenből viccet csinál. Azt 

akarta, hogy varázsütésre legyen empatikusabb. Pedig tíz év alatt már rájöhetett volna, 

hogy ez nem így megy. 

Jeffrey elmosolyodott, amikor sikerült kioldania a kötőket, mintha ettől egy csapásra 

minden rendbe jött volna. 

– Tessék. 

Sara hátranyúlt és masnira kötötte. 

– Rendben vagy – mondta Jeffrey, ezúttal nem kérdő hangsúllyal, és megfogta Sara 

állát. 

– Persze – felelte a nő, és elhúzódott tőle. Elővett egy pár gumikesztyűt, és munká-

hoz látott. – Na, essünk túl a halottszemlén, mielőtt Lena befut! 

A helyiség közepén álló beépített porcelán boncasztalhoz lépett. A magas peremű fe-

hér asztalon feküdt Sibyl törékeny teste. Carlos fekete gumitömböt tolt a feje alá, és le-

terítette egy fehér lepedővel. Ha nem lett volna fekete zúzódás a szeme alatt, azt hihet-

ték volna, hogy csak alszik. 

– Uramatyám! – motyogta Sara, ahogy felhajtotta a leplet. A testet megviselte a szál-

lítás, és a boncterem erős fényében sokkal jobban látszott a seb. A hasfalon keresztül 

húzódó, hosszú, éles vágások majdnem tökéletes keresztet alkottak. A bőr néhány he-

lyen begyűrődött, elterelve a figyelmet a kereszt közepén található mély vágatról. A se-

bek kezdtek sötétedni, mostanra csaknem feketének látszottak. Apró, nedves szájakként 

tátongtak a szakadások Sibyl Adams bőrén. 

– Nem nagyon volt rajta súlyfelesleg – mondta Sara. Mutatta a hasat, ahol kevéssel a 

köldök felett a vágás szélesebbre nyílt. Itt mélyebbre is hatolt a penge, és úgy húzódott 

szét a bőr, mint valami szűk ing, amelyről lepattant egy gomb. – Az alhasban, ahol a 

penge a beleket is megsértette, ürülék is található. Nem tudom, szándékosan vágott-e 

ilyen mélyre, vagy véletlenül. Mintha kitágította volna. 
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– Itt – mutatta a seb széleit –, és a seb csúcsánál kilátszanak a bordák. Valószínűleg 

megmozgatta a kést. Megcsavarta. Na és… – kis időre elhallgatott, továbbhaladt, és 

próbálta kitalálni, mi történhetett. – A kezén és a fülkében található kapaszkodón is vol-

tak székletnyomok, ezért azt hiszem, miután felvágták a hasát, odakapott, utána pedig 

valami miatt megfogódzkodott. 

A nő felnézett Jeffreyre, hogy lássa, hogyan bírja. A férfinak mintha földbe gyökere-

zett volna a lába, dermedten bámulta Sibyl holttestét. Sara saját tapasztalataiból ismerte 

az elme csalóka játékait, amelyek olykor szembeszállnak az erőszak nyomaival. Még 

Sarának is sokkal nehezebb volt így szembesülni a holttesttel, mint amikor a mosdóban 

látta. 

A nő megérintette a testet, és meglepetten érezte, hogy még meleg. A kórbonctan 

mindig hűvös, még kánikulában is, mert az alagsorban van. Ennyi idő alatt már sokkal 

jobban ki kellett volna hűlnie. 

– Mi az, Sara? – kérdezte Jeffrey. 

– Semmi – válaszolta, mert nem akart találgatásokba bocsátkozni. Megnyomkodta a 

sebet a kereszt metszéspontja környékén. – Kétélű kés volt – kezdte –, és ez talán segít 

valamicskét. A legtöbb késelésnél fűrészfogú vadászkést használnak, nem? 

– Aha. 

Sara egy drapp nyomra mutatott a seb közepén. Így, hogy már lemosták a testet, sok-

kal több minden látszott, mint a helyszíni vizsgálatkor. 

– Ez a markolat nyoma, vagyis itt tövig beledöfte a kést. Szerintem a gerincen is talá-

lok majd repedéseket, amikor felnyitom. Amikor kitapogattam, éreztem néhány elválto-

zást. Itt valószínűleg találunk majd néhány csontszilánkot a sebben. 

Jeffrey bólogatva hallgatta. 

– Ha szerencsénk van, esetleg lenyomatot tudunk venni a pengéről is. Ha nem, akkor 

készítünk egy lenyomatot a markolat penge felőli végéről, ahol belenyomódott a sebbe. 

Majd eltávolítom a kérdéses felületet, miután megmutattuk a testet Lenának. Ez a döfés 

nagyon erőteljes volt – mutatott a kereszt metszéspontjában látható pontszerű sebre –, 

úgyhogy a tettes feltehetőleg felülről szúrt. Látod, hogy nagyjából negyvenöt fokban ha-

lad a vágás? – Tovább tanulmányozta a sebet, próbálta összerakni a történteket. – Az a 

helyzet, hogy a hason található vágás különbözik a mellkasi sebtől. Ennek semmi értel-

me. 

– Miért különbözik? 

– Más nyomot hagyott a szúrás. 

– Hogyhogy? 

– Fogalmam sincs – felelte Sara az igazsághoz híven. Elhallgatott, és újra a kereszt 

metszéspontjában található döfést vizsgálgatta. – A tettes tehát valószínűleg Sibyllel 

szemben áll, rogyasztott térddel, és visszahúzza maga mellé a kést – mutatta is a mozdu-

latot –, aztán belevágja a mellébe. 

– Két kése volt? 

– Nem tudom megmondani – ismerte be Sara, és a hasi sebet kezdte tanulmányozni. 

Valami nem stimmelt. 

– De miért nem szúrta szíven? – dörgölte az állát Jeffrey, a mellkasi sebet nézegetve. 

– Gondolom, egyrészt azért, mert a szív nem a mellkas közepén található, márpedig 

ha a kereszt metszéspontjába akarod döfni a kést, akkor oda kell szúrnod. Mindenkép-

pen esztétikai megfontolásból választotta a helyet. Másrészt a szív bordák és porcok 

alatt van. Ahhoz, hogy ezeket áttörje, több döfésre van szükség, az pedig teljesen elcsú-

fítaná a keresztet – torpant meg Sara. – Amikor valakit szíven szúrnak, nagyon erős a 

vérzés, és gyorsan távozik nagy mennyiségű vér. Lehet, hogy ezt is el akarta kerülni. 
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– Azt mondod, hogy a tettesnek voltak bizonyos orvosi ismeretei? 

– Te nem tudod, hol van a szíved? – kérdezett vissza Sara. 

A férfi a ball mellére tette a kezét. 

– Ott bizony. És azt is tudod, hogy a bordák nem érnek be teljesen középre? 

– És ez mi? – kopogtatta meg Jeffrey a mellkasa közepét. 

– A mellcsont – felelte Sara. – De ez a vágás lejjebb van, a mellcsont porcos nyúlvá-

nyában. Azt viszont nem tudom, hogy ez puszta véletlen vagy tervszerű döntés eredmé-

nye-e. 

– Ami azt jelenti, hogy…? 

– Ami azt jelenti, hogy ha végképp elszántad magad rá, hogy keresztet vágsz valaki-

nek a felsőtestére, akkor ez a legjobb hely, ahová döfhetsz, hogy mélyre hatoljon a kés. 

A mellcsont három részből áll – mutatta a saját mellén. – A felső rész a manubrium, 

avagy nyél, középen van maga a mellcsont, alul pedig a porcnyúlvány. A három közül 

ez a legpuhább. Főleg ebben az életkorban. Milyen idős lehet, harmincegynéhány? 

– Harminchárom. 

– Pont mint Tessa – mormogta Sara, ahogy eszébe villant a húga. Elhessegette a 

gondolatot, és újra a testre összpontosított. – Ahogy öregszel, úgy meszesedik a porc, és 

egyre keményebb lesz. Úgyhogy, ha mellbe akarnék döfni valakit, én is ide céloznék. 

– Lehet, hogy nem akart belevágni a melleibe? 

– Nekem ez személyesebb ügynek tűnik – gondolkodott el a nő. Lassan folytatta, ke-

reste a szavakat, hogy pontosan fogalmazzon. – Nem is tudom, úgy érzem, hogy igenis 

bele akart vágni a melleibe. Érted, hogy hogy mondom? 

– Főleg, ha szexuális indítéka volt – vette át a szót Jeffrey. – A nemi erőszak rend-

szerint erődemonstráció, nem igaz? Arról szól, hogy dühös a nőkre, és le akarja igázni 

őket. De akkor miért itt vágja meg, nem valamelyik kifejezetten nőies testrésznél? 

– A nemi erőszakban a behatolás is fontos – vetette ellen Sara. – És ez erre az esetre 

is vonatkozik. Erőteljes döfés, majdnem teljesen áthatolt a testen. Nem hiszem, hogy… 

– elhallgatott, a sebre nézett, és hirtelen belehasított valami. – Jézusom… – motyogta. 

– Mi az? – kérdezte Jeffrey. 

Sara csak állt némán. Érezte, hogy a torkára forrnak a szavak. 

– Sara! 

Megszólalt a csipogó. Jeffrey rápillantott. 

– Ez még nem lehet Lena – mondta. – Telefonálhatok? 

– Persze – felelte Sara, és karba tette a kezét. Megrémült a saját gondolataitól. Meg-

várta, amíg Jeffrey odaül az íróasztalához, és csak aztán folytatta a vizsgálatot. 

Megigazította a lámpát, hogy jobban meg tudja nézni a szeméremtest környékét. Be-

nyúlt a fém kistükörrel, elmormolt magában egy imát Istenhez, vagy bárkihez, aki se-

gíthet, de nem volt foganatja. Mire Jeffrey visszajött, már beigazolódott a sejtése. 

– Nos? – kérdezte a férfi. 

– A támadás első szakaszában szexuálisan bántalmazták – hámozta le magáról reme-

gő kézzel a gumikesztyűt. Miközben a földre dobta a használt kesztyűt, a lelki szemei 

előtt megjelent Sibyl Adams, amint a vécén ül, a hasán ejtett sebre tapasztja a kezét, az-

tán megkapaszkodik a fülke két oldalára szerelt kapaszkodókban, és semmit sem lát ab-

ból, ami vele történik. 

Jeffrey némán várta a folytatást. 

– És? – kérdezte végül. 

– Széklet volt a hüvelyében. 

– Akkor először anális erőszak történt? – vesztette el a fonalat Jeffrey. 
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– Anális behatolásnak nincs nyoma. 

– Viszont székletre bukkantál – ismételte a férfi, és még mindig nem értette. 

– A hüvely belsejében – mondta Sara, és nem volt kedve kimondani, mi történt, de 

tudta, hogy úgysem ússza meg. – A hasfalon ejtett vágás nem véletlenül volt olyan 

mély, Jeffrey – folytatta remegő hangon, aztán újra elakadt. Nem talált szavakat a bor-

zalomra, amelyet feltárt. 

– A tettes megerőszakolta Sibylt – Jeffrey már nem kérdezte, hanem állította. – Be-

hatolt a hüvelyébe. 

– Igen – mondta Sara, de valamit még tisztáznia kellett. Végül kibökte: – Azután ha-

tolt be a hüvelybe, hogy megerőszakolta a sebet. 
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Öt 

Gyorsan leszállt az este, és ahogy lement a nap, a hőmérséklet is visszaesett. Amikor 

Jeffrey átvágott az utcán, Lena kocsija éppen megállt a rendőrőrs előtti parkolóban. Még 

oda sem ért a lányhoz, mire ő kiszállt. 

– Mi ez az egész? – csattant fel Lena, de máris tudta, hogy valami baj van. – A nagy-

bátyámmal történt valami? – kérdezte, és fázósan dörgölte a karját. Csak farmer és rövid 

ujjú póló volt rajta, nem egyenruha, mert a maconi út nem számított hivatalos útnak. 

Jeffrey levetette a zakóját és ráterítette a lányra. Mázsás súlyként nehezedett rá, amit 

Sarától megtudott. Ha rajta múlna, Lena sosem tudná meg, pontosan mi történt Sibyl 

Adamsszel. Sosem tudná meg, mit tett az az állat a nővérével. 

– Menjünk be! – fogta karon a lányt. 

– Nem akarok bemenni – rántotta el a kezét Lena, mire Jeffrey zakója a földre esett. 

A férfi lehajolt és felvette. Amikor felnézett, Lena csípőre tett kézzel állt előtte. A 

lány, amióta csak Jeffrey ismerte, mindig igazi vadóc volt. A rendőrfőnök mégis azt 

gondolta, amikor előre elképzelte a helyzetet, hogy vigasztalni kell majd Lenát, aki a 

vállán fogja kisírni magát. Egyszerűen nem tudta elhinni, hogy Lena nő létére sosem lá-

gyul el. Jeffrey sem tudta függetleníteni magát a történtektől, hiszen pár perccel ezelőtt 

még a lány nővérének holttestét nézte, ahogy darabokra cincálva hever a boncasztalon. 

De tudhatta volna, hogy Lena Adamst milyen fából faragták. Tudhatta volna, hogy nem 

omlik össze, hanem engesztelhetetlen haragra gerjed. 

– Ne itt kint beszéljük meg! – vette vissza a zakóját. 

– Mit akar mondani? – csattant fel a lány. – Vezetés közben lesodródott az útról, 

ugye? Baleset érte, igaz? – Szinte szó szerint azt mondta, ami a rendőrök kézikönyv-

ében áll arra az esetre, ha tájékoztatni kell valakit, hogy elvesztette a hozzátartozóját. 

Készítsük elő, ez áll a kézikönyvben. Ne rohanjuk le a hírrel. Ha családtag vagy közeli 

ismerős, hagyjuk, hogy legyen ideje feldolgozni a hallottakat. 

– Vagy belement egy másik kocsi? Ez történt? – hergelte magát Lena. Egyre hango-

sabban ágált. – És kórházba szállították? Aztán küzdöttek az életéért, de nem tudták 

megmenteni? Pedig, ahogy mondani szokták, mindent megtettek érte, ugye? 

– Lena… 

A lány megindult a kocsi felé, aztán visszafordult. 

– Hol van a nővérem? Ő már tudja? 

Jeffrey mély levegőt vett, aztán lassan kifújta. 

– Nézze meg az ember! – sziszegte Lena a rendőrőrs felé fordulva, és integetni kez-

dett. 

Marla Simms nézett ki az egyik ablakon. 

– Jöjjön ki, Marla! – kiabálta Lena. 

– Várjon már – igyekezett megelőzni a lányt Jeffrey. 

– Hol a nővérem? – hátrált el tőle Lena. 

A férfi dermedten állt, nem forgott a nyelve. Aztán minden akaraterejét megfeszítve 

végre sikerült kinyögnie: 
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– Az étkezdében volt. 

Lena sarkon fordult, és egyből megindult az utcán abba az irányba. 

– Kiment a mosdóba – folytatta Jeffrey.  

Lena megtorpant. 

– Volt ott valaki. Mellbe szúrta – közölte Jeffrey, és várta, hogy Lena felé forduljon, 

de a lány nem tette. Egyenes vállal, rezzenéstelenül állt. – Dr. Linton ott ebédelt a húgá-

val. Kiment a mosdóba, ő találta meg. 

Lena lassan felé fordult, és kissé eltátotta a száját. 

– Sara próbálta megmenteni. 

Lena egyenesen Jeffrey szemébe nézett. A férfi erőt vett magán, hogy ne fordítsa el a 

tekintetét. 

– Meghalt. 

A szó ott maradt a levegőben, mint molylepke a lámpa fénykörében. 

Lena a szája elé kapta a kezét. Megtántorodott, lépett egyet-kettőt, aztán újra Jeffrey 

felé fordult. A tekintetébe fúrta a pillantását. Kérdőn nézett rá: ez valami vicc akar len-

ni? Ilyen kegyetlen lenne? 

– Meghalt – ismételte a férfi. 

Lena hangosan zihálva vette a levegőt. Jeffrey szinte látta, hogy újra járni kezd a 

lány agya, ahogy megemésztette a hírt. Lena megindult a rendőrőrs felé, aztán újra 

megállt. Tátott szájjal Jeffrey felé fordult, de nem kérdezett semmit. Hirtelen szó nélkül 

megindult az étkezde felé. 

– Lena! – kiáltotta Jeffrey, és utána eredt. Lena jó futó volt, és a férfi a betonon, ele-

gáns cipőjében nem tudta felvenni a versenyt a sportcipős lánnyal. Vágtatott, ahogy tu-

dott, hogy utolérje, még mielőtt az étkezdéhez ér. 

Amikor az étteremhez közeledtek, újra utána kiabált, de Lena csak futott tovább, el-

hagyta a Grant Töltőállomást, jobbra fordult, és rohant tovább a kórház felé. 

– Ne! – nyögött fel Jeffrey, és igyekezett gyorsítani. A kórbonctanra tart. Megint a 

lány nevét kiáltotta, de Lena vissza se nézett, ahogy átvágott a kórház kocsifelhajtóján. 

Nekiütközött a szenzoros ajtónak és kilökte a helyéből, mire a riasztó is megszólalt. 

Jeffrey pár másodperccel lemaradva követte. A kanyart levágva egyből a lépcsőhöz 

szaladt, hallotta Lena teniszcipős lábának dobogását a gumírozott fokokon. A szűk lép-

csőházban visszhangzott a robaj, amikor a lány belökte a kórbonctan ajtaját. 

A férfi megállt alulról a negyedik lépcsőn. Ezután Sara meglepett hangját hallotta – 

„Lena!” –, ezt fájdalmas jajongás követte. 

Erőt kellett vennie magán, hogy az utolsó métereket is megtegye, és belépjen a kór-

bonctanra. 

Lena a nővére fölé borult, és a holttest kezét szorongatta. Sara nyilván megpróbálta a 

legdurvább részeket letakarni, de Sibyl törzsének felső része így is kilátszott. 

Lena csak állt a test fölött, gyorsan, zihálva vette a levegőt, és egész testében rázkó-

dott, mintha teljesen átfagyott volna. 

Sara pillantása szinte keresztüldöfte Jeffreyt. A férfi tehetetlenül tárta szét a karját. Ő 

megpróbálta megakadályozni. 

– Mikor történt? – kérdezte Lena vacogó foggal. – Mikor halt meg? 

– Fél három körül – válaszolta Sara. A hóna alá dugta véres, gumikesztyűbe bújtatott 

kezét, hogy ne legyen szem előtt. 

– Még meleg. 

– Tudom. 
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– Maconban voltam, Sibby – mondta Lena halkan a nővérének, és hátrasimította a 

haját. Jeffrey örömmel látta, hogy Sara kifésülte belőle a vér egy részét. 

A boncteremben csend lett. Lena kísérteties látványt nyújtott a holttest mellett. Egy-

petéjű ikrek voltak, teljesen egyformák. Két kistermetű nő, egy méter hatvan magasak 

és ötvenöt kilósak. Kreol bőrük volt, Lena barna haja hosszabb, Sibylé hullámosabb. Az 

arcuk viszont, egyformasága dacára, élesen elütött egymástól: egyiküké érzelemmentes 

és kifejezéstelen, a másikéra pedig kiült a kétségbeesés, és a bánat. 

Sara kicsit oldalra fordulva levette a kesztyűjét. 

– Menjünk fel, jó? – javasolta. 

– Maga ott volt mellette – suttogta Lena. – Mit tett érte? 

– Megtettem minden tőlem telhetőt – felelte Sara a kezét bámulva. 

Lena végigsimított nővére arcán. 

– Az mit jelent? – kérdezett vissza élesebb hangon.  

Jeffrey lépett egyet felé, de Sara pillantása megálljt parancsolt. Az ő segítségére tíz 

perccel ezelőtt lett volna szükség, most már eljátszotta az esélyét, sugallta a doktornő 

tekintete. 

– Nagyon gyorsan történt – mondta Sara Lenának kelletlenül. – Rángatózott. 

Lena az asztalra engedte Sibyl kezét. Feljebb húzta a testre borított leplet, és bedugta 

a holttest álla alá. 

– Gyermekorvos, ugye? Pontosan hogyan segített az ikertestvéremen? – nézett Sara 

szemébe. – Miért nem hívott rendes orvost? 

Sara hitetlenkedve felnevetett, aztán mély lélegzetet vett. 

– Lena, szerintem most az lenne a legjobb, ha Jeffrey hazavinné – felelte. 

– Nem akarok hazamenni – mondta Lena kimérten, szinte csevegve. – Mentőt hívott? 

Vagy a barátját? – biccentett Jeffrey felé. 

Sara összekulcsolta a kezét a háta mögött. Láthatólag erőfeszítésébe telt, hogy türtőz-

tesse magát. 

– Ezt ne most beszéljük meg! Nagyon felindult. 

– Felindult vagyok! – ismételte Lena a kezét tördelve. – Maga szerint felindult va-

gyok?! – kérdezte most már hangosabban. – Maga szerint túlzottan felindult vagyok, 

hogy megbeszéljük, miért nem tudott segíteni a testvéremen, bassza meg?! 

Amilyen gyorsan elrohant a parkolóból, most olyan hirtelen ment neki Sarának. 

– De hát maga az orvos! – üvöltötte Lena. – Hogy a picsába halhat meg, ha ott van 

vele egy orvos?! 

Sara nem felelt. Elfordította a fejét. 

– Még csak a szemembe se tud nézni – folytatta Lena. – Igaz?! 

– Lena! – lépett közbe Jeffrey végül. A lány karjára tette a kezét, és próbálta kicsit 

odébb húzni. 

– Hagyjon! – kiabálta Lena, és ököllel támadt a férfira. Belebokszolt a mellébe, de 

Jeffrey megragadta a kezét, és nem engedte el. A lány még mindig nem adta fel, tusako-

dott, szitkozódott, mindenfelé rugdalt. Alig lehetett féken tartani. A férfi csak fogta, és 

mindent lenyelt, hagyta, hogy Lena kitöltse a mérgét, míg végül összeroskadt és a pad-

lóra rogyott. Jeffrey leült mellé, átkarolta, és megvárta, hogy kisírja magát. Amikor fel-

nézett, Sara már nem volt sehol. 

 

Jeffrey egyik kezével kivett egy zsebkendőt az íróasztal-fiókból, a másikkal a füléhez 

tartotta a telefont. Az ajkát törölgette, hogy felitassa a vért, amíg a hangfelvételről Sara 

fémes hangon arra kérte, várjon a sípszóra. 
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– Hello! – vette el az ajkáról a zsebkendőt. – Ott vagy? – Várt néhány másodpercet. – 

Csak tudni akartam, hogy minden rendben, Sara. – Újra várt egy kicsit. – Ha nem ve-

szed fel, benézek hozzád. – Arra számított, hogy ez megteszi a hatását, de nem jött vá-

lasz. Az üzenetre szánt idő lejárt, úgyhogy letette a telefont. 

Frank kopogott be az irodájába. 

– A gyerek a mosdóban van – közölte. Lenáról beszélt. Jeffrey tudta, hogy a lány 

utálja, ha így hívják, de Frank egyedül így tudta kimutatni a társának a szeretetét. 

– Nagy gyomrost kapott, igaz? – tette hozzá. 

– Aha – Jeffrey behajtotta a zsebkendő sarkát. – Tudja, hogy várom? 

– Majd gondoskodom róla, hogy egyből ide jöjjön. 

– Az jó lesz – felelte Jeffrey. – Kösz. 

Látta, hogy Lena dacosan felszegett állal vonul keresztül az őrszobán. Amikor beért 

az irodájába, ráérősen becsukta maga után az ajtót, aztán lezöttyent az egyik székbe 

Jeffreyvel szemben. Úgy viselkedett, mint egy tizenéves, akit berendeltek az igazgatói 

irodába. 

– Elnézést, hogy megütöttem – mormogta. 

– Semmi gond – felelte Jeffrey, és megmutatta neki a vérfoltot a zsebkendőn. – Az 

Auburn-Alabama-meccsen jobban megjártam. – Lena hallgatott, úgyhogy folytatta. – 

Pedig az még fénykoromban volt. 

Lena a karfára támasztotta a könyökét, arra pedig a fejét. 

– Van valami nyom? – kérdezte. – Van gyanúsított? 

– Most futtatjuk az adatokat át a számítógépen – mondta. – Reggelre meglesz a lista. 

A lány eltakarta a szemét. Jeffrey újrahajtogatta a zsebkendőt, és várta, hogy Lena 

mondjon valamit. 

– Megerőszakolták? – suttogta. – Durván? 

– Nem tudom. 

– Összevagdalta – mondta Lena. – Valami Jézus-mániás volt? 

– Nem tudom – válaszolta a férfi az igazságnak megfelelően. 

– Hát, nem sok mindent tud – mondta végül a lány. 

– Igaza van – felelte Jeffrey. – Lenne néhány kérdésem. 

Lena nem nézett fel, de alig észrevehetően bólintott. 

– Járt valakivel? 

– Nem – nézett fel a lány végre. 

– Korábbi pasik? 

Lena szeme megvillant, és nem válaszolt olyan gyorsan, mint az előző kérdésre.  

– Nem. 

– Biztos benne? 

– Biztos. 

– Olyan se, akit már évek óta nem látott? Mikor is költözött ide Sibyl, hat éve? 

– Annyi – válaszolta Lena. Újra ellenséges lett a hangja. – Az egyetemen kezdett 

dolgozni, hogy a közelemben lehessen. 

– Együtt élt valakivel? 

– Az mit jelent? 

– Tudja jól, hogy mit jelent, Lena – dobta le a zsebkendőt Jeffrey. – Vak volt. Gon-

dolom, kellett neki valami segítség a ház körül. Kivel élt? 

Lena összeszorította a száját, mint aki nem tudja, válaszoljon-e vagy ne. 

– A Cooperen lakott egy házban, Nan Thomasszal. 

– A könyvtárossal? – így már érthető, miért látta Sara a könyvtárban. 
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– Gondolom, Nannek is szólnom kell erről. 

Nan már valószínűleg tud a dologról, gondolta a férfi. Grantben semmit sem lehet túl 

sokáig titokban tartani. 

– Szólhatok neki én is – felelte ennek ellenére. 

– Nem kell – vetett rá lesújtó pillantást a lány. – Jobb, ha ismerőstől tudja meg. 

Jeffrey tudta, Lena miért akar személyesen menni, de úgy döntött, nem szól bele a 

dologba. A lány nyilvánvalóan csak az alkalmat kereste, hogy összeveszhessen még va-

lakivel. 

– Biztos vagyok benne, hogy már hallotta a hírt. A részletekről viszont biztos nem 

tud. 

– Úgy érti, nem tudja, hogy megerőszakolták? – rázta a lábát Lena. – Gondolom, a 

keresztformáról sem kellene szólnom neki. 

– Inkább ne – felelte a férfi. – A pontos körülmények egy része maradjon belső in-

formáció arra az esetre, ha valaki vallomást tenne. 

– Aki hamis vallomást tesz, azt szívesen kezelésbe veszem – morogta Lena, és még 

mindig nyugtalanul járt a lába fel-alá. 

– Nem kellene egyedül töltenie az éjszakát – mondta neki Jeffrey. – Idehívjam a 

nagybátyját? – Már nyúlt is a telefonért, de a lány nemet intett. 

– Jól vagyok – állt fel. – Gondolom, holnap találkozunk. 

Jeffrey is felállt. Örömmel nyugtázta a lány szavait. 

– Amint találtam valamit, telefonálok. 

– Hánykor lesz az eligazítás? – vetett rá különös pillantást Lena. 

Jeffrey tudta, a lány hova akar kilyukadni. 

– Nem dolgozhat ezen az ügyön, Lena. Ezt maga is tudja. 

– Nem ért engem – válaszolta. – Ha nem vehetek részt a nyomozásban, akkor a ba-

rátnője mindjárt neki is állhat boncolni a következő hullát. 
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Hat 

Lena a testvére házához ért, és bedörömbölt a bejárati ajtón. Már éppen visszaindult 

volna a kocsijához a tartalék kulcscsomóért, amikor Nan Thomas ajtót nyitott. 

Alacsonyabb volt, mint Lena, és legalább öt kilóval nehezebb. Rövid, barna haja és 

vastagkeretes szemüvege miatt úgy nézett ki, mint egy tipikus könyvtárosnő, és az is 

volt. A sírástól bedagadtak a szemei, és most is csorogtak a könnyek az arcán. Egyik 

kezében gombóccá gyűrt zsebkendőt szorongatott. 

– Ezek szerint már maga is tudja – mondta Lena. 

Nan sarkon fordult, és visszament a házba. Az ajtót nyitva hagyta Lenának. Sosem 

jöttek ki egymással. Ha nem lett volna Sibyl kedvese, Lena nem beszélt volna két szót 

sem vele. 

Egy 1920-as években épült bungalóban laktak. A belső kialakítás nem sokban válto-

zott azóta sem, éppúgy helyén maradt a keményfa padló, mint az egyszerű, dísztelen aj-

tókeretek. A bejárati ajtó közvetlenül tágas nappaliba nyílott, amelynek egyik végében 

kandalló állt, a másik végéből pedig az ebédlőbe, majd abból továbbhaladva a konyhába 

lehetett jutni. Ezen kívül két kis hálószoba és egy fürdő volt a házban. 

Lena céltudatosan azonnal a folyosó felé indult, majd belépett az egyik hálóba, 

amely Sibyl dolgozószobájául szolgált. Takaros szoba volt, amelyben kifogástalan rend 

uralkodott. Sibyl vak lévén erre rá is volt szorulva, hiszen ha valamit nem tett a helyére, 

később nem találta volna. A polcokon glédában álltak a Braille-könyvek. Braille-írásos 

magazinok hevertek a dohányzóasztalon, ezzel szemben egy régi matrac. A túlsó fal 

mellé tolt íróasztalon számítógép állt. Lena már éppen bekapcsolta, amikor Nan belépett 

a szobába. 

– Mégis mit csinál? 

– Át kell néznem a dolgait. 

– Miért? – kérdezte Nan, és az íróasztalhoz lépett. A billentyűzetre tette a kezét, 

mintha ezzel megállíthatná Lenát. 

– Meg kell tudnom, történt-e valami furcsa, követte-e valaki. 

– Azt hiszi, ebből kap rá választ? – türelmetlenkedett Nan, és felkapta a billentyűze-

tet. – Csak az iskolai dolgokhoz használta. Nem is tudja, hogy kell használni a hangfel-

ismerő szoftvert. 

– Majd rájövök – vette vissza a billentyűzetet Lena.  

– Nem engedem – ellenkezett Nan. – Ez az én házam is. 

Lena csípőre tette a kezét, és a szoba közepére ment. Észrevett egy papírkupacot egy 

régi Braille-írógép mellett. Lena felvette, és Nanhez fordult.  

– Ez mi? 

Nan odarohant, és megragadta a papírokat. 

– A naplója. 

– El tudja olvasni? 

– A személyes naplója – ismételte Nan halálra váltan. – A személyes dolgait írta be-

le. 
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Lena az ajkába harapott, és próbálta finomabban megközelíteni a dolgot. Nem volt ti-

tok ebben a házban, hogy sosem szerette Nan Thomast.  

– El tudja olvasni a Braille-írást, ugye? 

– Valamennyire. 

– El kell mondania nekem, mi áll benne, Nan – bökött a papírokra Lena. – Valaki 

meggyilkolta. Lehet, hogy követték. Talán félt valamitől, és nem akarta elmondani ne-

künk. 

Nan elfordult, lehajtotta a fejét, és a lapokat kezdte nézegetni. Végighúzta az ujjait a 

legfelső soron, de Lena látta, hogy nem olvassa a jeleket. Lenának az volt a benyomása, 

hogy Nan azért simít végig a lapokon, mert Sibyl ért hozzájuk utoljára, s így talán köze-

lebb kerülhet Sibylhez, mint a szavak révén. 

– Hétfőnként mindig elment az étkezdébe – mondta Nan. – Ilyenkor intézte a saját 

dolgait. 

– Tudom. 

– Úgy volt, hogy ma este burritót csinálunk – rendezgette szabályos stószba a papí-

rokat Nan az asztalon. –Tegye a dolgát – mondta. – A nappaliban leszek. 

Lena megvárta, amíg a nő kimegy, aztán nekilátott. Nannek igaza volt a számítógé-

pet illetően. Lena nem tudta, hogy működik a szoftver, és Sibyl tényleg csak iskolai 

ügyekhez használta a gépet. Bediktálta, mire van szüksége, aztán a tanársegéd elintézte, 

hogy elkészüljenek a fénymásolatok. 

A másik hálószoba kicsit nagyobb volt, mint az, amit dolgozószobának használtak. 

Lena megállt az ajtóban, és a csinosan bevetett ágyra nézett. A párnák közé plüssmackó 

volt dugva. Már nagyon öreg volt, több helyen kihullott a szőre. Gyerekkorában Sibyl 

mindig ezt a mackót hurcolta magával, úgyhogy szentségtörés lett volna kihajítani. Lena 

az ajtónak dőlt, és lelki szemei előtt megjelent, milyen volt Sibyl gyermekkorában, 

ahogy fogta a maciját. Lehunyta a szemét, és átadta magát az emléknek. Lena nem sok 

mindenre emlékezett vissza szívesen a gyerekkorából, de az egyik nap nagyon különle-

ges maradt. Pár hónappal a baleset után, amelyben Sibyl elvesztette a látását, az udvaron 

voltak, ő pedig hintáztatta a nővérét. Az ikertestvére szorosan magához ölelte a mackót, 

és hátravetett fejjel élvezte a szelet. Arcán széles mosoly ült, nagyon boldog volt, hogy 

hintázhat. Annyi bizalom volt benne, meg sem fordult a fejében, hogy Lena túl erősen 

vagy túl magasra fogja hajtani. Lena tudatába került a felelősségnek. Dagadt a keble a 

büszkeségtől, és addig hintáztatta Sibylt, amíg bele nem fájdult a keze. 

Lena megdörgölte a szemét, és becsukta a hálószobaajtót. A fürdőszobába ment, és 

kinyitotta a gyógyszeres szekrényt. Nem talált mást, csak Sibyl szokásos gyógynövény-

készítményeit és vitaminokat. Kinyitotta a másik szekrényt, és átvizsgálta a vécépapír-

gurigákat, tampont, hajhabot és törülközőket. Nem tudta, mit keres. Sibyl nem szokott 

dugdosni dolgokat. Ha mégis eldugna valamit, akkor is ő lenne az utolsó, aki megtalál-

ná. 

– Sibby – sóhajtotta Lena, és visszafordult a gyógyszeres szekrény ajtaján levő tü-

körhöz. Sibylt látta benne, nem magát. 

– Árulj el nekem valamit. Kérlek – súgta a tükörképének Lena. 

Lehunyta a szemét, és próbált úgy tájékozódni, ahogy Sibyl tenné. A kis helyiség kö-

zepén állva is meg tudta érinteni a falakat mindkét oldalon. Elcsigázott sóhajtással nyi-

totta ki a szemét megint. Semmi sem volt ott. 

Nan Thomas a nappaliban ült a kanapén. Az ölében Sibyl naplója, fel sem nézett, 

amikor Lena bejött a szobába. 

– Elolvastam, amit az elmúlt pár napban írt – mondta érzelemmentes hangon. – 

Semmi rendkívüli. Egy diákja miatt aggódott, aki bukásra áll. 
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– Fiú? 

– Lány – rázta a fejét Nan. – Elsős. 

– Járt itt valami mesterember az elmúlt hónapban, hogy megjavítson valamit? 

– Nem. 

– Ugyanaz a postás jár ide, aki korábban? Nem jött semmi UPS-szel vagy FedEx-

szel? 

– Senki új. Ez Grant megye, Lee. 

Lena majdnem felfortyant a becenév hallatán. Próbált úrrá lenni a dühén. 

– Nem mondta, hogy követik, vagy efféle? 

– Nem, dehogy. Teljesen rendben volt – szorította a mellére a papírokat Nan. – Jól 

mentek az órái, mi is jól megvoltunk. Úgy volt, hogy a hétvégén kirándulni megyünk 

Eufallába – mondta halvány mosollyal. 

Lena elővette a kocsikulcsát a zsebéből. 

– Rendben – igyekezett elejét venni a továbbiaknak. – Ha bármi felmerül, hívjon fel. 

– Lee… 

– Ne – tartotta fel a kezét Lena. 

Nan fintorogva vette tudomásul a figyelmeztetést. 

– Ha eszembe jut valami, telefonálok. 

Éjfélre Lena kiitta a harmadik üveg Rolling Rockot, és Madison közelében épp Grant 

megye határán autózott keresztül. Gondolta, hogy kidobja az üres üveget a kocsiabla-

kon, de az utolsó pillanatban visszafogta magát. Felnevetett saját elvein: vezetés közben 

iszik ugyan, de a szemetelést elítéli. Elvégre valahol meg kell húzni a határt. 

Az anyja, Angela Norton egész gyermekkorában azt figyelte, hogy Hank bátyja ho-

gyan süllyed egyre mélyebbre a mértéktelen italozás és kábítószerezés feneketlen göd-

rében. Hank mesélte Lenának, hogy az anyja milyen hevesen tiltakozott az ivás ellen. 

Mikor Angela és Calvin Adams összeházasodott, Angela azt az egy feltételt szabta fér-

jének, hogy nem járhat el piálni a többi rendőrrel. Calről mindenki tudta, hogy egy-egy 

botlás kivételével nagyon is szem előtt tartotta felesége kívánságát. Három hónapja vol-

tak házasok, amikor a georgiai Reece határában közúti rutinellenőrzés során egy földút 

mellett a sofőr fegyvert rántott, és kétszer fejbe lőtte Calvin Adamst. Már halott volt, 

amikor a földre rogyott. 

Angela nem állt készen rá, hogy huszonhárom éves fejjel megözvegyüljön. A férje 

temetésén elájult, amit a család az idegállapotának tudott be. Négy héten keresztül hány-

ingere volt minden reggel, mire az orvos végül előállt a diagnózissal. Állapotos volt. 

A terhesség előrehaladtával Angela egyre levertebb lett. Eredetileg sem volt vidám 

természet. Reece-ben nem volt könnyű az élet, és a Norton családnak jócskán kijutott a 

hányattatásokból. Hankről köztudomású volt, milyen lobbanékony természet, részegen 

senki sem szívesen ütközött volna bele egy sötét sikátorban. 

Angela a bátyja mellett már korán megtanulta, hogy ne nagyon veszekedjen. Két hét-

tel az után, hogy egy lány ikerpárnak adott életet, elvitte egy fertőzés. Huszonnégy éves 

volt. Hank Norton volt az egyetlen a családban, aki hajlandó volt befogadni a lányokat. 

Hank mindig azt mondta, hogy Sibyl és Lena teljesen megváltoztatták az életét. 

Amikor hazavitte őket, rögtön lemondott minden káros szenvedélyéről. Azt mondta, ők 

hozták el neki az isteni kegyelmet, és a mai napig nem felejti el, milyen érzés volt, ami-

kor először tartotta a karjában Sibylt és Lenát. 

Hank valójában csak a szpídezést hagyta abba, amikor a lányokat odaköltöztette ma-

gához. Az ivással csak sokkal később állt le. Akkor már nyolcévesek voltak az ikrek. 

Egyszer rossz napja volt a melóban, és jól berúgott. Amikor elfogyott, a pia a házban, 

úgy döntött, kocsival megy el utánpótlásért, nem gyalog. Még az utcára sem tudott ki-
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fordulni az autóval. Lena máig sem tudja, mi játszódhatott le Sibyl gondolataiban, ami-

kor a labda után futott a kocsibehajtóra. Oldalról kapta el a kocsi, és az acél lökhárító a 

halántékának vágódott, amint lehajolt a labdáért. 

Kihívták a megyei gyermekvédelmiseket, de a vizsgálatból nem lett semmi. A legkö-

zelebbi kórház negyven percre volt Reece-től. Hanknek bőven jutott rá ideje, hogy kijó-

zanodjon, és előálljon egy meggyőző történettel. Lena emlékezett, milyen volt mellette 

ülni az autóban, és figyelni, ahogy magában motyogva begyakorol valami hihető mesét. 

Lena nyolcéves fejjel nem tudta pontosan, mi is történt, és amikor a rendőrség kihallgat-

ta, alátámasztotta Hank változatát. 

Néha még mindig újraálmodta a balesetet, és álmában Sibyl úgy huppant a földre, 

mint a labda. Azóta Hank állítólag egy korty alkoholt sem ivott, de ez nem érdekelte 

Lenát. A baj már megtörtént. 

A lány kinyitott még egy sört. Mindkét kézzel elengedte a kormányt, hogy lecsavarja 

a kupakot. Nagy kortyot ivott, aztán elfintorodott az ízétől. Sosem ízlett neki az alkohol. 

Utálta, hogy nem tudja kontrollálni magát, szédül és eltompul. A részegség a gyengék-

nek való, azoknak a mankója, akik nem elég erősek ahhoz, hogy a saját szájuk íze sze-

rint éljék az életüket, és megálljanak a lábukon. A pia menekülés. Még egyet húzott a 

sörből, és arra gondolt, hogy ez a lehető legjobb alkalom a menekülésre. 

A Celica megfarolt, mert túl meredeken kanyarodott le az útról. Lena egy kézzel kor-

rigált a kormányon, a másik kézzel szilárdan markolta a sörét. A kivezető szakaszról 

jobbra fordult, és megállt a reece-i Stop 'n' Save előtt. A boltban nem égett a lámpa. A 

legtöbb reece-i üzlethez hasonlóan ez is tízig tartott nyitva. Ha jól emlékezett, e mögött 

az épület mögött szoktak bandában iszogatni és cigizni a kamaszok, vagyis itt csinálják, 

amiről nem akarják, hogy a szüleik tudjanak. Lena és Sibyl rengetegszer jött ide éjjel, 

miután a sötétben kisurrantak a házból a nem túlságosan éber Hank mellől. 

Lena összeszedte az üres üvegeket, és kiszállt. Az egyik lába beleakadt a kocsi kü-

szöbébe, és megbotlott. Egy palack kicsúszott a kezéből, és darabokra tört a betonon. A 

lány káromkodva rugdalta el a kerekek közeléből az üvegszilánkokat, aztán megindult a 

kuka felé. Miközben kidobálta az üres sörösüvegeket, megpillantotta tükörképét a ben-

zinkút kirakatában. Egy pillanatra Sibylt látta tükröződni az üvegen. Kinyújtotta a kezét, 

megérintette az ajkát, a szemét az ablakon. 

– Jézusom! – sóhajtott fel. Többek között ezért sem szeretett inni. Most is begolyó-

zott tőle. 

Az út túloldalán levő bárból kihallatszott a zene. Hank az akaraterő próbájának tekin-

tette, hogy csehója volt, mégsem öntött fel a garatra soha. A hely neve Hut volt, és úgy 

is nézett ki, mint egy kunyhó, egy kis déli beütéssel. A tető alsó része, ahol látszott, 

nádból volt, feljebb rozsdamarta bádogban folytatódott. A bejárat két oldalán álló fák-

lyákon nem tűz égett, hanem piros és narancssárga lámpaizzók, az ajtó pedig úgy volt 

lefestve, mintha fűből lett volna. A falakról kicsit már lepattogzott a festék, de még ki-

vehető volt, hogy bambuszok díszítik. 

Lena részeg volt ugyan, de nem mulasztotta el, hogy szétnézzen jobbra és balra, mie-

lőtt átmegy az úton. A lába jó tíz másodperccel lemaradt a teste mögött, oldalra kinyúj-

tott kézzel egyensúlyozva vágott át a murvával felszórt parkolón. Ötvenegynéhány ko-

csi állt a bár előtt, ebből legalább negyven kisteherautó. Az új délre jellemző módon 

puskatartók helyett sportos króm gallytörőkkel voltak felszerelve, és az oldalukra ara-

nyozott csíkot húztak. A többi kocsi Jeep volt vagy más négykerékhajtású. A hátsó 

szélvédőkre Nascar számok voltak festve. Az egyetlen szedán Hank krémszínű 1983-as 

Mercedese volt. 

A Hut bűzlött a dohányfüsttől, Lenának szaporábban kellett vennie a levegőt, nehogy 

fulladozni kezdjen. Még oda sem ért a bárpulthoz, máris csípte a szemét. Itt nem sok 
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minden változott az elmúlt húsz évben. A padló ragadt a sörtől, és a lába alatt recsegett 

a mogyoróhéj. A bal oldalon a bokszokban valószínűleg több volt a DNS-minta, mint a 

quanticói FBI-labor komplett készlete. A jobb oldalon ötvengallonos hordókból és fe-

nyőtörzsekből kialakított bárpult állt. A túlsó fal előtt kapott helyet a színpad, ennek két 

oldaláról nyílt a női és a férfivécé. A bár közepét Hank tánctérnek hívta. Éjjel a hely 

többnyire tele volt lerészegedett férfiakkal és nőkkel. A Hut úgynevezett félhármas bár 

volt, ami azt jelentette, hogy félháromkor mindenki jól nézett ki odabent. 

Lena nem látta sehol Hanket, de tudta, hogy itt kell lennie valahol, mert amatőr este 

volt. Minden második hétfőn meghívták a Hut jeles törzsvendégeit, hogy lépjenek szín-

padra, és tegyék magukat nevetségessé a város többi lakója előtt. Lenát kirázta a hideg, 

ha csak rágondolt. Reece-szel összevetve Heartsdale nyüzsgő metropolisznak tűnt. A 

legtöbb férfi, aki itt ivott a teremben, már rég elköltözött volna, ha nincs a gumigyár. De 

a gumigyár itt volt, így aztán boldogan itták magukat halálra, miközben úgy tettek, mint 

akik boldogok. 

Lena ráült az első üres bárszékre, amit meglátott. A wurlitzerből egy country szám 

szólt, dübörgött a basszusa. Felkönyökölt a bárpultra, és a fülére tapasztotta a kezét, 

hogy egyáltalán hallja a saját gondolatait. 

Érezte, hogy meglökik a karját, és amikor felnézett, látta, hogy a vidéki tahó minta-

példánya ül le mellé. Úgy nézett ki, ahogy a nagykönyvben meg van írva: az arca nap-

barnított volt, de a hajvonalánál néhány centiméter fehér maradt, ebből látszott, hogy 

baseballsapkában dolgozik odakint egész nap. Az inge agyon volt keményítve, és a 

mandzsetta szorult a férfi vastag csuklóján. A wurlitzer hirtelen elhallgatott. Lena ké-

rődzve mozgatta meg az állkapcsát, hátha kidugul a füle, mert úgy érezte magát, mintha 

alagútban lenne. A fickó újból megütögette a karját. 

– Hello, kishölgy! – mondta vigyorogva. 

Lena a szemét forgatta, és elkapta a pultos tekintetét. 

– Egy Jack Danielst jéggel! – rendelt. 

– Fizetem – lobogtatott meg a fickó egy tízdollárost. Ezt az egy szót is úgy nyögte ki, 

mint egy eldugult csatorna. Lena most vette észre, hogy a pasas sokkal jobban be van 

rúgva, mint amilyen részeg ő valaha is szeretne lenni. 

– Tudod, édi, imádnék egy kis bibliai értelmű ismerkedést veled – közölte a fickó 

félszeg mosollyal. 

A lány odahajolt hozzá, és egyenesen a fülébe irányította a szavait. 

– Ha ilyesmin kaplak, a kocsikulcsommal nyesem le a zacsid. 

A pasas válaszra nyitotta a száját, de egyetlen szóra sem volt ideje, már repült is lefe-

lé a bárszékről. Hank állt ott, kezében a fickó grabanca. Aztán belódította a tömegbe. 

Kemény pillantást vetett Lenára, aki úgy saccolta, hogy a saját arcán is ugyanolyan kife-

jezés ül. 

Sosem szerette a nagybátyját. Sibyllel ellentétben Lena nem volt megbocsátó alkat. 

Amikor ő hozta át Sibylt látogatóba Reece-be, az idő nagy részét a kocsiban vagy a ve-

randán ülve töltötte, kocsikulccsal a kezében, hogy amint Sibyl kijön, már indulhassa-

nak is. 

Hank Norton annak ellenére nem volt gyengeelméjű, hogy húszas és harmincas évei-

nek nagy részét azzal töltötte, hogy szpídet fecskendezett a karjába. Az, hogy Lena az 

éjszaka közepén bukkan fel az úgynevezett háza táján, csak egy dolgot jelenthetett. 

Még akkor is farkasszemet néztek, amikor újra bömbölni kezdett a zene, belerázkód-

tak a falak, és a rezgés a padlóból a bárszékre is felkúszott. A lány nem hallotta, inkább 

csak leolvasta Hank szájáról a kérdést: 

– Hol van Sibyl? 
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A bár mögött állt egy bádogtetős fatákolmány, kinézetre inkább melléképület, mint üz-

lethelyiség, ez volt Hank irodája. Pucér villanykörte lógott a mennyezetről, a falak sör- 

és más szeszesitalplakátokkal voltak kitapétázva. A túlsó falnál piáspalackok voltak lá-

daszám felstószolva, úgyhogy az egész helyiségben csak az íróasztalnak maradt hely, 

két oldalán egy-egy székkel. Az asztal körül számlákkal teli ládák álltak, ezek a bár 

üzemeltetése során halmozódtak fel. A kalyiba mögött folyt el a patak, ezért odabent 

nedves volt a levegő, és a tárgyak is örökké enyhén nyirkosak maradtak. Lena úgy kép-

zelte, Hank szeret itt dolgozni naphosszat, bár a sötét, párás zug leginkább egy nyelv 

számára tűnt megfelelő odúnak. 

– Látom, kicsinosítottad az irodát – tette a poharát az egyik papírdobozra. Nem tudta 

megállapítani, kijózanodott-e, vagy annyira berúgott, hogy már nem érzi, hogy részeg. 

Hank futó pillantást vetett a pohárra, aztán Lenára nézett. 

– Nem is szoktál inni. 

– Jobb későn, mint soha – emelte poharát köszöntőre a lány. 

Hank hátradőlt az íróasztal mögött, és összekulcsolta kezét a hasán. Magas, sovány 

alak volt, télen pikkelyes bőrrel. Az apja spanyol volt, de Hank inkább a sápatag anyja 

külsejét örökölte, akinek savanyú természete tésztaszínű testtel párosult. Lena nem han-

goztatta, de mindig is úgy vélte, hogy a bácsikája nem érdemtelenül emlékeztet egy al-

bínó kígyóra. 

– Mi szél hozott erre a vidékre? – kérdezte Hank. 

– Csak úgy benéztem – forgatta a poharat kezében a lány. Keserű volt a whisky. Fél 

szemét Hanken tartva mégis kiitta, és az üres poharat visszalökte a dobozra. Nem tudta, 

mi tartja vissza. Évek óta várt rá, hogy Hank Norton fölé kerekedhessen. Most eljött az 

ideje, hogy épp annyi fájdalmat okozzon neki, amennyit Hank okozott Sibylnek. 

– Rászoktál a kokóra, vagy sírtál? 

– Na mit gondolsz? – törölte meg a száját Lena a kézfejével. 

Hank csak bámult rá, és fel-alá mozgatta a kezét. A lány tudta, hogy ez nem csak 

ideges szokás. Az intravénás szpídtől Hank ízületei hamar begyulladtak. Mivel a karjá-

ban el is meszesedtek az erei a porított adalékoktól, amikkel felütötték a szert, a kerin-

gése sem volt valami tökéletes. Rendszerint jéghideg volt a keze, és szinte állandóan 

fájt. 

A két kéz hirtelen mozdulatlanná merevedett. 

– Ki vele, Lee. Vissza kell mennem felkonferálni a műsort. 

Lena kinyitotta a száját, de nem jött ki rajta hang. Egyrészt dühös volt a bácsikájára, 

hogy szokása szerint most is ilyen nyeglén viselkedik. Másrészt fogalma sem volt, ho-

gyan bökje ki a hírt. Bármennyire is gyűlölte Hanket Lena, mégiscsak ember volt. Hank 

bolondult Sibylért. Középiskolás korában Lena nem vihette sehova Sibylt, és akkoriban 

sok időt töltöttek kettesben. Tagadhatatlanul kötődtek egymáshoz, és Lena bármennyire 

is bántani akarta a nagybátyját, mégis visszafogta magát. Szerette Sibylt, Sibyl pedig 

Hanket. 

Hank felkapott egy golyóstollat, és forgatni kezdte a kezében. Aztán csak megtörte a 

csendet. 

– Mi baj, Lee? Pénzre van szükséged?  

Bárcsak ilyen egyszerű lenne, gondolta Lena. 

– Lerobbant a kocsid?  

Nemet intett. 

– Sibyllel van valami – mondta ki Hank, de elcsuklott a hangja. 

Mikor Lena nem felelt, a férfi bólintott, és összetette a kezét, mintha imádkozna. 
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– Beteg? – kérdezte síri hangon. A legrosszabbra számított. Ebben az egyetlen szó-

ban több érzelem volt, mint amennyit Lena egy egész élet alatt látott a nagybátyjától. 

Most először vette szemügyre alaposan. Sápadt bőrén piros pettyek jelentek meg, ame-

lyek az öregedő fehérbőrű férfiak arcán ütköznek ki. Hank haja, amennyire Lena emlé-

kezett, mindig is ősz volt, és a hatvanwattos körte most sárgás fénybe borította. Hawaii 

inge gyűrött volt, ami nem vallott rá, és kissé remegett a keze, amivel most újra bíbe-

lődni kezdett idegességében. 

Lena ugyanahhoz a megoldáshoz folyamodott, mint Jeffrey Tolliver. 

– Elment a központban levő étkezdébe – kezdte. – A ruházati üzlettel szemben. Tu-

dod, melyik az? 

Hank némán bólintott. 

– Otthonról ment, gyalog – tette hozzá Lena. – Minden héten egyszer odament, hogy 

egyedül legyen egy kicsit. 

A nagybátyja összekulcsolta a kezét a szája előtt, kinyújtott mutatóujja felért a halán-

tékáig. 

– Na és, izé… – Lena, csak hogy csináljon valamit, megint felvette a poharát. Kihör-

pintette a pár cseppet, ami még a pohár alján maradt, aztán folytatta. – Kiment a mosdó-

ra, és megölték. 

Az apró irodában csend volt. Kint ciripeltek a tücskök. Behallatszott a patak csobo-

gása. A bár zaja távoli morajlásként szűrődött be. 

Hank váratlanul megfordult, és átnyúlt a dobozokon. 

– Mit ittál ma este? – kérdezte. 

Lenát meglepte a kérdés, bár nem kellett volna meglepődnie rajta. Annak ellenére, 

hogy a férfi átesett a névtelen alkoholisták klubjának agymosásán, még mindig mestere 

volt annak, hogy hogyan hárítson mindent, ami kellemetlen. Hanket alapvetően a mene-

külési kényszer vezette a piához és a kábítószerhez is. 

– A kocsiban sört – ment bele a dologba Lena, és még hálás is volt, hogy nem kell 

rögtön beszámolnia a véres részletekről. – Itt meg Jack Danielst. 

A nagybátyja kezében megállt a whiskys üveg. 

– Sörre szesz, róka lesz! – figyelmeztette, és a rókás részre már a hangja is megjött. 

Lena előrenyújtotta a poharát, és megcsörgette a jeget, hogy felhívja a figyelmet. 

Hanket nézte, ahogy kitölti a Jack Danielst, és nem lepte meg, hogy a férfi megnyalja a 

száját. 

– És hogy megy a munka? – Hank hangja fémesen csengett a kalyibában. Az alsó aj-

ka enyhén remegett. Az arckifejezése szöges ellentétben állt a szavaival. Kiült rá, hogy 

teljesen letaglózta a hír. – Mennek a dolgok? – tette hozzá. 

Lena bólintott. Úgy érezte magát, mintha egy autóbaleset közepébe csöppent volna. 

Végre megértette, mit is jelent az a szó, hogy „szürreális”. Itt és most semmi sem tűnt 

konkrétnak. Alig érezte a poharat a kezében. Hank fényévekre volt tőle. Mintha álmod-

ná az egészet. 

A lány próbálta kirángatni magát ebből az állapotból, és gyorsan felhajtotta az italt. 

Úgy égette a torkát az alkohol, mintha forró aszfaltot nyelt volna. 

Hank végig a poharat figyelte, nem Lenát. 

A lánynak épp erre volt szüksége. 

– Sibyl meghalt, Hank – mondta. 

A nagybátyjának hirtelen könnyek tolultak szemébe, és Lena csak arra tudott gon-

dolni, hogy iszonyatosan öregnek néz ki. Mintha egy virágot nézett volna, hogyan her-

vad el. Hank elővette a zsebkendőjét, és megtörölte az orrát. 

Lena, éppúgy, mint pár órája Jeffrey Tolliver, megismételte a szavait. 
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– Meghalt. 

– Biztos vagy benne? – remegett meg Hank hangja.  

Lena gyorsan bólintott. 

– Láttam. Csúnyán összevagdalták – tette még hozzá.  

Hank kitátotta a száját, aztán újra becsukta, mint egy hal. Hosszan Lenán tartotta a 

szemét, mint régebben, mikor azt próbálta leleplezni, hogy hazudik. Végül elfordította a 

fejét. 

– Ennek semmi értelme – motyogta. 

A lány előrenyúlhatott volna, hogy megveregesse nagybátyja öreg keze fejét, vigasz-

talhatta volna, de nem tette. Csak ült a székben, és meg sem tudott moccanni. Ahelyett, 

hogy Sibyl járt volna a fejében, hiszen ez volt az első gondolata, Hankre figyelt, nézte 

nedves ajkát, szemét, az orrából kilógó szőrszálakat. 

– Jaj, Sibby – sóhajtott nagybátyja a szemét törölgetve. Lena látta, mekkorát ugrik az 

ádámcsutkája, ahogy nyel. A palackért nyúlt, a keze megpihent a nyakán. Kérdés nélkül 

csavarta le a kupakot, és újratöltötte Lena poharát. A sötét folyadék ez alkalommal 

majdnem a pohár pereméig felért. 

Eltelt valamennyi idő, aztán Hank hangosan kifújta az orrát, és a szemét nyomkodta 

a zsebkendővel. 

– Nem értem, hogy akarhatta bárki is megölni. – Egyre jobban remegett a keze, mi-

közben próbálta újra és újra összehajtogatni a zsebkendőt. – Ennek semmi értelme – 

motyogta. – Ha téged, azt még meg tudnám érteni. 

– Kösz szépen. 

Ennyi már elég is volt hozzá, hogy Hank felfortyanjon. 

– Úgy értem, a foglalkozásod miatt. Ne legyél már olyan ellenséges! 

Lena ezt elengedte a füle mellett. Nem volt ismeretlen a parancs. 

Hank az íróasztalra tenyerelt, és Lenára bámult. 

– Hol voltál, amikor történt? 

Lena felhajtotta a whiskyt. Már nem is égette annyira a torkát. Mikor visszarakta a 

poharat az asztalra, a nagybátyja még mindig őt nézte. 

– Maconban – morogta. 

– Gyűlöletbűntény volt? 

Lena az üvegért nyúlt, és felkapta. 

– Nem tudom. Lehet – a whisky hangosan bugyogva dőlt a pohárba. – Lehet, hogy 

azért szemelték ki, mert meleg volt. Vagy talán azért, mert vak. – Lena elfordította a fe-

jét, amikor látta, Hanknek milyen fájdalmat okoz ez a lehetőség. Úgy döntött, elejét ve-

szi a további találgatásnak. – Az erőszaktevők gyakran keresnek olyan nőt, akiről azt hi-

szik, hogy le tudják igázni, Hank. Sibyl könnyű célpont volt. 

– Akkor miattam történt az egész? 

– Ezt nem mondtam. 

A férfi felkapta a whiskysüveget. 

– Rendben – vakkantotta mérgesen, és visszaejtette a félig telt palackot a ládába. 

Most már dühös volt, visszazökkent a régi kerékvágásba. Lenához hasonlóan érzelmi 

kérdésekben Hank sem találta fel magát soha. Sibyl sokszor mondta, hogy Hank és 

Lena alapvetően azért nem jönnek ki egymással, mert annyira hasonlók. Most, hogy itt 

ült Hankkel az apró irodában, a bácsikája bánatának és dühének kitéve, a lány rádöb-

bent, hogy Sibylnek igaza volt. Húsz év múlva ő is ilyen lesz, mint Hank most, és ez el-

len semmit sem tehet. 

– Nannel beszéltél? – kérdezte Hank.  
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– Aha. 

– Meg kell terveznünk a temetést – mondta, tollat fogott, és bekeretezett egy üres fe-

lületet a naptárán. Nyomtatott betűkkel a bekeretezett rész tetejébe írta, hogy TEME-

TÉS. – Szerinted van valaki Grantben, aki tisztességesen megcsinálja? – Egy darabig 

várta, hogy mit felel a lány, aztán hozzátette: – Úgyis ott volt a legtöbb ismerőse. 

– Mi? – kérdezte Lena, és megállt mozdulat közben a kezében a pohár. – Miről be-

szélsz? 

– Lee, ezt el kell intéznünk. Méltó módon kell elbúcsúztatnunk Sibbyt. 

Lena kiitta a whiskyt. Amikor Hankre pillantott, elmosódtak előtte bácsikája vonásai. 

Sőt, az egész szoba elmosódott. Úgy érezte, hullámvasúton ül, és a gyomra is ennek 

megfelelően viselkedett. A szája elé kapta a kezét, és igyekezte leküzdeni a feltoluló 

hányingert. 

Hank valószínűleg jó párszor látta már ezt az arckifejezést, nyilván legtöbbször a tü-

körben. Lena mellé állt, és ahogy a lány feladta a küzdelmet, álla alá tartotta a szeme-

tesvödröt. 



 41 

KEDD 



 42 

Hét 

Sara a szülei mosogatója fölé hajolt, és apja csavarkulcsával meglazította a csapot. Az 

este jórészét a boncteremben töltötte, és elvégezte Sibyl Adams boncolását. Ezek után 

nem volt kedve egy sötét házba hazamenni, és egyedül aludni. Ráadásul Jeffrey fenye-

getőzése után, hogy átjön hozzá, nem is nagyon volt választása, hogy hol aludjon az éj-

jel. Csak a kutyákért ugrott haza, még azzal sem bajlódott, hogy átöltözzön, és valami 

mást vegyen fel a műtősruha helyett. 

Letörölte az izzadtságot a homlokáról, és a kávéfőzőbe épített órára pillantott. Fél hét 

volt: összesen két órát aludt. Amikor lehunyta a szemét, mindig Sibyl Adams-re gon-

dolt, ahogy ül a vécén, és nem látja, mi történik, de érez mindent, amit a támadó tesz ve-

le. 

Jó a rosszban, hogy hacsak nem történik családi tragédia, a mai nap nem lehet olyan 

pokolian szörnyű, mint a tegnapi volt. 

Cathy Linton belépett a konyhába, kinyitotta a szekrényt, és elővett egy kávéscsé-

szét, mire észrevette, hogy idősebb lánya is jelen van. 

– Te meg mit csinálsz? 

– Folyt a csap – Sara új tömítést tett a csavarmenet fölé. 

– Két vízvezeték-szerelő van a családban, mégis az orvos lányom szereli meg a szi-

várgást – panaszolta Cathy, és töltött magának egy csésze kávét. 

Sara elmosolyodott, és nekifeszült a csavarkulcsnak. Az egész Linton családban köz-

ponti foglalatosság volt a vízvezeték-szerelés; Sara nyaranta rendszerint beállt dolgozni 

az apja mellé, tekervényes lefolyókat és csöveket hegesztett. Néha arra gondolt, csak 

azért fejezte be a gimnáziumot egy évvel korábban, és kezdett hamarabb egyetemre jár-

ni, mert ott nyáron is volt elfoglaltsága, és nem kellett a pókhálós csövek között koto-

rászni az apjával. Nem mintha ne szerette volna az apját, de Tessával ellentétben sosem 

tudta legyőzni magában a pókiszonyt. 

– Itt aludtál az éjjel? – zöttyent le egy székre Cathy. 

– Igen – felelte Sara, és megmosta a kezét. Elzárta a csapot, és örömmel látta, hogy 

nem folyik. Valami eredményt csak elért, és ettől mindjárt jobban érezte magát. 

– Ha ez a doktorosdi nem jön össze, legalább van egy szakma a kezedben, ahová 

visszamehetsz – mosolygott az anyja elismerően. 

– Tudod, hogy apa is szóról szóra ezt mondta, amikor először költöztetett be az egye-

temre. 

– Persze. Meg tudtam volna ölni érte – válaszolta Cathy. Belekortyolt a kávéjába, és 

a csésze pereme fölött Sarára pillantott. – Miért nem mentél haza este? 

– Sokáig dolgoztam, és ide akartam jönni. Nem gond? 

– Persze, hogy nem – mondta Cathy, és dobott egy törülközőt Sarának. – Ne hülyés-

kedj. 

– Remélem, nem ébresztettelek fel, ahogy megjöttem – törölte meg a kezét Sara. 

– Engem ugyan nem – felelte Cathy. – Miért nem Tessnél aludtál? 
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Sara gondosan kiterítette a törülközőt. Tessa egy háromszobás lakásban élt a garázs 

fölött. Az elmúlt pár évben volt néhány olyan este, amikor Sarának nem volt kedve 

egyedül aludni a saját házában. Ilyenkor általában a húgánál töltötte az éjszakát, nehogy 

felébressze az apját, aki bármilyen napszak volt, részletesen ki akarta tárgyalni vele, 

hogy pontosan mi is bántja a lányát. 

– Nem akartam zavarni – felelte. 

– Na persze – nevetett Cathy. – Te jó ég, Sara, majdnem negyedmillió dollárba került 

az a diploma, és még csak meg sem tanítottak tisztességesen hazudni? 

– Lehet, hogy ahhoz jogra kellett volna beíratnod. – Sara levette kedvenc bögréjét, és 

töltött magának kávét. 

Cathy elkedvetlenedve tette keresztbe a lábát. Kistermetű asszony volt, és jógával 

tartotta magát formában. Szőke volt és kék szemű – ezt Tessa örökölte, Sara nem. Sará-

ról és az édesanyjáról hasonló természetüktől eltekintve külső szemlélő nehezen állapít-

hatta volna meg, hogy ők anya és lánya. 

– Nos? – tudakozódott Cathy. 

Sara szája önkéntelen mosolyra húzódott. 

– Legyen elég annyi, hogy Tessnek épp dolga volt, amikor megérkeztem. 

– És egyedül intézte a dolgát? 

– Nem – nyerített fel zavarában Sara, és elvörösödött. – Anya, úristen! 

– Devon Lockwood volt nála? – kérdezte Cathy kis gondolkodás után jóval halkab-

ban. 

– Devon? – lepődött meg Sara. Nem látta pontosan, Tessa kivel hempereg az ágyban, 

de Devon Lockwood lett volna az utolsó, aki eszébe jut. Devon Eddie segédje volt, két 

hete vette fel. 

– Pszt! Még meghallja az apád – intette csendre Cathy. 

– Mit hallok meg? – csoszogott be a konyhába Eddie. Felcsillant a szeme, ahogy 

meglátta Sarát. – Itt van az én kicsim! – Cuppanós puszit nyomott az arcára. – Téged 

hallottalak megjönni az este? 

– Én voltam – ismerte be Sara. 

– Van néhány festékesvödör a garázsban – ajánlotta Eddie. – Reggeli után esetleg 

megnézhetjük őket, hogy válasszunk valami mutatós színt a szobádnak. 

– Nem költözöm haza, apa. – Sara belekortyolt a kávéjába. 

– Pedig az áldásos hatással lenne a növekedésedre – közölte Eddie feltartott mutató-

ujjal. 

– Az lenne csak a mázli – zsörtölődött Sara. A gimnázium első osztálya óta ő volt a 

legmagasabb a családban, még az apját is túlnőtte egy hajszállal. 

Sara leült a székre, ahonnan az anyja az előbb felállt. Elnézte szüleit szokásos reggeli 

ténykedésük közben. Az apja ott téblábolt az anyja útjában, amíg Cathy le nem nyomta 

egy székre. Eddie hátrasimította a haját, és belemerült a reggeli lapba. Őszes fekete haja 

három különböző irányba meredt, éppúgy, mint a szemöldöke. Olyan régi trikóban volt, 

hogy már lyukak ütköztek ki a vállánál, a pizsamanadrág mintája pedig legalább öt éve 

kifakult, és a frottírpapucsa is kezdett szétmenni hátul. Sara sosem bocsátotta meg a 

szüleinek, hogy az anyjától a cinizmusát örökölte, az öltözködés iránti érzék hiányát pe-

dig az apjától. 

– Látom, az Observer nagyot akar kaszálni az eseten – jegyezte meg Eddie. 

Sara a Grant megyei helyi újságra pillantott. „Brutális támadás: lemészárolták az 

egyetemi tanárt” – állt a címlapon. 

– Mit írnak? – kérdezte önkéntelenül. 
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– „Sibyl Adamst, a GIT tanárát tegnap brutálisan bántalmazták a Grant Töltőállomá-

son, aminek következtében elhunyt – követte az ujjával a sort Eddie olvasás közben. – 

A rendőrség tanácstalan az ügyben. Jeffrey Tolliver rendőrfőnök” – „faszkalap”, tette 

hozzá Eddie a bajsza alatt motyogva – „kijelentette: mindent elkövetnek, hogy a tanárnő 

gyilkosát kézre kerítsék.” 

– Nem a bántalmazásba halt bele – mondta Sara, mert tudta, hogy a Sibyl arcára mért 

ökölcsapás nem volt halálos. Kirázta a hideg, ahogy visszaemlékezett a boncolási ered-

ményekre. 

Erre Eddie is felfigyelt. 

– Mert mást is csináltak vele? – kérdezte. 

Sara meglepődött az apja kérdésén. A család általában mindent megtett, hogy a mun-

kájának ez a vetülete sose kerüljön szóba. Sara kezdettől fogva érezte, hogy zavarukban 

úgy tesznek, mintha a mellékállása nem is volna a világon. 

– Mint például? – kérdezett vissza Sara, még mielőtt leesett volna neki, mire is gon-

dolt az apja. 

Cathy halálra vált arccal nézett fel a palacsintatészta-keverésből. 

Tessa vágta ki a lengőajtót, és berobbant a konyhába. Nyilvánvalóan arra számított, 

hogy csak Sarát találja ott. Tátva maradt a szája meglepetésében. 

– Jó reggelt, napsugaram! – szólt hátra Cathy a válla fölött palacsintasütés közben. 

Tessa behúzott nyakkal indult meg a kávé felé. 

– Jól aludtál? – kérdezte Eddie. 

– Édesdeden – felelte Tessa, és nyomott egy puszit az apja feje búbjára. 

– Tanulhatnál a húgodtól – bökött a falapáttal Sara felé Cathy. 

Tessa jobbnak látta szó nélkül hagyni a megjegyzést. Kinyitotta a verandára vezető 

teraszajtót, kidugta a fejét, és intett Sarának, hogy jöjjön ő is. 

Sara követte húgát, és addig nem szólalt meg, amíg gondosan be nem csukta az ajtót 

maga mögött. 

– Devon Lockwood? – suttogta. 

– Még nem meséltem el nekik, hogy Jebbel randizol – vágott vissza Tessa. 

Sara összeszorított szájjal vette tudomásul, hogy egálban vannak. 

Tessa leült a hintára a verandán, és maga alá húzta az egyik lábát. 

– És te mit csináltál olyan későig? 

– A kórbonctanon voltam – ült le a nővére mellé Sara. Fázósan megdörgölte a karját, 

mert még csípős volt az idő ilyen korán. Sara még mindig műtősruhában volt, és egy 

vékony fehér rövid ujjúban, ami nem igazán volt elég ebben a hűvösben. – Ellenőriz-

nem kellett pár dolgot. Lena… – kezdett bele, aztán félbeszakította magát, mert nem 

tudta, hogyan mesélje el, mi történt közte és Lena Adams között előző este a boncte-

remben. 

Sara tudta, hogy csak a bánat beszélt Lenából, de a vádak még mindig a fülében 

csengtek. 

– Túl akartam lenni rajta, tudod? – mondta végül. 

– És találtál valamit? – hervadt le minden jókedv Tessa arcáról. 

– Átküldtem a jelentést Jeffreynek. Szerintem segít majd neki, hogy valami használ-

ható nyomra bukkanjon. – Elhallgatott, és nyomatékosan Tessához fordult. – Ide hall-

gass. Légy óvatos, rendben? Úgy értem, mindig zárd be az ajtót. Ne mászkálj egyedül, 

ilyesmi. 

– Aha – szorította meg a kezét Tessa. – Jó, persze. 
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– Csak mert… – Elakadt, nehogy megijessze a húgát, de azért kellőképp tudatosítsa 

benne a veszélyt. – Te és Sibyl egyidősek voltatok. Érted, hogy miért mondom, nem? 

– Aha – mondta Tessa, de érződött, hogy nem akar ilyesmiről beszélni. Sara nem hi-

báztatta érte. Neki is nehéz volt végigcsinálnia a napot így, hogy a legapróbb részletekig 

tudta, mit tettek Sibyl Adamsszel. 

– A levelezőlapot betettem… – kezdte Tessa, de Sara félbeszakította. 

– Megtaláltam a táskámban – mondta. – Kösz. 

– Szívesen – válaszolta Tessa halkan. 

Sara kibámult a tóra, és nem gondolt se a képeslapra, se Sibyl Adamsre, se Jeffreyre. 

Már hetek óta nem látta ilyen békésnek a vizet. Érezte, hogy megnyugszik. Ha hunyorí-

tott, akkor ellátott a saját háza mögötti dokkig. Fedett építmény állt rajta, apró, lebegő 

csűrszerűség, olyan, mint a többi csónakház a tavon. 

Elképzelte, hogy leül az egyik napozószékre, margaritát iszogat, és ponyvát olvas. 

Nem is értette, hirtelenjében miért képzel el ilyesmit. Újabban nem sok ideje volt arra, 

hogy ücsörögjön, az alkohol ízét sem szerette, és a munkanap végére már egyébként is 

majd kifolyt a szeme a sok kórlaptól, szakfolyóirattól és igazságügyi orvos szakértői ké-

zikönyvtől, amin muszáj volt átrágnia magát. 

– Akkor nem sokat aludtál az éjjel, igaz? – szakította félbe a töprengését Tessa. 

Sara nemet intett, aztán a húga vállára hajtotta a fejét. 

– És milyen volt tegnap együtt lenni Jeffreyvel? 

– Bárcsak bevehetnék valami gyógyszert és elfeledkezhetnék az egészről. 

– Ezért nem tudtál aludni? – karolta át nővére vállát Tessa. 

– Nem tudom. Folyton Sibyl járt a fejemben. Meg Jeffrey. 

– Senki miatt nem érdemes két évig bánkódni – mondta Tessa. – Ha tényleg túl aka-

rod tenni magad rajta, akkor találkozgatnod kéne másokkal. Mármint konkrétan randiz-

gatni valakivel, úgy, hogy nem rakod ki egyből a krapekot, amint közel kerültök egy-

máshoz. 

Sara felült, és felhúzta a lábát az álla alá. Értette, Tessa miért javasolja ezt. 

– Én másmilyen vagyok. Nem tudok csak úgy lefeküdni valakivel. – Tessa nem sér-

tődött meg ezen, hiszen Sara nem is bántásból mondta. A városban apjuk kivételével 

nagyjából mindenki tisztában volt vele, hogy Tessa Linton kifejezetten aktív nemi életet 

él. 

– Még csak tizenhat éves voltam, amikor összekerültem Steve-vel – kezdte Sara. 

Steve volt az első komoly párkapcsolata. – Aztán meg tudod, mi történt velem Atlantá-

ban. – Tessa bólintott. – Jeffrey mellett kedveltem meg a szexet. Életemben először ak-

kor éreztem teljes embernek magamat – szorította ökölbe a kezét, mintha bele tudna ka-

paszkodni ebbe az érzésbe. – El sem tudod képzelni, milyen sokat jelentett nekem… 

Annyi év után, még csak az iskolára meg a munkára figyeltem, és nem jártam senkivel, 

hirtelen észbe kaptam! Előtte egyáltalán nem volt magánéletem.  

Tessa némán hallgatta a nővérét. 

– Emlékszem az első randevúnkra – folytatta Sara. – Hazafelé vitt kocsival, és esett 

az eső, ő pedig hirtelen leállította a motort. Azt hittem, viccel, mert épp néhány perccel 

korábban beszéltük meg, hogy mindketten mennyire szeretünk esőben sétálni. A világí-

tást nem kapcsolta le, és kiszállt a kocsiból. – Sara lehunyta a szemét, és újra maga előtt 

látta Jeffreyt, amint felhajtott gallérral áll a hideg esőben. – Egy macska hevert az úttes-

ten. Elütötték. Már nem élt. 

Tessa szótlanul várta a folytatást. 

– És aztán? – kérdezte végül bátorítólag. 

– Jeffrey felvette és levitte az út szélére, hogy ne menjenek át rajta többen. 
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– Felvette? – kérdezte Tessa megrökönyödve. 

– Igen. – Sara elmosolyodott. Boldogsággal töltötte el az emlék. – Nehogy más is 

átmenjen rajta. 

– Hozzányúlt egy döglött macskához? 

Sara nevetve figyelte Tessa megbotránkozását. 

– Még nem meséltem? 

– Tuti, hogy emlékeznék rá. 

Sara hátradőlt a hintán, és letette a lábát, hogy megállítsa a himbálózást. 

– Előtte vacsoránál elmesélte, mennyire utálja a macskákat. Aztán meg a sötét éjsza-

kában, esőben megáll az út közepén, hogy odébb vigyen egy döglött macskát, nehogy 

más is elüsse. 

– Aztán meg visszaszállt a kocsiba döglöttmacskás kézzel? – Tessa nem tudta palás-

tolni, mennyire undorítónak találja a dolgot. 

– Onnantól én vezettem, mert nem akart megfogni semmit. 

– És most kezdődik már a romantikus rész? Különben lassan tényleg felfordul a 

gyomrom – ráncolta az orrát Tessa. 

Sara bosszús pillantást vetett rá, aztán folytatta. 

– Hazavezettem, és persze muszáj volt bejönnie, hogy kezet tudjon mosni – nevetett. 

– Csupa víz volt a haja, és eltartotta magától a kezét, mint egy sebész, aki nem akarja 

összekenni a műtősruhát. – Sara szemléltetésképpen felfelé fordított tenyérrel mutatta is, 

hogy állt Jeffrey keze. 

– Aztán? 

– Aztán a konyhába mentünk, mert ott van az antibakteriális folyékony szappan, és 

nem tudta megnyomni a gombját anélkül, hogy összekente volna, úgyhogy megnyom-

tam neki – sóhajtott mélyet. – A mosdókagyló fölé hajolva sikálta a kezét, aztán én ha-

boztam be, és annyira erős, meleg keze volt, és mindig annyira biztos magában: csak 

rám nézett, és habozás nélkül egyből szájon csókolt, mintha tudta volna, hogy amióta a 

kezéhez értem, nem tudom kiverni a fejemből, milyen lenne magamon érezni. 

Tessa megvárta, amíg a nővére befejezi. 

– A döglött macskás résztől eltekintve ez a legromantikusabb történet, amit életem-

ben hallottam – mondta. 

– Így volt – állt fel Sara, és odasétált a veranda alacsony korlátjához. – Biztos vagyok 

benne, hogy minden barátnőjét a tenyerén hordozza. Azt hiszem, ösztönös tehetsége van 

hozzá. 

– Sara, te sosem fogod megérteni, hogy valakinek mást jelenthet a szex. Néha nem 

több, mint dugás – Tessa kis szünetet tartott. – Néha csak azért kell, hogy valaki kicsit 

odafigyeljen az emberre. 

– Hát én aztán odafigyeltem rá, az biztos. 

– Még mindig szeret téged. 

Sara szembefordult vele, és leült a korlátra. 

– Csak azért akar visszaszerezni, mert elhagytam. 

– Ha komolyan ki akartad volna törölni az életedből, akkor már nem dolgoznál a 

kórbonctanon. 

Sara válaszra nyitotta a száját, de nem tudta, hogyan magyarázza meg a húgának, 

hogy e nélkül az állás nélkül beleőrülne a mindennapokba. Bizonyos mennyiségű fül- és 

torokfájás annyira elzsongította, hogy a halottkémi munka a dolog morbid természete 

ellenére olyasmit adott neki, amit igazán szívesen csinált, és sosem mondott volna le ró-

la. 
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De tudta, hogy Tessa ezt nem értené, úgyhogy csak annyit mondott: 

– Nem tudom, mit fogok csinálni. 

A húga nem felelt. Egyenesen a házba nézett a konyhaablakon át. Sara is követte a 

pillantását. Jeffrey Tolliver állt a tűzhelynél, és az anyjukkal beszélgetett. 

 

Lintonék háza negyven éve épült, szinteltolásos épület volt, amelyet elkészülte óta újra 

és újra átépítettek. Amikor Cathy érdeklődni kezdett a festés után, műtermet ragasztot-

tak a hátuljához zuhanyzóval. Amikor Sara mintadiák lett, és éjjel-nappal tanult, a pad-

lástérből leválasztottak egy dolgozót külön kis fürdőszobával. Amikor Tessa fiúzni kez-

dett, a pincét újították fel úgy, hogy Eddie maximum három másodperc alatt a lakás 

bármelyik pontjából a pincében tudjon teremni. A szoba mindkét végében volt lépcső, 

és egy szinttel feljebb volt a legközelebbi fürdőszoba. 

Az alagsori rész nem sokat változott, amióta Tessa egyetemre kezdett járni, és elköl-

tözött otthonról. A szőnyeg avokádózöld volt, a kihúzható heverő rozsdabarna. A helyi-

ség közepén pingpong- és biliárdasztal állt. 

Amikor Sara és Jeffrey lesétált a lépcsőn, Sara két kutyája, Bill és Bob a heverőn fe-

küdt. A nő tapssal igyekezett mozgásra bírni őket, de az agarak meg sem moccantak, 

amíg Jeffrey élesen rájuk nem füttyentett. 

Jeffrey Bob hasát vakargatta, és köntörfalazás nélkül a tárgyra tért. 

– Egész éjjel próbáltalak hívni. Hol voltál?  

Sara úgy érezte, hogy ez nem tartozik Jeffreyre. 

– Találtál már valamit Sibyllel kapcsolatban? – kérdezett vissza. 

A férfi a fejét rázta. 

– Lena azt mondja, nem járt senkivel, tehát kizárt, hogy a pasija dühödött be. 

– És valami régebbi partner? 

– Az sincs – felelte Jeffrey. – Azt hiszem, ma felteszek pár kérdést a lakótársának. 

Nan Thomasszal élt egy házban. A könyvtáros, ismered? 

– Aha – bólintott Sara. Szóval ezért, gondolta magában. – Megkaptad a jegyzőköny-

vet? 

– Mi van? – rázta a fejét Jeffrey értetlenül. 

– Még tegnap éjjel elvégeztem a boncolást. 

– Micsoda? – értetlenkedett Jeffrey tovább. – Nem végezhetsz boncolást úgy, hogy 

nincs ott még valaki. 

– Tudom, Jeffrey – csattant fel Sara keresztbe tett kézzel. Épp elég volt neki az is, 

hogy egy ember már megkérdőjelezte a szakmai felkészültségét az elmúlt fél napban. – 

Brad Stephens ott volt. 

– Brad Stephens? – fordult el a férfi, és valamit motyogott magában az állát simogat-

va. 

– Mit mondasz? 

– Azt, hogy furcsán viselkedsz mostanában – fordult újra szembe vele Jeffrey. – Éj-

nek évadján elvégezted a boncolást? 

– Sajnálom, hogy furcsállod, de két munkahelyem van, nem csak neked dolgozom – 

Jeffrey próbálta leinteni, de Sara folytatta. – Ha elfelejtetted volna, a kórbonctan mellett 

még a klinikán is tele van a váróterem. Apropó betegek – nézett az órájára, bár igazán 

meg se jegyezte, hogy mit mutat –, mindjárt kezdődik a rendelés. – Csípőre tette a ke-

zét. – Minek is köszönhetem a látogatást? 

– Hogy megnézzem, hogy vagy – mondta a férfi. – Márpedig láthatólag kutya bajod. 

Azt hiszem, ezen már meg sem kellene lepődnöm. Te mindig jól vagy. 
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– Ahogy mondod. 

– Sara Linton, a vasember. 

Sara remélte, hogy sikerült leereszkedő pillantást vetnie rá. Amikor válófélben vol-

tak, annyiszor eljátszották ezt a jelenetet, hogy a nő kívülről fújta az összes érvet pro és 

kontra. Sara túl független. Jeffrey túl kisajátító. 

– Mennem kell – mondta. 

– Várj csak – felelte Jeffrey. – És a jegyzőkönyv? 

– Elfaxoltam neked. 

– Értem. – Most rajta volt a sor, hogy csípőre tegye a kezét. – De találtál valamit? 

– Igen – válaszolta Sara. Aztán helyesbített: – Nem. –Védekezőn fonta össze a karját 

a mellén. Ki nem állhatta, hogy a férfi vita közben újra munkaügyre váltott. Béna trükk 

volt, de mindig váratlanul érte. Kicsit összeszedte magát, és hozzátette: – Most reggelre 

kapom meg a vérvizsgálat eredményét. Nick Shelton azt mondta, kilenckor felhív, és 

utána már tudok mondani neked valamit. Ezt ráírtam a jegyzőkönyv tetejére is – mondta 

még. 

– Miért sietsz ennyire a vérvizsgálattal? – kérdezte Jeffrey. 

– Megérzésből – felelte Sara. Egyelőre csak ennyit tudott mondani. Nem szerette a 

félinformációkat. Elvégre orvos, nem pedig jós, és ezt Jeffrey is tudja. 

– Legalább nagy vonalakban mondd el, mi van a jegyzőkönyvben – kérte a férfi. 

Sara újfent összefonta a karját. Nem volt kedve hozzá. A lépcsőfeljáró felé pillantott, 

hogy lássa, más nem hallja őket. 

– Inkább olvasd el – mondta. 

– Légy szíves – ismételte a férfi. – Tőled akarom hallani. 

Sara a falnak vetette a hátát. Egy pillanatra lehunyta a szemét. Nem mintha fel kellett 

volna idéznie magában a részleteket, inkább arra volt szüksége, hogy egy kis távolságra 

tegyen szert mindattól, amit tud. 

– A vécén támadtak rá – fogott bele. – A tettesnek sikerült meglepnie, és mivel Sibyl 

vak volt, könnyen sikerült ártalmatlanná tenni. Azt hiszem, gyorsan felvágta, felemelte 

az áldozat blúzát, és megcsinálta a kereszt alakú vágást. A hasát is hamar felvágta. Ott 

nem olyan mély a vágás. A péniszével inkább csak azért hatolt be a sebbe, hogy meg-

gyalázza a nőt. Aztán vaginálisan is megerőszakolta, ez magyarázza a székletet, amit ott 

találtam. Nem valószínű, hogy elélvezett. Szerintem ez nem volt lényegi szempont szá-

mára. 

– Szóval szerinted inkább arról szólt, hogy bemocskolja az áldozatot? 

Sara vállat vont. A legtöbb erőszaktevő valamilyen szexuális zavarral küzd. Ennyi 

erővel lehet, hogy ez az elkövető is ilyen. Az, hogy bedugta a péniszét az áldozat belei 

közé, épp elég bizonyíték rá. 

– Vagy azt élvezte, hogy félig-meddig nyilvános helyen teszi. Az ebédidő csúcsfor-

galma ugyan már lement, de azért bárki besétálhatott volna, hogy rajtakapja. 

Jeffrey az állát vakargatva fontolgatta a dolgot. 

– Még valami? 

– Szabaddá tudod tenni magad, és át tudsz jönni? – kérdezte a férfi. – Összehívhatok 

egy eligazítást, mondjuk kilenc harmincra. 

– Minden részletre kitérjek? 

– Nem akarom, hogy tudjanak erről – rázta a fejét Jeffrey. Jó ideje ez volt az első do-

log, amiben Sara teljesen egyet értett vele. 

– Jó – mondta. 

– Akkor kilenc harminc körül bejössz? – kérdezte a férfi újra. 
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Sara gondolatban végigfutott a délelőtti programon. Jimmy Powell szülei várják az 

irodában nyolckor. Feltehetőleg megkönnyíti a dolgát, hogy egyik szörnyű találkozóról 

kell mennie a másikra. Ráadásul tudta, hogy minél hamarabb tájékoztatja a nyomozókat 

a boncolási eredményekről, annál hamarabb eredhetnek a gyilkos nyomába. 

– Aha – mondta, és megindult a lépcső felé. – Ott leszek. 

– Várj csak – szólt utána a zsaru. – Lena is ott lesz.  

Sara a fejét rázva fordult vissza. 

– Na ne már. Nem fogom pontról pontra rekonstruálni Sibyl halálát az ikertestvére 

füle hallatára. 

– Ott kell lennie, Sara. Ezt bízd rám. – A nő pillantásából kitalálhatta, mit gondol, 

úgyhogy rögtön folytatta is. – Tudni akarja a részleteket. Így dolgozza fel a történteket. 

Végül is zsaru. 

– Nem fog jót tenni neki. 

– Ez az ő döntése – ismételte Jeffrey. – A tényeket így is, úgy is meg fogja tudni. 

Jobb, ha tőlünk hallja az igazságot, mintha azokat a marhaságokat olvassa el, amiket az 

újságban talál. – Elhallgatott, talán mert érezte, hogy még mindig nem győzte meg Sa-

rát. – Ha Tessával történt volna, te is tudni akarnád, mi történt. 

– Jeffrey – mondta Sara, de érezte, hogy jobb belátása ellenére enged a férfinak –, 

semmi szükség rá, hogy az ember így emlékezzen vissza a testvérére. 

– Talán neki mégis van – vont vállat Jeffrey. 

 

Reggel háromnegyed nyolckor Grant megye még csak ébredezett. Az éjjel gyors zivatar 

mosta le a port az utcákról, és bár még hűvös volt, Sara felnyitotta a BMW Z3-as tetejét. 

Akkor vette a kocsit, amikor még nem heverte ki a válást, és szüksége volt rá, hogy va-

lamivel feldobja magát. Úgy két hétig nagyon örült is neki, de aztán megbámulták és 

mindenki megjegyzéseket tett a puccos új járgányra, és ettől kicsit nevetségesen érezte 

magát. Nem ilyen autóval kellene járni egy kisvárosban, főleg nem így, hogy orvos, sőt 

gyermekgyógyász. Ha nem lett volna tősgyökeres Grant megyei, Sara gyanította, hogy 

választania kellett volna: vagy eladja a kocsit, vagy elpártolnak tőle a betegei a klinikán. 

Így viszont csupán az anyja megjegyzéseit kellett zsebre tennie, amikor kifejtette, hogy 

nevetséges ilyen felvágós sportkocsit hajtani, ha még öltözködni sincs ízlése. 

Sara a klinika felé menet odaintett Steve Mann-nek, a vasbolt tulajdonosának. A bol-

tos meglepett mosollyal integetett vissza. Nős volt és háromgyerekes apa, de Sara tudta, 

hogy a férfi kicsit még mindig bele van esve, mert a korai szerelmek megmaradnak egy 

életen át. Steve volt Sara első komoly barátja, és a nő még mindig nagyon kedvelte, de 

semmi több. Eszébe jutott, serdülőkorában mennyire zavarban volt, amikor Steve leta-

pizta az autója hátsó ülésén. Miután először szeretkeztek, másnap nem is tudott Steve 

szemébe nézni. 

A férfi örült, hogy gyökeret ereszthetett Grant megyében. A Robert E. Lee gimnázi-

um sztár középhátvédjeként éppúgy vidám volt, mint később, amikor az apja vasboltjá-

ban kezdett dolgozni. Sara viszont a középiskola után mindenképp el akart kerülni 

Grantből, Atlantába akart menni, hogy izgalmasabban éljen, és több kihívás vegye kö-

rül, mint szülővárosában. Hogy végül mégis miért kötött ki itt, az Sara számára épp-

olyan rejtély volt, mint bárki más számára. 

Egyenesen előreszegezett tekintettel haladt el az étkezde előtt. Nem akarta felidézni 

az előző délutánt. Olyan alaposan kirekesztette a látómezejéből az utcának azt az olda-

lát, hogy majdnem elütötte Jeb McGuire-t, aki gyalog igyekezett a gyógyszertár felé. 

– Jaj, bocsánat – lassított le a nő, és megállt a járda mellett. 

Jeb derűsen felkacagott, és odaügetett a kocsihoz. 
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– Próbálod megakadályozni a holnapi randevúnkat? 

– Tudod, hogy nem – válaszolta Sara kényszeredetten, és mosolyt erőltetett az arcára. 

A tegnapi események teljesen kiverték a fejéből, hogy elígérkezett Jebnek. Tizenegy 

éve, amikor Jeb Grantbe költözött és megvette a gyógyszertárat, találkozgattak, de nem 

történt köztük semmi komoly, és mire Jeffrey a képbe került, már teljesen kihűlt a kap-

csolatuk. Sarának fogalma sem volt róla, miért ment bele a találkába ennyi idő után. 

Jeb hátrasimította a haját. Nyurga férfi volt, tipikus futóalkat. Tessa egyszer Sara 

agaraiéhoz hasonlította a testfelépítését. Ezzel együtt jóképű volt, biztosan nem esett 

nehezére nőt találnia magának. 

– Tudod már, hogy mit szeretnél vacsorázni? – kérdezte Sara kocsijának dőlve. 

A nő vállat vont. 

– Nem tudtam eldönteni – füllentette. – Lepj meg valamivel! 

Jeb felvonta a szemöldökét. Cathynek igaza volt: nagyon rosszul hazudik. 

– Tudom, min mentél keresztül tegnap – mondta legyintve. – Teljesen megértem, ha 

mégis lemondod a vacsorát. 

Sarának megdobbant a szíve az ajánlatra. Jeb McGuire kedves fickó. Patikusként ki-

vívta a város lakóinak tiszteletét és bizalmát. Ráadásul kifejezetten előnyös a külseje. 

Az egyetlen baj vele, hogy túl kedves, túl simulékony. Sosem vesztek össze semmin, 

mert a férfi túl nyugodt volt ahhoz, hogy bármihez is ragaszkodjon. Sara könnyebben el 

tudta volna képzelni őt testvérnek, mint szeretőnek. 

– Nem akarom lemondani – felelte, és furcsa módon nem is tette. Talán tényleg jót 

tenne neki, ha többet járna el otthonról. Lehet, hogy igaza van Tessának. Talán tényleg 

itt az ideje. 

Jeb képe felderült. 

– Ha nincs túl hűvös, akkor kivihetlek a tóra is a hajómmal. 

– Azt hittem, csak jövőre akartál hajót venni, nem? – kérdezte Sara incselkedve. 

– A türelem sosem volt az erősségem – válaszolta Jeb, bár a tény, hogy ezt épp Sará-

nak mondta, pont az ellenkezőjéről tanúskodott. A gyógyszertár felé bökött az ujjával, 

jelezve, hogy mennie kell. – Tehát hat körül találkozunk, oké? 

– Hatkor – állt rá Sara, és érezte, hogy rá is átragad egy kevés a férfi izgalmából. 

Sebességre rakta a BMW-t, Jeb pedig a gyógyszertár kapujához sietett. Marty Ringo, 

a gyógyszertár pénztárosa már várta. Jeb megölelte, és kinyitotta a zárat. 

Sara beállt a klinika parkolójába. A heartsdale-i gyermekklinika téglalap alakú épület 

volt, egy nyolcszögletű kiszögelléssel, melyet üvegfalak határoltak. Ez volt a váróterem. 

Dr. Barney, aki maga tervezte az épületet, szerencsére jobb orvos volt, mint építész. A 

helyiség belülről déli stílusban volt kialakítva, és az üvegtéglák miatt nyáron olyan volt, 

mint egy kemence, télen pedig mint egy jégszekrény. A betegek köztudomásúlag nem 

egyszer lázrohamot kaptak, miközben várták, hogy sorra kerüljenek. 

A váróterem üres volt, és hűvös, amikor Sara belépett. Körülnézett a sötét helyiség-

ben, és nem először futott át rajta, hogy fel kellene újítani a belső teret. A betegek és 

szüleik számára kikészített székek praktikusak voltak, semmi több. Sara és Tessa sokat 

ült itt Cathyvel, míg várták, hogy szólítsák őket. Az egyik oldalon játszósarok volt há-

rom kisasztallal, hogy a gyerekek rajzolhassanak vagy olvasgathassanak várakozás köz-

ben. Highlights, People és House & Garden magazinszámok hevertek szerteszét. A 

zsírkrétákat szépen tálcákra rendezték, és rajzpapírt készítettek mellé. Tessával ellentét-

ben Sara sosem félt dr. Barney-hoz menni, talán mert alig betegeskedett gyerekkorában. 

Azt pedig kifejezetten szerette, amikor visszahívták őket, és bemehettek arra a területre 

is, ahová csak az orvosok bejáratosak. Hetedikben, amikor Sara érdeklődni kezdett a 

természettudományok iránt, Eddie talált egy biológiatanárt a főiskolán, akinek 
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főnyomócsőcserére szorult a lakása. A tanár cserében különórákat tartott Sarának. Két 

év múlva aztán a kémiaprofesszor házában kellett kicserélni az összes csövet, aminek 

fejében Sara a főiskolásokkal együtt kísérletezhetett. 

Kigyulladt a világítás, Sara pislogott, amíg hozzá nem szokott a fényárhoz. Nelly 

nyitotta ki a vizsgáló váróterembe nyíló ajtaját. 

– Jó reggelt, dr. Linton – üdvözölte, Sara kezébe nyomott egy stósz rózsaszínű üze-

netet, és elvette tőle a táskáját. – Megkaptam az üzenetét, hogy át kell mennie a rendőr-

ségre. Már átraktam azokat az időpontokat, amik ütköztek vele. Nem baj, ha kicsit ké-

sőbb végez ma? 

Sara nemet intett, és átfutotta az üzeneteket. 

– Powellék körülbelül öt perc múlva itt lesznek, és egy fax várja az asztalán. 

Sara felnézett, hogy megköszönje neki, de Nelly már ott sem volt, valószínűleg Elliot 

Felteau időbeosztását ellenőrizte. Sara még akkor vette fel Elliotot, amikor gyakornok 

volt az augustai kórházban. A tanulékony fiatal orvos idővel be akarta vásárolni magát a 

praxisba, hogy Sara partnere legyen. A nő egyelőre nem tudta, akar-e partnert, de Elli-

otnak még legalább tíz évig nem lesz elég pénze arra, hogy vételi ajánlatot tegyen. 

Sara az előtérben összefutott Molly Stoddard nővérrel. 

– Kilencvenöt százalékos károsodás a Powell gyereknél – közölte a friss laborered-

ményeket. 

– Minden pillanatban itt lehetnek – bólintott Sara.  

Molly együtt érző mosolya arról árulkodott, hogy a nővér nem irigyli a Sara előtt álló 

feladatot. Powellék jó emberek voltak. Pár éve elváltak, de ha a gyermekeikről volt szó, 

meglepő fokú szolidaritásnak adták tanújelét. 

– Kikeresne nekem egy telefonszámot? El akarom küldeni őket egy specialistához az 

Emoryban. Ismerem. Érdekes kísérleteket végez korai stádiumban levő akut mieloblasztos 

páciensekkel – Sara megadta a nevet, és kinyitotta az irodája ajtaját. Nelly már a széke 

mellé tette a táskáját, és odakészített egy bögre kávét az asztalára. Itt volt a fax is, amit 

az előbb említett. A Georgiai Nyomozóhivatal jelentése volt Sibyl Adams vérvizsgálatá-

ról. Nick azt firkantotta a lap tetejére, hogy elnézést, de szinte egész nap értekezleteken 

kell majd ülnie, és tudta, hogy Sara minél előbb tudni szeretné az eredményeket. Sara 

kétszer elolvasta a jelentést, és ahogy megemésztette a tartalmát, hideg fájdalom költö-

zött a gyomrába. 

Hátradőlt a székében, és körülnézett az irodában. Az első hónapja hektikus volt, de a 

Gradyhez képest semmiségnek tűnt. Talán három hónap is beletelt, mire Sara hozzászo-

kott a lassabb ritmushoz. Fül- és torokfájás volt bőven, de nem sok kritikus eset került a 

keze alá. Őket az augustai kórházba irányították. 

Darryl Harp anyja volt az első, aki fényképet adott Sarának a lányáról. A legtöbb 

szülő követte a példáját, Sara pedig sorban kirakta őket az iroda falára. Azóta tizenkét 

év telt el, és már teljesen beterítette velük az iroda falát, és a fürdőszobában folytatta. 

Ha bármelyikre rápillantott, fel tudta idézni a gyermek nevét, és legtöbbször azt is, hogy 

mi baja volt. Már voltak olyanok is, akik közben felnőttek, és tizenkilenc évesen azt ta-

nácsolta nekik, hogy forduljanak háziorvoshoz. Volt olyan, aki szó szerint sírva fakadt, 

amikor ezt meghallotta. Néhányszor Sarának is elszorult a torka. Neki nem lehetett gye-

reke, ezért gyakran nagyon ragaszkodott a kis betegeihez. 

Kinyitotta a táskáját, hogy elővegyen egy kórlapot, és közben kezébe akadt a levele-

zőlap, amit előző nap kapott. Rámeredt az Emory Egyetem bejáratát ábrázoló fotóra. 

Sara máig emlékezett a napra, amikor megkapta az értesítést, hogy felvették az 

Emoryra. Elismertebb északi egyetemek is ajánlottak ösztöndíjat neki, de Sarának min-
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dig is az Emory volt az álma. Tudta, hogy ott színvonalas az orvosképzés, és ő sosem 

akart másutt élni, mint délen. 

Megfordította a képeslapot, és végighúzta az ujját a formás, gépelt címzésen. Mióta 

eljött Atlantából, minden április közepén kapott egy ilyen levelezőlapot. A tavalyi a 

World of Coke-ot ábrázolta, és az állt rajta: „Az egész világ a lába előtt hever.” 

Összerezzent, mert Nelly hangja szólalt meg a házitelefon kihangosítóján. 

– Dr. Linton? – jelentkezett Nelly. – Megjöttek Powellék. 

Sara a piros válasz gomb fölé tartotta az ujját. Visszacsúsztatta a képeslapot a táská-

jába, és kiszólt: 

– Máris megyek. 
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Nyolc 

Amikor Sibyl és Lena hetedikesek voltak, egy idősebb fiú, név szerint Boyd Little mó-

kásnak találta, hogy folyton Sibyl mellé lopakodott, és hirtelen csettintett egyet a füle 

mellett. Lena egyik nap utánament az iskolabuszon, és hátulról rávetette magát a fiúra. 

Lena kicsi volt és fürge, de a fiú egy évvel idősebb és vagy huszonöt kilóval több. Iszo-

nyúan megverte Lenát, mielőtt még a buszsofőr szét tudta volna választani őket. 

Lena Adams ezt az epizódot is beleszámítva őszintén állíthatta, hogy még sosem 

érezte magát fizikailag annyira lepusztulva, mint az ikertestvére halála utáni reggelen. 

Szörnyen másnapos volt, az egész teste csak lógott a csontjairól, és legalább fél órát kel-

lett a forró zuhany alatt töltenie, mire egyáltalán meg tudott állni egyenesen. Annyira 

görcsölt a feje, hogy úgy érezte, menten szétesik, és két részre hasad. Hiába nyomott 

egyre több fogkrémet a kefére, azzal sem tudta elvenni a borzalmas szájízt, a gyomrát 

pedig mintha gombóccá gyűrték, és jó szorosan körbekötözték volna fogselyemmel. 

Hátul ült az őrszoba eligazítóhelyiségében, és próbált nem okádni többet. Nem mint-

ha sok kihánynivaló maradt volna benne. Úgy érezte, annyi minden kijött belőle, hogy 

szó szerint behorpadt a gyomra. 

Jeffrey odasétált hozzá, és a kezébe nyomott egy csésze kávét. 

– Igya meg – parancsolt rá. 

Lena nem ellenkezett. Reggel Hank is ugyanezt mondta neki még otthon. A lány na-

gyon zavarban volt, semmit sem akart elfogadni a nagybátyjától, tanácsot pedig vég-

képp nem, így aztán mondta Hanknek, hogy tudja, hova rakja a kávéját. 

Most belekortyolt a csészébe, aztán letette. 

– Még nem késő, hogy meggondolja magát, Lena. 

– Maradok – erősködött. – Mindent tudnom kell.  

Jeffrey, úgy tűnt, egy örökkévalóságon át néz vele farkasszemet. Annak ellenére, 

hogy minden egyes fénysugár tűszúrásként hatolt a szemébe, állta főnöke pillantását. 

Megvárta, amíg Jeffrey kimegy a szobából, aztán visszaült a székbe. Megtámasztotta 

térdén a kávéscsészéjét, és lehunyta a szemét. 

Nem emlékezett rá, hogyan ért haza éjjel. A félórás autóút Reece-ből idáig csak ho-

mályosan derengett. Azért tudta, hogy Hank vezette az autóját, mert amikor ma reggel 

beszállt a kocsiba, teljesen hátra volt tolva az ülés, és a tükör is el volt állítva. Az utolsó 

emléke az volt, hogy a Stop 'n' Save kirakatüvegében nézegeti a tükörképét. Rögtön ez-

után következett a harsogóan hangos telefoncsörgés, Jeffrey hívta, hogy szóljon neki a 

halottkémi jelentés ismertetéséről, és gyakorlatilag könyörgött, hogy ne jöjjön eligazí-

tásra. Ami közben történt, az teljesen kiesett Lenának. 

Reggel az öltözködés ment legnehezebben. A hosszú zuhanyzás után Lena legszíve-

sebben visszamászott volna a takaró alá, és összegömbölyödik. Minden porcikája azt 

kívánta, hogy egész nap ágyban maradjon, de nem vitte rá a lélek. Az éjszaka hiba volt, 

de nem szükségtelen. Nyilvánvalóan szabadjára kellett eresztenie a fájdalmát, anélkül 

teljesen szétesik. 

De a reggel már más tészta. Lena erőt vett magán, nadrágot és mutatós blézert húzott, 

amit nap mint nap munkához is visel. Felcsatolta a pisztoly tartóját, ellenőrizte fegyve-
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rét, és érezte, hogy az áldozat testvérének a bőréből visszabújik a zsaruéba. Ennek elle-

nére borzalmasan fájt a feje, mintha ragasztóból lennének a gondolatai, és a koponyája 

belső oldalához tapadnak. Váratlan együttérzés támadt fel benne: megértette, hogyan 

indul az alkoholizmus. A lelke mélyén nem tagadhatta, hogy átvillant rajta, milyen jót is 

tenne most egy feles. 

Nyikorogva nyílt a rendőrségi tárgyaló ajtaja, és Lena épp jókor nézett fel, hogy 

meglássa Sara Lintont, aki háttal állt az előtérben. Épp mondott valamit Jeffreynek, 

nyilván nem valami hízelgőt. Lenába belehasított a lelkiismeret-furdalás, amiért olya-

nokat mondott Sarának előző este. Kirohanása ellenére tisztában volt vele, hogy Sara jó 

orvos. Mindenki azt mondta, hogy nagyon is ígéretes karrierről mondott le Atlantában, 

amikor visszajött Grantbe. Bocsánatkéréssel tartozik neki, de Lena egyelőre még gon-

dolni sem akart erre. Ha készült volna erről bármilyen statisztika, akkor Lena dühroha-

mainak és bocsánatkéréseinek aránya az előbbi halmaz döntő túlsúlyát mutatná. 

– Lena – mondta Sara. – Jöjjön velem. 

Lena pislogva próbált rájönni, mikor is jöhetett oda hozzá Sara a terem túlsó végéből. 

A szertár felé tartott. 

Nagy nehezen talpra kecmergett, közben kiment a fejéből, hogy a kezében van a ká-

vé. Egy részét a nadrágjára öntötte, de nem törődött vele. Letette a csészét, és követte 

Sarát a tárolószekrényhez. Ez akkora volt, hogy raktárszobának is hívhatták volna, de 

már évek óta az állt az ajtaján, hogy tárolószekrény, úgyhogy mindenki ezt szokta meg. 

Itt tárolták a bizonyítékokat, a rendőrség által minden ősszel szervezett elsősegély-

tanfolyamokon használatos bábukat és az elsősegélycsomagokat. 

– Üljön le! – húzott oda neki egy széket Sara. 

Lena engedelmeskedett. Sara közelebb húzott egy oxigénpalackot. 

– Azért fáj a feje – magyarázta, miközben csatlakoztatott egy maszkot a palackhoz –, 

mert az alkohol nem engedi be az oxigént a vérébe. 

Lena felé nyújtotta a maszkot. 

– Hosszan, mélyen lélegezzen, és biztos jobban fogja érezni magát. 

Lena elvette a maszkot, nem mintha hitt volna a magyarázatban, de úgy hasogatott a 

feje, hogy ebben a pillanatban még egy görény seggét is kinyalta volna, ha valaki azt 

mondja, hogy attól elmúlik a fejfájása. 

– Jobban van? – kérdezte néhány lélegzetvétel után Sara. 

Lena bólintott, mert tényleg jobban érezte magát. Nem jött ugyan helyre teljesen a 

közérzete, de legalább már ki tudta nyitni a szemét. 

– Lena – tette vissza a maszkot Sara. – Szerettem volna kérdezni valamit azzal kap-

csolatban, amit találtam. 

– Igen? – Lena úgy érezte, résen kell lennie. Arra számított, hogy Sara le akarja majd 

beszélni arról, hogy részt vegyen az eligazításon, úgyhogy amikor az orvos másról kez-

dett beszélni, teljesen meglepődött. 

– Amikor megvizsgáltam Sibylt – kezdte Sara, és visszarakta a palackot a fal mellé –, 

olyan bizonyítékra bukkantam, amire egyáltalán nem számítottam. 

– De mire? – kérdezte Lena. Most már újra beindult az agya. 

– Nem hiszem, hogy fontossá válik a nyomozás során, de mindenképpen szólnom 

kell róla Jeffreynek. Kívül esik a hatáskörömön, hogy ezt mérlegeljem. 

Annak ellenére, hogy Sara elmulasztotta a fejfájását, Lenának nem volt türelme a kö-

rülményes tálaláshoz. 

– Mégis miről beszél? 

– Arról, hogy az ikertestvére szűzhártyája mindaddig ép volt, amíg a tettes meg nem 

erőszakolta. 
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Lenának hirtelen összeszorult a gyomra. Gondolhatott volna erre, de annyi minden 

történt az elmúlt huszonnégy órában, hogy logikus következtetésekre már nem maradt 

ideje. Most az egész világ megtudja, hogy Sibyl meleg volt. 

– Engem nem zavar, Lena – mondta Sara. – Tényleg nem. Mindenkinek a maga dol-

ga, hogyan akar élni. 

– Ez meg mi a francot akar jelenteni? 

– Épp azt, amit mondtam, semmivel se többet – felelte Sara, aki nyilvánvalóan nem 

akart jobban belemenni a dologba. Amikor Lena továbbra sem szólalt meg, hozzátette: – 

Tudom, hogy Nan Thomasszal élt együtt, Lena. Nem kell hozzá zseninek lenni, hogy az 

ember összerakja, mi volt a helyzet. 

Lena a falnak dőlt, és lehunyta a szemét. 

– Szóval szólni akart, hogy előbb-utóbb úgyis kiderül a dolog? Hogy ha szeretném, 

inkább én közöljem, akivel akarom, hogy Sibyl meleg volt? 

Sara nem válaszolt egyből. 

– Ezt nem akartam szóba hozni a jelentés ismertetése során. 

– Majd én elmondom Jeffreynek – döntött Lena, miután kinyitotta a szemét. – Kap-

hatok előtte egy percet? 

– Persze. 

Lena megvárta, hogy Sara kimenjen a szobából, aztán a kezébe temette az arcát. Sír-

ni szeretett volna, de nem tudott. Annyira ki volt száradva a másnaposságtól, hogy nem 

is értette, hogy lehet egyáltalán nyál a szájában. Mély levegőt vett, összeszedte magát és 

felállt. 

Frank Wallace és Matt Hogan az eligazítóhelyiségben voltak, amikor a lány kijött a 

tárolóból. Frank biccentett neki, Matt viszont úgy tett, mintha nem is venné észre, mert 

teljesen lefoglalja, hogy tejszínt rakjon a kávéjába. Mindkét nyomozó túl volt már az 

ötvenen, és nagyon más időkben nőttek fel, mint Lena. A tiszti állomány többi tagjához 

hasonlóan a bajtársiasság régi elvei szerint működtek, amely szerint az igazság minden-

nél előbbre való. Szinte a családjuknak tekintették a rendőrséget, és ha bármelyikükkel 

történt valami, úgy élték meg, mintha a fivérüket érte volna baj. Egész Grant megye bel-

terjes közösség volt, de a rendőrség ezen belül még fokozottabban az. Lena történetesen 

azzal is tisztában volt, hogy minden kollégája tagja a helyi szabadkőműves-páholynak. 

Úgy képzelte, hogy ha mást tartana a nadrágjában, akkor már őt is régen meghívták vol-

na – ha nem is tiszteletből, kötelességtudatból mindenképpen. 

Eltűnődött, mit gondolna ez a két öreg harcos, ha tudná, hogy egy leszbikus megerő-

szakolásának a tettesét keresik. Egyszer régen Lena fültanúja volt, hogy Matt konkrétan 

így fog bele a mondókájába: „Annak idején, amikor a Klán még ért valamit…” Vajon 

akkor is ilyen buzgón tennék a dolgukat, ha megtudnák az igazat Sibyllel kapcsolatban, 

vagy akkor rögtön lelohadna a dühük? Lena nem akarta saját kárán megtudni, mi is tör-

ténne. 

Jeffrey jelentést olvasott, amikor a lány bekopogott hozzá. 

– Sara rendbe hozta? – kérdezte a férfi. 

Lenának nem tetszett ez a megfogalmazás, de azért rábólintott, és becsukta maga 

mögött az ajtót. 

Jeffrey ezen láthatólag meglepődött. Félretette a jelentést, és megvárta, amíg a lány 

leül. 

– Na, mi van? – kérdezte. 

Lena úgy látta jónak, ha egyből kiböki a dolgot. 

– Az ikertestvérem leszbikus volt.  

Képregénybuborékként függött felettük a mondat. 
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Lena idegesen felnevetett volna, de visszafojtotta. Még sosem mondta ki ezt nyíltan. 

Ha szóba kellett hoznia Sibyl szexuális orientációját, még a testvére előtt, kettesben is 

kényelmetlenül érezte magát. Amikor Sibyl nem egészen egy évvel azután, hogy 

Grantbe jött, összeköltözött Nan Thomasszal, Lena nem faggatta ki a részletekről. 

Őszintén szólva, tudni sem akart róluk. 

– Hát – mondta Jeffrey meglepetten –, kösz, hogy szólt. 

– Maga szerint ez befolyásolja a nyomozást? – kérdezte Lena azon töprengve, hogy 

vajon feleslegesen rukkolt-e ki a hírrel. 

– Nem tudom – felelte a férfi, és Lena kiérezte a hangjából, hogy őszintén mondja. – 

Kapott valakitől fenyegető levelet? Szidalmazta valaki? 

Ez már Lenának is eszébe jutott. Nan azt mondta, nem történt semmi ilyesmi az el-

múlt pár hétben. Viszont Nan azt is tudta, hogy Lena nem szívesen hallana bármi 

olyasmit, ami összefügg azzal, hogy Nannek és a nővérének viszonya volt. 

– Szerintem ezt Nantől kellene megkérdeznie. 

– Nan Thomastól? 

– Aha – mondta a lány. – Együtt éltek. A Cooperen van a házuk. Odamenjünk a ha-

lottkémi jelentés ismertetése után? 

– Majd később – felelte Jeffrey. – Délután négy körül jó? 

Lena bólintott. Nem tudta megállni, hogy rá ne kérdezzen: 

– Elmondja a fiúknak? 

Jeffreyt meglepte a kérdés. Hosszan nézte Lenát. 

– Azt hiszem, egyelőre nincs rá szükség. Délután beszélünk Nannel, aztán meglátjuk. 

Lenán aránytalan megkönnyebbülés áradt szét. 

– Ideje, hogy bemenjünk az eligazításra – nézett az órájára Jeffrey. 
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Kilenc 

Jeffrey az eligazítóhelyiség egyik végében állt, és várta, hogy Lena kijöjjön a mosdóból. 

Miután kijöttek az irodájából, a lány kért néhány percet. A rendőrfőnök remélte, hogy 

összeszedi magát. Lena Adamsnek ugyan nehéz a természete, de intelligens ember és jó 

zsaru. Jeffreyt nagyon bántotta, hogy a lánynak mindezt egyedül kell végigcsinálnia, de 

azt is tudta, hogy Lena ragaszkodik hozzá, hogy így legyen. 

Sara keresztbe tett lábbal ült az első sorban. Bokáig érő olívzöld nyári ruhát viselt, 

mindkét oldalon térd alattig felsliccelve, vörös haja lófarokban. Vasárnap a templomban 

is ugyanezt a frizurát viselte. Jeffrey eszébe jutott, milyen arcot vágott Sara, amikor ész-

revette az istentiszteleten, és azon tűnődött, lesz-e még olyan az életében, hogy volt fe-

lesége megörül neki. Végig a körmeit bámulta a szertartás alatt, és várta az alkalmat, 

mikor surranhat ki nagyjából észrevétlenül a templomból. 

Jeffrey apja azt mondta volna Sara Lintonra, hogy kemény dió. Jeffrey erős akarata 

és kompromisszummentes függetlensége miatt vonzódott Sarához. Imponált neki, hogy 

tartózkodó, és foghegyről beszél a haverokkal, akikkel a zsaru együtt nézte a meccset. 

Tetszett neki Sara észjárása, és hogy bármit elmondhat a munkájával kapcsolatban, mert 

a nő megérti. Azt sem bánta, hogy nem tud főzni, és ágyút lehet sütögetni mellette, arra 

sem ébred fel. Szórakoztatta, hogy borzalmasan takarít, és akkora a lába, hogy járhatná-

nak ugyanabban a cipőben. De leginkább annak örült, hogy mindezt Sara is tudja magá-

ról, sőt, egyenesen büszke arra, hogy ilyen. 

Sara függetlenségének persze nemcsak előnye volt. Jeffrey még hat év házasság után 

sem volt biztos semmiben vele kapcsolatban. A nő olyan ügyesen mutatta erősnek ma-

gát, hogy Jeffrey egy idő után már azt sem igazán hitte, hogy Sarának egyáltalán szük-

sége van rá. A család, a klinika és a kórbonctan mellett nem valami sok ideje jutott a 

férfira. 

Tudta, hogy ezen nem úgy lehet igazán változtatni, ha megcsalja Sarát. Ezt már ab-

ban az időben is tudta, de azt is, hogy valamivel el kell baltázni a házasságukat. Meg 

akarta bántani Sarát. Azt akarta, hogy küzdjön érte és a kapcsolatukért. Az elbaltázás 

végül összejött, a küzdelem viszont nem, és efelett még ma sem tudott napirendre térni. 

Jeffrey néha szinte dühös volt Sarára, hogy egy ennyire jelentéktelen, ennyire buta do-

log, egy egyszerű félrelépés vetett véget a házasságuknak. 

Jeffrey a pulpitusnak támaszkodott, és összekulcsolta a kezét. Elhessegette a Sarával 

kapcsolatos gondolatokat, és az előtte álló feladatra koncentrált. Mellette az asztalon ti-

zenhat oldalas név- és címlista hevert. Minden szexuális bűncselekmény miatt elítélt 

személynek, aki Georgia államban él vagy ide költözik, meg kellett adnia az adatait a 

Georgiai Nyomozóhivatal Bűnügyi Információs Központjának. Jeffrey előző este és ma 

reggel idejének nagy részét azzal töltötte, hogy kigyűjtse közülük a hatvanhét Grant 

megyei lakost, aki azóta tett eleget az adatszolgáltatásnak, amióta 1996-ban érvénybe 

lépett a törvény. Csüggesztő feladat volt átnézni az ügyek aktáit, főleg azért, mert tudta, 

hogy az ilyen szexuális bűnözők olyanok, mint a csótányok. Egyet elkapsz, míg közben 

másik húsz nyüzsög a szőnyeg alatt. 
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Jeffrey inkább kiverte a fejéből az egészet, és csak várta, hogy elkezdődjön az érte-

kezlet. 

A helyiségben sokkal többen is elfértek volna. Frank Wallace, Matt Hogan, és öt má-

sik nyomozó alkotta a tiszti állományt. Jeffreyvel és Lenával együtt kilencen voltak. 

Közülük csak Jeffrey és Frank dolgozott már Grant megyénél nagyobb körzetben. Úgy 

tűnt, Sibyl Adams gyilkosának mindenképpen jobbak az esélyei. Brad Stephens, a fiatal 

közrendőr, aki kora és alacsony rangja ellenére tudta tartani a száját, őrt állt az ajtónál, 

nehogy valaki bejöjjön. Brad volt az alakulat kedvence, babahájjal keretezett képe rajz-

filmbe illő külsőt kölcsönzött neki. Ritkás szőke haja állandóan az égnek állt, mintha 

valaki épp az előbb dörgölte volna meg egy lufival, és nem egyszer az anyukája hozta 

be az ebédjét az őrsre. Mindezzel együtt jó gyerek volt. Még középiskolás korában 

megkereste Jeffreyt, hogy megkérdezze, hogyan lehetne rendőr. A legtöbb fiatal zsaru-

hoz hasonlóan ő is tősgyökeres Grant megyei volt; helybeli volt az egész rokonsága. 

Elemi érdeke volt, hogy mindenki biztonságban legyen az utcákon. 

Amikor Brad ajtót nyitott Lenának, Jeffrey megköszörülte a torkát. Ha volt is, aki 

meglepődött azon, hogy a lány is megjelent, senki sem tette szóvá. Lena hátra ült, karba 

tette a kezét. Nem tudni, hogy az éjjeli ivászattól vagy a sírástól volt vörös a szeme, ta-

lán mindkettőtől. 

– Kösz, hogy ilyen gyorsan bejöttek – kezdett bele Jeffrey. Biccentett Bradnek, hogy 

kezdheti kiosztani az öt csomag fénymásolatot, amit Jeffrey előzőleg összeállított. – 

Hadd bocsássam előre, hogy minden, ami most elhangzik, szigorúan bizalmas informá-

cióként kezelendő. Amit itt elmondok, az nem nyilvánosság elé való, és ha bármi kiszi-

várog, az nagyban megnehezíti majd a nyomozást. Mostanra bizonyára mindannyian 

tudják, hogy tegnap Sibyl Adamst meggyilkolták a Töltőállomáson. 

Néhányan bólintottak, a többiek a fénymásolatokat nézték át. A következő mondatra 

viszont mindenki felkapta a fejét. 

– Mielőtt megölték, megerőszakolták. 

A terem megtelt feszültséggel. Jeffrey várt egy kicsit, hogy mindenki feldolgozza a 

hallottakat. Az itt egybegyűlt férfiak még a régi világból maradtak itt. Számukra a nő 

épp olyan nagy misztérium, mint a világ keletkezése. A hír, hogy Sibylt megerőszakol-

ták, valósággal kémiai hevességű reakciót váltott ki belőlük. 

Jeffrey felmutatta saját példányát a listából, miközben Brad kiosztotta a fénymásola-

tokat azoknak, akiknek a nevét Jeffrey előzőleg a felső lap sarkára írta. 

– Ezeket az elítélteket a számítógépes adatbázisból gyűjtöttem ki – közölte. – Kiosz-

tottam őket a szokásos párosoknak, kivéve Franket és Lenát. – Jeffrey látta, hogy a lány 

már nyitja is a száját, hogy tiltakozzon, de folytatta. – Lena, maga Braddel dolgozik, 

Frank pedig velem. 

Lena dacosan hátradőlt. Brad aligha volt egy szinten a lánnyal, és Lena pillantása ar-

ról árulkodott, hogy pontosan tudja, miben mesterkedik Jeffrey. Ahogy sorra vette a 

harmadik-negyedik elítéltet a listán, azt is megértette, hogy Jeffrey rövid pórázon tartja. 

Az erőszaktevők választása rendszerint velük egykorú, saját etnikumukba tartozó áldo-

zatra esik. Ennek ellenére Lenának és Bradnek ötven feletti, különböző kisebbségekhez 

tartozó személyeket kell majd kikérdezniük. 

– A részleteket dr. Linton fogja összefoglalni – folytatta a rendőrfőnök, majd kis 

szünet után még hozzátette: – Arra tippelek, hogy a tettesnek van valamilyen vallásos 

heppje, lehet, hogy fanatikus. Nem akarom, hogy ez álljon a kérdéseik középpontjában, 

de tartsák fejben a dolgot – fektette a papírokat az emelvényre. – Ha ráakadnának vala-

kire, akinek a körmére kell néznünk, egyből hívjanak CB-n. Nem akarom, hogy a gya-

núsított fejét egészen véletlenül szétlőjék őrizetbe vételkor, vagy bármilyen más módon 

hirtelen elhalálozzon az illető. 
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Jeffrey a legutolsó megjegyzés alatt gondosan elkerülte Sara pillantását. Zsaru volt, 

és tudta, hogy működnek a dolgok az utcán. Azzal is tisztában volt, hogy mivel Sibyl 

Adamsről van szó, minden embere bizonyítani akar. És észben tartotta, milyen könnyen 

át lehet lépni a vonalat, amely a törvényi és az emberi igazságtétel között húzódik, ami-

kor egy szörnyeteggel állsz szemben, aki megerőszakolt egy vak nőt, és keresztet vésett 

a felsőtestére. 

– Világos? – kérdezte választ sem várva. Nem szólt senki. – Akkor átadom a szót dr. 

Lintonnak. 

A terem végébe sétált, leült a Lena mögötti sorba, a lánytól jobbra, Sara pedig máris 

a dobogóra lépett. A táblához ment, és lehúzta fölé a fehér vetítővásznat. A legtöbb itt 

jelenlevő rendőrtiszt még hátulgombolós korából ismerte, és az, hogy most elővették a 

jegyzetfüzetüket, beszédes jele volt Sara szakmai kvalitásának. 

A doktornő jelzett Bradnek, hogy oltsa le a villanyt. A mattzöld vetítő búgva életre 

kelt, és a vásznon éles fehér négyzet jelent meg. Sara az üveg alá csúsztatott egy fotót. 

– Sibyl Adamsre én találtam rá a Töltőállomás női mosdójában tegnap délután fél há-

rom körül – mondta, és élesre állította a vetítő képét. 

A szobában mozgolódás támadt, ahogy Sibyl Adams félig meztelen holtteste megje-

lent, ahogy a mosdó padlóján fekszik. Jeffrey azon kapta magát, hogy a mellkason nyi-

tott mély sebet nézi, és azon töpreng, miféle ember az, aki ilyet tett ezzel a szerencsétlen 

fiatal nővel. Nem akart Sibyl Adamsre gondolni, amint ül a vécén, a támadó pedig bete-

ges vágyait követve felhasítja a mellkasát. Nem akart belegondolni, mire gondolhatott 

az áldozat, miközben a tettes erőszakot követett el a mély seben. 

– Amikor benyitottam a fülkébe, a vécén ült – folytatta Sara. – A karja és a lába szét-

tárva, az itt látható vágás – mutatta a vásznon – erőteljesen vérzett. 

Jeffrey kissé előredőlt, látni akarta, Lena hogyan reagál. A lány meg sem moccant, 

gerince pontosan derékszöget zárt be a padlóval. Jeffrey értette, miért ragaszkodik eh-

hez Lena, de azt nem, hogy hogyan képes elviselni. Ha az ő rokonai közül ért volna 

ilyesmi valakit, vagy ne adj' isten Sarát gyalázták volna meg így, ő nem lenne képes 

megnézni a képeket, gondolta a rendőrfőnök. Nem is tudná rávenni magát, hogy megte-

gye. 

Sara összefonta a kezét a mellén. 

– Röviddel azután, hogy megállapítottam, még van pulzusa, rángani kezdett. Mind-

ketten a földre kerültünk. Próbáltam felülkerekedni a görcsökön, de néhány másodperc 

múlva meghalt. 

A doktornő kihúzta a vetítő tálcáját, és másik fényképet helyezett be. Özönvíz előtti 

vetítő volt, a gimnáziumból kérték kölcsön. Ezzel a sorozattal Sara mégsem ugorhatott 

be a Jiffy fotósboltba, hogy rendeljen néhány nagyítást. 

A második kép egy közeli volt Sibyl Adams fejéről és nyakáról. 

– A szem alatti zúzódást felülről érkező ütés okozta, amelyet a tettes feltehetőleg a 

támadás elején mért az áldozatra, hogy elvegye a kedvét a dulakodástól. Nagyon éles, 

körülbelül hat hüvelyk pengehosszúságú kést tartott az áldozat torkához. Valószínűleg 

közönséges konyhai csontozó kés volt. Itt látszik, hogy kicsit meg is vágta vele – a ké-

pen Sibyl nyakának a közepére mutatott. – Vér nem serkent ki, csak a bőr karcolódott 

meg az enyhe nyomástól – itt felnézett, és találkozott a pillantása Jeffreyével. – Feltehe-

tőleg ezzel akadályozta meg, hogy felsikoltson, miközben az erőszakot elkövette. 

– A bal vállon kis harapásnyom látható – folytatta Sara, és megjelenítette az erről ké-

szült fotót. – Az erőszakot gyakran kíséri harapásnyom. Ezen csak a felső fogsor le-

nyomata kivehető. Nem találtam semmi különöset a fogak állásában, de azért elküld-

tem… – Sara elhallgatott, és feltehetőleg belegondolt, hogy Lena is itt van a teremben. – 
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A lenyomat az FBI-laborba került, ahol összehasonlító vizsgálatnak vetik alá. Ha a min-

ta egyezik valamely ismert elkövetőével, akkor feltételezhetjük, hogy itt is ő volt a tet-

tes. Viszont sejthetik – figyelmeztette őket –, hogy az FBI nem fogja a kiemelt fontos-

ságú esetek közé sorolni ezt az ügyet, vagyis ettől a bizonyítéktól nem várhatunk túl so-

kat. Az a legvalószínűbb, hogy miután fény derült az elkövető személyére, a bizonyítás 

során használhatjuk fel a lenyomatot. 

A következő képen Sibyl lábszárának belső oldala tűnt fel. 

– Itt vannak a térd belső oldalán található horzsolások, amelyek akkor keletkeztek, 

amikor az áldozat a lábát összeszorítva igyekezett megkapaszkodni a vécén. – Tovább-

lépett a következő fotóhoz. – Ez szintén az ülőkéhez dörzsölődő bőrfelületet mutatja, 

amelyen szabálytalan formájú zúzódások és horzsolások vannak. 

– Mindkét csukló – tette be a soron következő képet Sara –, a mozgássérülteknek fel-

szerelt kapaszkodórúd által szerzett zúzódások nyomát viseli. Két köröm eltört, miköz-

ben próbált megkapaszkodni a rudakban, feltehetőleg azért, hogy feljebb húzza magát, 

illetve elhúzódjon a támadótól. 

– Közeli a felsőtesten ejtett vágásokról – kommentálta a következő fotót. – Az első a 

kulcscsont alatt indulva majdnem a szeméremcsontig tart, a második pedig jobbról balra 

haladt – tartott kis szünetet. – A vízszintes vágás szokatlan mélységéből arra következ-

tetek, hogy balkezes támadó ejtette, visszakézből. Jobb felé haladva egyre mélyül. 

Ezután a Sibyl mellkasáról készült polaroid következett. Sara pár pillanatot kivárt, ta-

lán ugyanaz jutott eszébe, mint Jeffreynek. A rendőrfőnök a közelin jól láthatta, hol tá-

gult ki a kereszt közepén található szúrt seb. Jeffrey már nem először kezdett émelyegni 

attól a gondolattól, hogy mit is tettek ezzel a szerencsétlen nővel. Azért fohászkodott, 

bárcsak ne lett volna magánál Sibyl, amikor ez zajlott. 

– És a végső döfés – mondta Sara. – A seb áthatol a mellcsonton, és eléri a gerincet. 

Az áldozat minden bizonnyal e sebből veszítette a legtöbb vért – közölte Sara, és 

Bradhez fordult. – Kérem a villanyt. 

Visszasétált a táskájához. 

– A mellkasra vágott szimbólum keresztnek tűnik. A támadó az erőszak során kon-

domot használt, ez, mint tudjuk, a DNS tesztek elterjedése óta elég gyakori. Az UV-s 

nyáklevilágító sem mutatott ki spermát vagy egyéb testnedvet. A helyszínen csak az ál-

dozat vérét találtuk. – Elővett egy papírt a táskájából. – Barátaink a Georgiai Nyomozó-

hivatalban kitettek magukért, és már el is készítették a vérképelemzést. – Felvette rézke-

retes szemüvegét, és olvasni kezdte a jelentést: – Hioszciamint, atropint és belladonnint, 

emellett nyomokban szkopolamint találtak az áldozat vérében és vizeletében is – nézett 

fel. – Ez pedig arra enged következtetni, hogy Sibyl Adams szervezetébe halálos dózis 

maszlagos nadragulya jutott, amely a nadragulyafélék családjába tartozik, és a legmér-

gesebb növény a mérsékelt égövön. 

Jeffrey Lenára nézett. A lány némán, Sarára függesztett szemekkel ült. 

– A maszlagos nadragulya túladagolása teljesen blokkolja a paraszimpatikus ideg-

rendszert. Sibyl Adams vak volt, de a pupillája ki volt tágulva a szertől. A tüdő hör-

gőcskéi dagadtak voltak. A testhőmérséklet szokatlanul magas volt, először ezért kezd-

tem gyanakodni, hogy lehet valami a vérben – Jeffreyhez fordult, és megadta a választ 

arra a kérdésre, amit a férfi még reggel tett fel. – A halottkémi vizsgálat során érintésre 

még mindig meleg volt a bőre. Ezt külső hatás nem okozhatta. Tudtam, hogy a vérében 

kell lenni valaminek. –Elhallgatott, aztán még hozzátette: – A maszlagos nadragulya-

kivonat szolgálhat gyógyszeralapanyagul, de rekreációs drogként is használják. 

– Tehát a tettes adta neki? – kérdezte Jeffrey. – Vagy maga is beszedhette? 
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– Sibyl Adams kémikus volt – vette fontolóra a kérdést Sara. – Biztosan nem rohant 

volna el ebédelni, ha előtte kábítószert vesz be. Ez egy nagyon erős hallucinogén szer. 

Módosítja a szívműködést, a légzést és a keringést is. 

– Az egész városban mindenfelé nő – jegyezte meg Frank. 

– Igen, eléggé elterjedt – pillantott bele a jegyzeteibe Sara. – De a feldolgozása nem 

olyan egyszerű. Itt az a kulcskérdés, hogy hogyan vette be. Nick szerint a legkönnyebb 

és leggyakoribb módszer az, ha forró vízbe áztatjuk a növény magjait. Ma reggel máris 

három receptet találtam az interneten, hogy hogyan kell maszlagos nadragulyából teát 

készíteni. 

– Sibyl szerette a forró teát – közölte Lena. 

– Na tessék – válaszolta Sara. – A magok tehát jól oldódnak. Feltehető, hogy már 

percekkel azután, hogy megitta, magasabb vérnyomást, heves szívverést, száj-száradást, 

és felfokozott idegességet tapasztalt. Azt is feltételezhetjük, hogy ezért ment ki a mos-

dóba, ahol a támadó már várt rá. 

– Ki kell kérdeznünk Pete Wayne-t – mondta Frank. – Ő tette elé az ebédet. Ő szol-

gálta fel a teáját is. 

– Lehetetlen – ellenkezett Matt. – Pete világéletében itt élt. Biztosan nem tenne ilyet 

– s még hozzáfűzte, mintha ez lenne a perdöntő bizonyíték Pete mellett –, ő is tagja a 

páholynak. 

A többi nyomozó egymás közt pusmogott. Az egyikük, Jeffrey hirtelenjében nem lát-

ta, ki, felvetette: 

– És mi a helyzet Frank színes komájával? 

Jeffrey hátán legördült egy izzadságcsepp. Már tudta, hova fognak kilyukadni. Fel-

tartott kézzel intette csendre őket. 

– Frank és én beszélünk Pete-tel. Mindenki megkapta a feladatát. A nap végén várom 

a jelentéseket. 

Matt szóra nyitotta a száját, de Jeffrey nem várta meg. 

– Azzal nem segítünk Sibyl Adamsen, ha itt üldögélünk, és hasra ütéssel gyártunk 

elméleteket. – Szünetet tartott, és a papírokra bökött, amiket Brad kiosztott. –Ha nem 

megy másképp, minden ajtón kopogjatok be az egész városban, de feltétlenül keressetek 

meg mindenkit, aki rajta van a listán. 

 

Jeffrey és Frank az étkezdéhez indult, és a rendőrfőnök fejében még mindig izzó vörös 

billogként sütött a megnevezés: „Frank színes komája.” A gyerekkorából ismerte ezt a 

szóhasználatot, de legalább harminc éve nem hallotta, hogy bárki kiejtette volna a szá-

ját. Jeffrey el volt képedve, hogy még létezik ilyen nyílt rasszizmus. Az pedig megré-

misztette, hogy a saját alakulatában kellett meghallania. Jeffrey tíz éve dolgozott Grant 

megyében, de még mindig kívülálló volt. Déli származása sem volt elég, hogy teljesen 

befogadják a haveri körbe. Az sem szólt mellette, hogy Alabamából való. A déliek kö-

rében gyakran elhangzó mondás, „hál' Istennek, hogy van Alabama” valójában annyit 

tesz: itt nálunk, hál' Istennek, nem olyan szörnyű, mint ott. Ez volt az egyik oka, hogy 

Franket rövid pórázon akarta tudni. Frank közéjük tartozott. A haveri kör oszlopos tagja 

volt. 

Frank levette a kabátját, és menet közben a karjára hajtogatta. Magas volt és ösztö-

vér, mint egy szál kóró, arckifejezése – miután ennyi évet lehúzott mint zsaru – teljesen 

kiismerhetetlen. 

– Ez a fekete fickó, Will Harris – mesélte Frank. – Még pár éve hívtak ki hozzájuk 

házastársi bántalmazás miatt. Bemosott párat a feleségének. 

– Igen? – torpant meg Jeffrey. 
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– Igen – fékezett le Frank is. – Rendesen összeverte. A nő szája felrepedt. Mire oda-

értem, a földön volt. Ilyen zsákszerű pamutruha volt rajta… a lényeg az, hogy le volt 

tépve róla. 

– Megerőszakolta? 

– A nő nem emelt vádat – vont vállat Frank. 

– Tud még róla valaki? – indult tovább Jeffrey. 

– Matt – felelte Frank. – Akkoriban ő volt a társam.  

Jeffrey elborzadt, ahogy benyitott az étkezdébe. 

– Zárva – szólt ki Pete hátulról. 

– Jeffrey vagyok, Pete – mondta a rendőrfőnök. 

Pete előjött, a kötényébe törölgetve a kezét. 

– Jó napot, Jeffrey – biccentett. – Frank. 

– Ma délután végzünk, Pete – közölte Jeffrey. – Holnap már nyithat. 

– Egész héten zárva leszek – felelte Pete a köténye pántját kötözgetve. – Nem hi-

szem, hogy helyénvaló lenne kinyitni rögtön azután, ami Sibyllel történt. – Hellyel kí-

nálta őket a bárpultnál. – Kávét? 

– Jólesne – válaszolta Jeffrey, és felült a bárszékre. Frank a szomszédos széket fog-

lalta el. 

Pete a pult mögé lépett, és elővett három csészét. Gőzölgő kávét töltött beléjük. 

– Találtak már valamit? 

– El tudná mondani, hogy zajlott a tegnapi nap? – vette el az egyik csészét Jeffrey. – 

Onnan kezdve, hogy Sibyl belépett az étkezdébe. 

– Azt hiszem, fél kettő körül jött meg – támaszkodott a grillnek Pete. – Mindig a déli 

csúcsforgalom után érkezett. Szerintem nem szívesen hadonászott a tömegben a botjá-

val. Persze mindenki tudta, hogy vak, de ő nem szerette folyton felhívni rá a figyelmet. 

Ezt érezte az ember. Ha tömeg volt, mindig idegesen viselkedett kicsit. 

Jeffrey elővette a jegyzetfüzetét, bár nem nagyon hangzott el semmi, amit fel kellett 

volna írnia. Tisztában volt vele, hogy Pete sok mindent tud Sibyl Adamsről. 

– Gyakran jött? – érdeklődött. 

– Minden hétfőn óramű pontossággal itt volt – hunyorított Pete tűnődve. – Már vagy 

öt éve? Valahogy így. Egyszer-egyszer késő este is beült más tanárokkal vagy Nannel, a 

könyvtárossal. Azt hiszem, a Cooperen béreltek házat. 

Jeffrey bólintott. 

– De esténként ritkán jött. Viszont minden héten hétfőn itt volt, és ilyenkor mindig 

egyedül jött. Elsétált idáig, megebédelt, és általában kettő körül már ment is – megdör-

gölte az állát, és elfelhősödött a képe. – Mindig tisztességes borravalót adott. Nem is 

tűnt fel, amikor láttam, hogy nem ül ott az asztalánál. Azt hittem, hogy épp nem figyel-

tem, amikor kiment. 

– És mit rendelt? 

– Mindig ugyanazt – felelte Pete. – A hármast.  

Jeffrey tudta, hogy ez a waffeltál tojással, szalonnával és mellé kása. 

– De nem evett húst, úgyhogy a szalonnát sosem tettem rá – pontosított Pete. – És 

nem kávézott, úgyhogy teát adtam neki. 

– Milyen teát? – firkantott a noteszába a zsaru.  

Pete benyúlt a pult alá, és elővadászott egy doboz filteres teát. 

– Az élelmiszerboltban szoktam megvenni. Nem bírta a koffeint. Ügyeltem rá, hogy 

jól érezze magát, tudja? – tette hozzá kicsit derűsebben. – Nem sokat járt el ide-oda. 

Mindig mondogatta, hogy szeret idejönni, itt otthonosan mozog – fogdosta a doboz teát. 
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– És mi van a csészével, amiből ivott? – kérdezte Jeffrey. 

– Nem tudom, melyik lehetett. Mind egyforma – sétált el a pult végéig, és kihúzott 

egy nagy fiókot. Jeffrey odahajolt és belenézett. Mosogatógép volt, tele csészével és tá-

nyérral. 

– Ezek a tegnapiak? 

– Igen – bólintott Pete. – De fogalmam sincs, melyik az övé. Azelőtt indítottam be a 

gépet, mielőtt megtörtént… – akadt el, és lesütötte a szemét. – Apám mindig azt mond-

ta, hogy törődni kell a vendégekkel, és akkor ők is törődnek veled. – Amikor felnézett, 

könnyes volt a szeme. – Kedves lány volt, tudja? Miért akarta volna akárki is bántani? 

– Nem tudom, Pete – válaszolta Jeffrey. – Nem gond, ha ezt elvisszük? – mutatott a 

teára. 

– Vigyék csak, úgysem itta senki más – vonogatta a vállát. – Én is csak egyszer pró-

báltam ki, hogy lássam, milyen – jelent meg újra a száján egy félmosoly. – Olyan, mint-

ha színes vizet inna az ember. Semmi íze. 

Frank kivett egy filtert a dobozból. Mindegyik külön aromatartó csomagolásba volt 

zárva. 

– Will jött tegnap dolgozni? – kérdezte. Pete-et láthatólag meglepte a kérdés. 

– Persze, ötven éve minden nap dolgozik edédidőben. Tizenegy körül jön be, és 

nagyjából kettő tájt megy haza – fürkésző pillantást vetett Jeffreyre. – Délután mindig 

alkalmi munkákat csinál itt-ott városszerte. Rendbe teszi az udvart, bútorokat javít, 

ilyenek. 

– Ő szedi le az asztalokat? – kérdezte Jeffrey, noha eleget evett itt ahhoz, hogy tudja, 

mi Will dolga. 

– Aha – mondta Pete. – Leszedi az asztalokat, felmos, kiviszi az ételt – továbbra is 

kíváncsian nézett. – Miért? 

– Csak úgy kérdem – válaszolta a rendőrfőnök. Áthajolt a pulton, és kezet rázott a 

férfival. – Kösz, Pete – búcsúzott. – Ha lesz még kérdésünk, majd szólunk. 
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Tíz 

Lena az ölébe tett térképet nézte, és követte rajta az ujjával, hogy merre járnak. 

– Most balra – mondta Bradnek. 

A fiú az utasításnak megfelelően ráfordult a Baker Streetre. Brad nem volt rossz gye-

rek, de mindenkit névértéken kezelt. Amikor Lena azt mondta, hogy a mosdóra megy, 

aztán az ellenkező irányba indult el, akkor sem szólt semmit. A rendőrőrsön az volt az 

egyik bevált szívatás, hogy mindig máshova dugták el Brad sapkáját. Karácsonykor 

például feltették a városháza elé felállított két rénszarvas egyikére, egy hónapja Lena 

Robert E. Lee szobrán látta meg a fejfedőt a gimnázium előtt. 

Lena tudta, hogy Jeffrey azért osztotta be Brad mellé, hogy távol tartsa a nyomozás 

fősodrától. Gyanította, hogy a nekik kiadott listán szereplő személyek vagy halottak 

vagy lábra sem tudnak állni segítség nélkül. 

– Itt pedig jobbra – hajtotta össze a térképet újra. Még a rendőrőrsön, amíg elvileg 

vécén volt, belopózott Marla irodájába, és a telefonkönyvből kiderítette Will Harris cí-

mét. Jeffrey először úgyis Pete-hez ment. Lena gyorsan meg akarta szorongatni Will 

Harrist, mielőtt a főnök odaér hozzá. 

– Na, itt vagyunk – közölte Lena, és intett Bradnek, hogy parkoljon le. – A kocsiban 

maradhatsz. 

Brad lassított, és az ajkához érintette az ujját. 

– Mi a cím? 

– 431 – felelte Lena, és már látta is a postaládát. Kicsatolta a biztonsági övet, és már 

nyitotta is az ajtót, még mielőtt a kocsi megállt volna. Már a ház előtt járt, mire Brad 

utolérte. 

– Mit csinálsz? – ügetett utána, mint egy kiskutya. – Lena! 

– Figyelj csak, Brad! Miért nem mész vissza a kocsihoz? – A lány két rangfokozattal 

magasabb beosztásban volt. Bradnek elméletileg be kellett tartania a lány parancsait. Ez 

mintha át is futott volna az agyán, de csak rázta a fejét. 

– Ez Will Harris háza, nem? 

Lena hátat fordított neki, és továbbment a ház felé. 

Will Harris háza kicsi volt, legfeljebb kétszobás, egy fürdőszobával. A zsalus falak 

ragyogó fehérre festve, a pázsit gondozott. Az egész hely csinosnak és jól karbantartott-

nak tűnt, és ettől Lena kezdett elbizonytalanodni. Nem tudta elhinni, hogy ennek a ház-

nak a lakója elkövethette volna ezt a szörnyűséget a nővérével szemben. 

A lány bekopogott a szúnyoghálóajtón. Hallotta, hogy bent megy a tévé, és valami 

halk mocorgás is kiszűrődött. A szúnyoghálón át látta, hogy egy férfi kászálódik fel a 

székéből. Fehér trikó volt rajta és fehér pizsamanadrág. Meglepett arcot vágott. A város 

legtöbb lakójával ellentétben Lena nem volt törzsvendég az étkezdében. Valami miatt 

Sibyl felségterületének könyvelte el a Töltőállomást, és nem akart kéretlenül betörni. 

Még sosem találkozott Will Harrisszel. Fiatalabb emberre számított. És ijesztőbbre. 

Will Harris öreg volt. 

Amikor az ajtóhoz ért és meglátta Lenát, leesett az álla meglepetésében. Egyikük 

sem szólalt meg egyből, aztán végül Will törte meg a csöndet. 
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– Maga biztos az ikertestvére – mondta. 

Lena az öregemberre meredt. Zsigerből tudta, hogy nem ő a tettes, de attól még lehet 

ötlete, hogy ki az. 

– Igen, uram. Bejöhetek? 

A szúnyoghálóajtó nyikorogva nyílt. Will betessékelte Lenát. 

– Elnézést, hogy nem vagyok felöltözve – bökött a pizsamájára. – Nem vártam láto-

gatót. 

– Semmi baj – pillantott körbe Lena az apró helyiségben. A nappali és a konyha egy 

térben volt, csak a kanapé jelezte a kettő közti határt. Bal oldalt folyosó vezetett a für-

dőszoba felé, a háló pedig bizonyára a nappali mögött lehetett, gondolta Lena. Akárcsak 

a kertben, belül is tiszta volt minden, és rendezett, a bútor nem új ugyan, de látszott, 

hogy vigyáztak rá. A nappaliban a tévé állt a fő helyen. Körülötte az egész fal be volt 

polcozva, és roskadásig megpakolták videokazettákkal. 

– Rengeteg filmet nézek – mondta Will. 

– Azt látom – mosolygott Lena. 

– Legjobban a régi fekete-fehéreket szeretem – mesélte az öreg, aztán félbeszakítva 

magát kibámult a nappaliablakon. – Atyaúristen, de népszerű vagyok ma. 

Lena kis híján felnyögött, ahogy meglátta, hogy Jeffrey Tolliver közeledik a ház felé. 

Vagy Brad mártotta be, vagy Pete árult el valamit Willről Jeffreyéknek. 

– Jó reggelt, uram – nyitott ajtót Will Harris a rendőrfőnöknek. 

Jeffrey biccentett neki, és olyan pillantást vetett Lenára, amitől a lány legszívesebben 

azon nyomban egy távoli bolygóra költözött volna. A feszültséget Will is megérezte. 

– Ha gondolják, kettesben hagyom magukat – ajánlotta fel. 

– Nem szükséges, Will – rázott kezet vele Jeffrey. – Csak egy-két kérdésem lenne. 

Will hellyel kínálta őket. 

– Nem bánja, ha hozok még magamnak egy kis kávét? 

– Nyugodtan, uram – felelte Jeffrey. Elsétált Lena mellett, és leült a kanapéra. Még 

mindig ugyanazzal a vasvillapillantással méregette Lenát, de a lány rá se hederített, és 

mellételepedett. 

Will visszacsoszogott a foteljéhez, és nyögve leült. Roppant egyet a térde, mire bo-

csánatkérőn elmosolyodott. 

– Sokat kell térdelnem kerti munka közben – magyarázta. 

Jeffrey elővette a jegyzetfüzetét. Lena érezte, hogy szinte fortyog a dühtől. 

– Hadd tegyek fel néhány kérdést! 

– Tessék csak. 

– Tudja, mi történt tegnap az étkezdében?  

Will letette a csészéjét egy kisasztalra. 

– Az a lány senkinek sem ártott – szólalt meg. – Amit vele tettek, az… – Elhallgatott, 

és Lenához fordult. – Teljes szívemmel önnel és a családjával érzek, kedvesem. Őszinte 

részvétem. 

– Köszönöm – köszörülte meg a torkát Lena.  

Jeffrey láthatólag nem erre a válaszra számított. Megváltozott az arckifejezése, de 

Lena nem tudta, mi járhat a fejében. 

– Tegnap meddig volt ott a Töltőállomáson? – fordult a rendőrfőnök Willhez. 

– Fél kettő-kettő körülig, azt hiszem. Pont mielőtt eljöttem, akkor láttam a testvérét – 

mondta Lenának. 

– Biztos ebben? – kérdezte Jeffrey rövid szünet után. 
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– Igen, uram – válaszolta Will. – El kellett mennem a nénikémért a templomba. 

Pontban két óra tizenötkor ér véget a kóruspróbájuk, és nem szereti, ha megváratom. 

– Hol énekel? – kérdezte Lena. 

– Madisonban, az AME-ban – felelte. – Volt már ott?  

Lena nemet intett, és gyors fejszámolást végzett. 

Még ha Will Harris potenciális gyanúsított lenne is, akkor sem ölhette meg Sibylt, 

mert akkor nem ért volna át Madisonba időben, hogy hazahozza a nénikéjét. Egy gyors 

telefonhívás, és Willnek máris betonbiztos alibije van. 

– Will – törte meg a csendet Jeffrey. – Nem szívesen hozom szóba, de a kollégám, 

Frank, azt mondja, hogy volt már dolga a rendőrséggel. 

Willnek leesett az álla. Eddig Lenára nézett, de most inkább a plafont kezdte bámul-

ni. 

– Igen, uram, ahogy mondja – elnézett valahova Jeffrey háta mögé. – A feleségem, 

Eileen… Néha csúnyán összebalhéztam vele. Azt hiszem, maga még nem élt itt, amikor 

dulakodásig fajult a dolog. Talán tizennyolc-tizenkilenc éve lehetett – vont vállat. – 

Utána el is hagyott. Azt hiszem, a pia tette, hogy rossz útra tévedtem, de most már jó 

keresztény vagyok. Nem vetemedek ilyesmire. A fiamat nem sokat látom, de a lá-

nyommal olyan gyakran találkozom, amilyen gyakran csak tudok. Savannah-ban lakik –

 derült Will újra jobb kedvre. – Már két kisunokám is van. 

Jeffrey a tollával kocogtatta a noteszt. Lena átpillantott a válla fölött és látta, hogy 

még semmit nem írt fel. 

– Volt rá példa, hogy maga vitte ki az ételt Sibylnek? – kérdezte a rendőrfőnök. – 

Úgy értem, az étkezdében?  

Willt, ha meg is lepte a kérdés, nem mutatta. 

– Szerintem igen. Legtöbbször ebben is segítek Petenek. Amikor az apámé volt a 

hely, ő tartott pincérnőt, de Pete – nevette el magát –, a jó öreg Pete az utolsó dollárba is 

belekapaszkodik. – Will kedélyesen legyintett. – Nekem aztán nem kerül semmibe, 

hogy odavigyem a ketchupot, vagy körbemenjek, hogy kinek tölthetek még kávét. 

– Sibylnek is töltött teát? – kérdezte Jeffrey. 

– Néha biztos. Baj? 

– Dehogy! – csukta be jegyzetfüzetét a zsaru. – Látott valami gyanús alakot tegnap 

az étkezde környékén? 

– Jézus úristen – sóhajtotta Will. – Akkor már hamarabb szóltam volna. Kettesben 

voltunk Pete-tel, és csak törzsvendégek ebédeltek. 

– Kösz, hogy ránk szánta az időt – állt fel Jeffrey, és Lena is követte. 

Will előbb a rendőrfőnökkel, aztán Lenával is kezet fogott. Az ő kezét kicsit tovább 

tartotta a markában. 

– Isten áldja meg, kislány. Nagyon vigyázzon magára – mondta neki. 

 

– A franc essen bele, Lena – dühöngött Jeffrey, és a műszerfalra csapta a noteszét. 

Szétszóródtak a lapok, Lena pedig az arca elé kapta a kezét, nehogy őt is meglegyintse a 

füzet. – Mégis mit képzel magáról? 

– Nem gondoltam bele – válaszolta, miközben felszedte az ülés alá szóródott notesz-

lapokat. 

– Ez nem vicc – förmedt rá Jeffrey, és kikapta a kezéből a jegyzetfüzetet. Összeszorí-

tott állkapoccsal tolatott ki Will Harris kocsibehajtójáról. Frank már visszament az őrsre 

Braddel, így Lena Jeffrey autójában kötött ki. A rendőrfőnök mérgesen fokozatba lökte 

a váltót, és csikorogva kilőttek. 
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– Hogy lehet ilyen megbízhatatlan? – méltatlankodott, válaszra sem várva. – Miért 

nem azt csinálja, amit magára osztottam? Személyre szabott feladatot kapott Braddel. 

Csak azért vettem bele ebbe a nyomozásba, mert külön megkért rá. Szívem szerint kö-

zelébe se engedtem volna az egész ügynek. Hallgatok magára, és erre mivel hálálja 

meg? Frank és Brad szeme láttára a hátam mögött kezd akciózni, mint valami vásott 

kamasz, aki kilógott a szülői házból. Most végül is mi maga: zsaru vagy egy idétlen 

gyerek, bassza meg? – Hirtelen beletaposott a fékbe, Lena mellkasába vágott a bizton-

sági öv. Az út kellős közepén álltak meg, de Jeffrey nem foglalkozott vele. 

– Nézzen a szemembe – fordult a lány felé. Lena engedelmeskedett, és próbálta lep-

lezni félelmét. Sokszor látta már dühösnek Jeffreyt, de ennyire még sosem kelt ki ma-

gából. Ha Will Harris tényleg gyanúsnak tűnt volna, akkor talán valahogy ki tudja ma-

gyarázni a helyzetet, így viszont teljesen meg volt lőve. – Tanulja már meg, hogy merre, 

meddig hány lépés, hallja? 

Lena határozottan bólintott. 

– Tűrhetetlen, hogy a hátam mögött akciózik. És mi van, ha magára támadt volna? – 

Elhallgatott, hogy a lány kicsit beleélje magát a lehetőségbe. – Mi lett volna, ha ő ölte 

meg az ikertestvérét? Maga becsönget, ő meg ajtót nyit, és amikor meglátja magát, el-

veszti a fejét. – Jeffrey újra káromkodni kezdett, és ököllel kalapálta a kormánykereket 

mérgében. – Mostantól azt csinálja, amit mondok, Lena! Világos? – Mutatóujjával bö-

ködni kezdett a lány arca előtt. – Ha azt mondom, hogy hangyákat fog kihallgatni a ját-

szótéren, akkor minden egyes példánnyal külön aláíratott ívet hoz bizonyítékul, hogy 

megcsinálta. 

– Igen – préselt ki magából egy újabb bólogatást a lány. 

– Értette, nyomozó? 

– Igen, uram – felelte gyorsan Lena. 

Jeffrey újra sebességbe nyekkentette az autót, és csikorogva, hosszú gumicsíkot húz-

va lőtt ki. Két kézzel szorította a kormányt, olyan erővel, hogy elfehéredtek a bütykei. 

Lena pisszenni sem akart, várta, hogy a férfi mérge elpárologjon. Minden oka megvolt 

rá, hogy dühös legyen, a lány semmit sem tudott felhozni a mentségére. A bocsánatké-

rés meg nagyjából annyit használt volna, mint fájós fognak a mézes borogatás. 

Jeffrey letekerte az ablakot, és meglazította a nyakkendőjét. 

– Nem hiszem, hogy Will tette – jegyezte meg váratlanul. 

Lena bólintott, mert még mindig nem merte kinyitni a száját. 

– Még ha tényleg meg is történt az a régi dolog… – kezdte Jeffrey, aztán újra dühö-

sebben folytatta. – Frank persze elmulasztotta közölni, hogy az a feleségbántalmazási 

eset már húsz éve volt. 

Lena hallgatott. 

– Na mindegy – legyintett Jeffrey –, szóval, még ha ki is telne tőle a dolog, akkor is 

legalább hatvanéves. Talán hetven is megvan. Még az is nehezére esik, hogy leüljön a 

fotelbe, nemhogy az, hogy egy egészséges harminchárom éves nőt leteperjen. 

– Szóval az étkezdéből marad Pete, nem? – folytatta válaszra sem várva; csak hango-

san gondolkodott. – Csakhogy idefelé jövet felhívtam Tessát. Ő pár perccel kettő előtt 

ért oda. Addigra Will már elment, és egyedül Pete volt benn. Tessa szerint, amíg nem 

rendelt, Pete végig a pénztárgép mögött maradt, aztán pedig nekiállt, hogy megsüsse 

Tessa hamburgerét. Lehet, hogy egy kis időre hátra tudott surranni, de vajon mikor? 

Mikor lett volna alkalma rá? Mennyi időre lett volna szüksége? Kábé tíz-tizenöt percre? 

De honnan tudta volna, miként sül el az egész? – Jeffrey láthatólag ezeket is költői kér-

déseknek szánta. – Ráadásul tudjuk, hogy Pete milyen ember. Ami pedig itt történt, 

atyaúristen… az egyáltalán nem kezdőre vall. 
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Elhallgatott, és magában morfondírozott tovább. Lena hagyta, hadd töprengjen. Ki-

bámult az ablakon, és újra átgondolta, amit a főnöke az előbb Willről és Peteről mon-

dott. Egy órája még úgy tűnt neki, mindketten potenciális gyanúsítottak lehetnek. Most 

viszont nem maradt gyanúsítottja. Jeffrey joggal volt dühös rá. Csinálhatta volna a rábí-

zott feladatot is Braddel, és a listát ellenőrizve talán már rá is akadtak volna Sibyl gyil-

kosára. 

Lena próbálta felismerni a házakat, amik mellett elhaladtak. Amikor befordultak a 

sarkon, megnézte az utcatáblát. A Cooperen voltak. 

– Vajon Nan otthon lesz?  

Lena vállat vont. 

– Most már kinyithatja a száját, ugye tudja? – mosolyodott el Jeffrey, igyekezve eny-

híteni a helyzeten. 

Próbálta felgörbíteni az ajkát, de nem sikerült viszonoznia a mosolyt. 

– Köszönöm – nyögte ki. – Sajnálom, hogy… – tette volna hozzá, de Jeffrey felemelt 

kézzel hallgattatta el. 

– Maga jó zsaru, Lena. Kibaszott jó – parkolt le Nan és Sibyl háza előtt. – Csak hall-

gatnia kéne a szóra. 

– Tudom. 

– Dehogy tudja – felelte Jeffrey, de már nem mérgelődött. – Fenekestül felfordult az 

egész élete, csak még fel sem fogta. 

Lena már-már válaszolt volna, aztán mégsem szólalt meg. 

– Megértem, hogy részt akar venni ebben a nyomozásban, hogy lekösse magát, de 

egyvalamit el kell hinnie nekem. Ha még egyszer átlépi a határt, amit meghúztam, úgy 

lefokozom, hogy maga fogja Brad Stephens-nek hordani a kávét. Világos? 

Lena kényszeredetten bólintott. 

– Oké – vágta rá Jeffrey, és kinyitotta a kocsiajtót. 

Lena lassan oldotta ki a biztonsági övét. Miután kiszállt, megigazította a pisztolytás-

káját és a fegyverét. Mire odaért az ajtóhoz, Nan már be is engedte Jeffreyt. 

– Hello! – köszönt be Lena. 

– Hello! – üdvözölte Nan. A kezében zsebkendőgombócot szorongatott, ugyanolyat, 

mint előző este. A szeme bedagadt, az orra élénkvörös volt. 

– Szia! – mondta Hank is. 

– Te meg mit keresel itt? – torpant meg Lena.  

Hank vállat vont, és a tenyerét dörgölte. Ujjatlan pólóban volt, karjain jól látszottak a 

tűszúrások nyomai. A lány hirtelen elszégyellte magát miatta. Csak Reece-ben szokott 

Hankkel találkozni, ott pedig senki előtt nem volt ismeretlen a múltja. Maga Lena már 

úgy megszokta, hogy Hank karja ilyen, hogy szinte észre se vette. Most viszont Jeffrey 

szemével nézett a nagybátyjára, és legszívesebben kiszaladt volna a szobából. 

Hank mintha azt várta volna, hogy Lena mondjon valamit. A lány dadogva mutatta 

be egymásnak a két férfit. 

– Hank Norton, a nagybátyám, és Jeffrey Tolliver, rendőrfőnök – préselte ki magából 

a szavakat. 

Hank kezet nyújtott, és Lena szégyenkezve látta az alkarján a régi domború hegeket. 

Volt, amelyik megvolt egy centis. Annak idején újra és újra ugyanott döfte a tűt a bőré-

be, hogy jó eret találjon. 

– Tiszteletem, uram – mondta Hank.  

Jeffrey határozottan kezet szorított vele. 

– Sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell találkoznunk – válaszolta. 
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– Köszönöm – kulcsolta össze maga előtt a kezét Hank.  

Egy darabig senki se szólt. 

– Gondolom, tudják, mi járatban vagyunk – mondta Jeffrey aztán. 

– Sibyl miatt jöttek – felelte Nan a szokásosnál jóval mélyebb hangon, talán, mert 

végigsírta az éjszakát. 

– Igen – felelte Jeffrey, és a szófa felé indult.  

Megvárta, hogy Nan leüljön, aztán ő is helyet foglalt mellette. Lena meglepetten lát-

ta, hogy a tenyerébe veszi Nan kezét. 

– Őszinte részvétem e miatt a szörnyű veszteség miatt, Nan – mondta. 

Nan szemét elfutották a könnyek, de mosolyt erőltetett az arcára. 

– Köszönöm. 

– Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a tettest – folytatta Jeffrey. – Szeretném, 

hogy tudja: ha bármire szüksége van, ránk számíthat. 

– Köszönöm – suttogta Nan újra, és lesütötte a szemét. A mackónadrágját kezdte 

csipkedni zavarában. 

– Tud róla, hogy lett volna haragosuk? Akár magának, akár Sibylnek? 

– Nem volt – felelte Nan. – Már Lenának is elmondtam tegnap. És nem történt sem-

mi rendkívüli az elmúlt pár hétben. 

– Tudom, hogy visszavonultan éltek Sibyllel – mondta Jeffrey. Lena rögtön tudta, 

mit akar ezzel mondani a férfi. Sokkal finomabban fogalmazott, mint ő az előző nap. 

– Igen – bólogatott Nan. – És jól elvoltunk így. Mindig is kisvárosiak voltunk mind-

ketten. 

– Nem lehetett valaki, aki kiszagolta a dolgaikat?  

Nan a fejét rázta. Újra lesütötte a szemét, és remegett az ajka. Nem tudott többet se-

gíteni. 

– Oké – mondta a rendőrfőnök, és felállt. Nan vállára tette a kezét, jelezve, hogy 

nyugodtan maradjon csak ülve. – Kitalálok magamtól. – A zsebéből előhúzott egy név-

jegykártyát, és a tenyerébe fogva a hátára írt egy telefonszámot. – Ez az otthoni szá-

mom. Ha bármi eszébe jut, hívjon. 

– Köszönöm – vette el a kártyát Nan. 

– Haza tudná vinni Lenát? – fordult Hankhez Jeffrey.  

Lena teljesen ledöbbent. Nem bírt volna tovább itt maradni. 

Hank is hátrahőkölt az ötlettől. 

– Persze, semmi gond – motyogta aztán. 

– Akkor jó. – A zsaru vállon veregette Nant, aztán Lenához fordult. – Ma este állít-

sanak össze egy listát Nannel Sibyl munkatársairól – mosolygott rá jelentőségteljesen. – 

Aztán reggel hétkor találkozunk az őrsön. Bemegyünk az egyetemre, mielőtt elkezdőd-

nek az első órák. 

– Akkor nem Braddel leszek? – értetlenkedett Lena. 

– Nem – rázta a fejét Jeffrey. – Velem. 
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Tizenegy 

Ben Walkernek, aki Jeffrey előtt a rendőrfőnök volt, az épület hátuljában, közvetlenül 

az eligazítóhelyiség mögött volt az irodája. A szoba közepén állt bástyaszerű íróasztala, 

előtte sorban kényelmetlen székek. Ben minden reggel behívatta az irodájába a tiszti ál-

lományt, kiadta a napiparancsot, aztán mindenki lelépett, a főnök pedig magára csukta 

az ajtót. Innentől kezdve senki sem tudta, hogy mivel tölti az időt egész nap. Délután öt 

körül aztán megjelent, és elment vacsorázni. 

Amikor Jeffrey átvette Bentől a rendőrfőnöki beosztást, az első dolga volt, hogy az 

épület elejébe költözzön. Stílfűrésszel lyukat vágott a közös helyiség és az irodája kö-

zötti válaszfalon, és nagy ablakot építtetett bele, hogy az íróasztalánál ülve lássa az em-

bereit, akik a közös helyiségben dolgoznak. Ami pedig ennél is fontosabb: az emberei is 

lássák őt. Volt ugyan redőny az ablakán, de sosem húzta le, és az ajtaját is szinte mindig 

nyitva hagyta. 

Két nap telt el azóta, hogy Sibyl Adams holttestét megtalálták. Jeffrey az irodában 

ült, és a jelentést olvasta, amit az előbb kapott meg Marlától. Nick Shelton a Georgiai 

Nyomozóhivatalból már meg is küldte a laboreredményt a teafilterekről: tea volt ben-

nük. 

Jeffrey megvakarta az állát, és körülpillantott a szobában. Szűk helyiség volt, de az 

egyik fal mennyezetig be volt polcozva, hogy az aktákat áttekinthetően tudja tárolni. A 

szakkönyvek és bűnügyi statisztikák között ott voltak Jeffrey díjai is, amiket a birmin-

ghami céllövőversenyeken nyert, és egy aláírásokkal díszített focilabda az Auburn csa-

patától, amelyben játszott. Igaz, nem szerepelt túl sokat. Szinte állandóan csere volt, és a 

kispadról figyelte, hogy másoknak hogyan ível fel a karrierje. A polc túlsó sarka felől az 

anyja nézett rá egy fotóról. Rózsaszín blúzban volt, és kis csokrot tartott a kezében. A 

kép Jeffrey gimnáziumi ballagásán készült. Azon ritka pillanatok egyikét kapta el, ami-

kor az édesanyja mosolygott. Csillogott a szeme, talán az egyetlen gyermeke előtt meg-

nyíló lehetőségeken járt az esze. Máig sem bocsátotta meg Jeffreynek, hogy egy évvel a 

diploma előtt kimaradt az Auburnből, és a birminghami rendőrségnél kezdett dolgozni. 

Marla kocogtatta meg a nyitott ajtót. Kávé volt nála, meg egy fánk. Amikor Jeffreyt 

beiktatták, Marla az első nap azzal kezdte, hogy sosem hozott kávét Ben Walkernek, és 

Jeffreynek sem fog. Az új főnök csak nevetett; eszébe sem jutott ilyet kérni. Marla azóta 

is mindig beviszi neki a kávéját. 

– A fánk az enyém – mondta, és a kezébe nyomta a papírpoharat. – Nick Shelton hív-

ja a hármas vonalon. 

– Köszönöm – mondta Jeffrey, és megvárta, amíg Marla kimegy. Hátradőlt, és fel-

vette a kagylót. – Szevasz, Nick! 

– Szevasz! Hogy vagy? – hallotta Nick ízes déli kiejtését a vonal másik végén. 

– Nem valami jól – közölte Jeffrey. 

– Meg tudom érteni – válaszolta Nick. – Megkaptad a jelentésemet? 

– A teáról? – Jeffrey újra átfutotta az elemzést. Hétköznapi ital létére jó sok vegyi 

anyag kimutatható benne. – Közönséges bolti tea, nem? 

– Pontosan – felelte Nick. – Figyelj csak, reggel hívtam Sarát, de nem értem el. 
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– Aha. 

– Sose bocsátod meg, hogy annak idején randit kértem tőle, igaz, haver? 

– Soha – vigyorgott Jeffrey. 

– Az egyik itteni kolléga jól beleásta magát ebbe a nadragulyatémába. Eléggé speciá-

lis szer, nem valami gyakran fordul elő. Azt mondta, szívesen elmondaná személyesen, 

amit tud. 

– Az rettentő jó lenne – válaszolta Jeffrey. Az ablakon át észrevette Lenát, és intett 

neki, hogy jöjjön be. 

– Te a héten már beszéltél Sarával? – kérdezte Nick, de választ sem várva rögtön 

folytatta is. – A munkatársam fel akart tenni neki egy-két kérdést arról, hogy hogyan 

festett az áldozat. 

Jeffrey erre majdnem tett egy csípős megjegyzést, de végül visszanyelte. 

– Tíz körül megfelel neki? – kérdezte erőltetett kedélyességgel. 

Éppen beírta a naptárba a találkozót, amikor Lena belépett. Amint ránézett, a lány 

már mondta is. 

– Már nem drogozik. 

– Mi van? 

– Legalábbis úgy tudom, hogy nem. 

– Mit zagyvál itt össze? – értetlenkedett Jeffrey. 

– A nagybátyámról beszélek – halkította le a hangját Lena, és a főnök felé mutatta az 

alkarját. 

– Ja – esett le Jeffreynek végre. Amikor meglátta Hanket, nem tudta eldönteni, hogy 

korábban drogos volt, vagy égési sebek vannak a karján, úgy tele volt a karja forradá-

sokkal. – Persze, látszott, hogy nem friss nyomok. 

– Régen sokat szpídezett, tudja? – bökte ki Lena ellenségesen. 

Jeffrey rájött, hogy a lány már azóta ezen őrlődik, hogy ő kisétált Nan Thomastól. 

Szóval ezek miatt szégyenkezik, gondolta Jeffrey. Az ikertestvére meleg volt, a nagy-

bátyja pedig szpídfüggő. Vajon Lenának van egyáltalán bármi öröme a munkáján kívül? 

– tűnődött a férfi. 

– Most mi van? – csattant fel Lena. 

– Semmi – emelkedett fel a székéből a rendőrfőnök. Leakasztotta zakóját az irodaajtó 

belső oldalán levő fogasról, és kiterelte a lányt a szobából. – Na, megvan a lista? 

Lenát, úgy tűnt, idegesíti, hogy Jeffrey nem szúrja le azért, mert a nagybátyja annak 

idején drogozott. 

– Ezt sikerült összeszednünk tegnap este Nannel – adta át a papírt. – A munkatársai 

vannak rajta, meg akik még esetleg szót válthattak vele, mielőtt… – hagyta félbe a 

mondatot Lena. 

Jeffrey a listára pillantott. Hat név állt rajta, az egyik megcsillagozva. 

– Richard Carter a demonstrátora – előzte meg a kérdést a lány. – Végzős diák, ő se-

gített Sibylnek a fénymásolásban meg hasonló apróságokban. Sibylnek hétfőn kilenckor 

volt órája. Pete-et nem számítva valószínűleg Richarddal találkozott életében utoljára. 

– Valahonnan ismerős a neve – vette fel a zakót Jeffrey. – Más diák nincs is a listán? 

– Nincs – felelte Lena. – Ráadásul elég fura figura. 

– Az meg mit jelent? 

– Nem tudom – vont vállat a lány. – Mindig is ellenszenves volt. 

Jeffrey nem szólt semmit, de a nyelvén volt, hogy Lenának elég sok mindenki ellen-

szenves. Ez még nem indok arra, hogy gyilkossággal gyanúsítsák. 
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– Kezdjük Carterrel, aztán beszélünk a dékánnal. – Kifelé menet kinyitotta a rendőr-

őrs ajtaját, és előreengedte Lenát. – A polgármestert megüti a guta, ha nem tartunk be 

minden szabályt. Az egyetemmel kesztyűs kézzel kell bánni. 

 

A Grant Technológiai Intézet kampuszát a következő épületek alkották: a diákszállás, 

négy oktatási épület, iroda, és külön mezőgazdasági szárny, amely egy hálás magkeres-

kedő adományából épült. Az épületeket egyik oldalról burjánzó park, a másikról tó ölel-

te körül. A kollégium épületétől bárhova könnyűszerrel el lehetett sétálni, de nagyon 

sokan jártak biciklivel is. 

Jeffrey és Lena felment a természettudományi kar épületének harmadik emeletére. A 

lány már láthatólag nem először találkozott ikertestvére demonstrátorával, mert Richard 

képe rögtön elfelhősödött, ahogy meglátta Lenát. Alacsony, kopaszodó férfi volt, erős, 

fényszűrős szemüveget és rosszul szabott fehér köpenyt viselt rikító sárga inge fölött. 

Idegesen feszengett, ami nem szokatlan tudományos dolgozók esetében. A Grant Tech-

nológiai Intézetet pontosan az ilyen szobatudós szakiknak találták ki. Az irodalom is kö-

telező tárgy volt ugyan, de nem kimondottan magas színvonalon oktatták. Az egyetem 

fontosabbnak tartotta, hogy szabadalmak kerüljenek ki a falai közül, mint az, hogy érett 

viselkedésű fiatal értelmiségieket képezzenek. Ez volt Jeffrey legnagyobb problémája 

ezzel az intézménnyel: minden olyan életidegen volt benne. A legtöbb itt tanító profesz-

szor és itt tanuló diák az őket foglalkoztató elméleti problémák vizsgálata közepette 

olyan mélyre dugta a fejét a saját hátsójába, hogy teljesen szem elől tévesztette a világ 

dolgait. 

– Sibyl páratlan tehetségű tudós volt – mondta Richard a mikroszkóp fölé hajolva. 

Motyogott valamit, aztán újra felnézett, és Lenához intézte szavait. – Bámulatos memó-

riája volt. 

– Szüksége is volt rá – vette elő a jegyzetfüzetét Lena. Jeffrey már nem először töp-

rengett el rajta, hogy jól teszi-e, ha hagyja, hogy a lány belefolyjon a kikérdezésekbe. 

Leginkább azért vette maga mellé, hogy szem előtt legyen. Az előző nap történtek után 

már azt sem tudta, bízhat-e a lányban annyira, hogy azt csinálja, amit mond neki. Jobb, 

ha itt van mellette, mintha menne a saját feje után, így legalább nem kever bajt. 

– El sem tudom mondani – magyarázta Richard –, milyen pedáns és részletérzékeny 

volt a munkájában. Ezen a területen a mai világban már ritkán tapasztalható, hogy vala-

ki ilyen aprólékos műgonddal dolgozzon. Ő volt a mentorom. 

– Aha – mondta Lena. 

Richard rosszalló, kedvetlen pillantást vetett rá. 

– Mikor lesz a temetés? – kérdezte.  

Lena ettől kissé megdöbbent. 

– Hamvasztás lesz – válaszolta. – Ez volt a kívánsága. 

Richard összefonta kezét a pocakján. Még mindig ugyanaz a rosszalló kifejezés ült 

az arcán. Szinte leereszkedő képet vágott, noha nem volt egyértelműen lekezelő. Jeffrey 

egy pillanatra mintha meglátott volna valamit a férfi arcán. Aztán Richard elfordult, és a 

zsaru nem volt benne biztos, hogy nem csak képzelődik-e. 

– Ma délután ötkor búcsúztatjuk – tette hozzá Lena. Lefirkantotta a címet a noteszé-

be, és kitépte a lapot. – Ez a cím: Brock ravatalozó, King Street. 

Richard rövidlátó módra majdnem az orrához érintette a lapot, aztán gondosan ketté-

hajtotta és a köpeny zsebébe tette. Szipogott, és megtörölte az orrát keze fejével. Jeffrey 

nem tudta megmondani, náthás-e, vagy a sírást tartja vissza. 

– És volt valami gyanús alak, aki a labor vagy Sibyl irodája környékén ólálkodott? 
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– Csak a szokásos félnótások – nevetett fel, aztán hirtelen elhallgatott. – Már elnézést 

az illetlenségért. 

– Ugyan – mondta Lena. – Semmi gond. 

Jeffrey megköszörülte a torkát, hogy felhívja magára Richard figyelmét. 

– És maga mikor találkozott vele utoljára? 

– A reggeli órája után – mondta. – Nem érezte jól magát. Azt hiszem, én is tőle kap-

tam el a megfázást – mutatta a zsebkendőjét. – Annyira értékes ember volt. Elmondha-

tatlanul szerencsésnek érzem magam, hogy a pártfogásába vett. 

– Mit csinált, miután Adams professzor távozott az iskolából? – kérdezte a rendőrfő-

nök. 

– Azt hiszem, a könyvtárban voltam – vont vállat Richard. 

– Azt hiszi? – kérdezett vissza Jeffrey. Nem tetszett neki a nyegle válasz. 

Richard is észrevette a férfi ingerültségét. 

– Tényleg átmentem a könyvtárba – pontosított. – Sibyl megkért, hogy nézzek utána 

egy-két forrásnak. 

– Volt valaki, aki furcsán viselkedett a környezetében? Esetleg többet járt a nyakára? 

– vette át a szót Lena. 

Richard nemet intett. 

– Nem igazán – szorította össze a száját. – Már túl vagyunk a félév felén. Sibyl fel-

sőbb éveseket tanít, úgyhogy a legtöbb tanítványát már legalább két éve ismerjük. 

– Nem voltak ismeretlen arcok a hallgatók között? – kérdezte Jeffrey. 

Richard megint a fejét rázta. Jeffreyt kezdte emlékeztetni azokra a kutyákra, amelye-

ket az autók műszerfalára szoktak kitenni, és folyamatosan ingatják a fejüket. 

– Ez egy kis közösség. Egyből feltűnne, ha valaki furcsán viselkedik. 

Jeffrey már épp feltette volna a következő kérdést, amikor Kevin Blake dékán sétált 

be a szobába. Úgy tűnt, nincs jókedvében. 

– Tolliver rendőrfőnök – szólította meg Blake. – Gondolom, a hallgató eltűnése miatt 

van itt. 

 

Julia Matthews huszonhárom éves, harmadéves fizikaszakos diák volt. A kollégiumi 

szobatársa szerint két napja tűnt el. 

Jeffrey körülnézett az eltűnt lány szobájában. A falon poszterek, rajtuk sikerre és 

győzelemre buzdító szlogenek. Az éjjeliszekrényen levő fotó nyilvánvalóan a szüleivel 

ábrázolta hármasban. Csinos, egészséges lány volt, de nem feltűnően szép. Sötét haja a 

fotón kétoldalt csigába volt feltekerve. Kicsit szabálytalanok voltak a fogai, de egyéb-

ként pont úgy nézett ki, mint bármelyik széplány. Összességében eléggé hasonlított 

Sibyl Adamsre. 

– A szülők elutaztak – közölte Jenny Price, Julia lakótársa. 

Az ajtóban állt, és a kezét tördelve nézte, amint Jeffrey és Lena átvizsgálta a szobát. 

– Most van a huszadik házassági évfordulójuk, elmentek körülhajózni a Bahama-

szigeteket – fűzte még hozzá. 

– Nagyon csinos lány – mondta Lena, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy Jennyt 

megnyugtassa. 

Lenának vajon feltűnt-e a hasonlóság Julia Matthews és az ikertestvére között? – 

Jeffrey eltűnődött. Mindkettő kreolbőrű és sötét hajú. Nagyjából egykorúnak is tűntek, 

annak ellenére, hogy Sibyl valójában tíz évvel idősebb volt. Jeffreyt kényelmetlen érzés 

fogta el, és letette a fotót, mert rájött, hogy mindketten nagyon hasonlítanak Lenára is. 

– Mikor vette észre, hogy eltűnt? – fordult a nyomozónő Jennyhez. 
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– Azt hiszem, tegnap, amikor megjöttem óráról – felelte a diáklány. – Már korábban 

is volt olyan, hogy egész éjjel nem jött haza… – tette hozzá kissé elpirulva. 

– Értem. 

– Most is azt hittem, hogy talán Ryannél van. Ő a volt barátja – tartott kis szünetet 

Jenny. – Egy hónapja szakítottak, de pár napja együtt láttam őket a könyvtárban este ki-

lenc körül. Akkor láttam utoljára Juliát. 

– Elég stresszes lehet együtt járni valakivel, ha közben órákra kell menni és sokat 

kell tanulni, nem? – kapott Lena a párkapcsolat témáján. 

– Hát, igen. Ryan mezőgazdasági karra jár, messze nincs annyi tanulnivalója, mint 

Juliának – forgatta a szemét Jenny. – Ha nem pusztulnak el a növényei, úgyis ötöst kap 

mindenből. Nekünk meg egész éjjel tanulnunk kell, hogy napközben maradjon elég 

időnk a laboratóriumra. 

– Persze, emlékszem – válaszolta Lena, pedig sosem járt egyetemre. Jeffrey lenyű-

gözőnek s egyben riasztónak találta, hogy a kolléganője úgy hazudik, mint a vízfolyás. 

Egész karrierje során nem nagyon látott senkit, aki olyan ügyesen kérdezte volna ki az 

embereket, mint Lena. 

Jenny elmosolyodott, és még inkább elengedte magát. Lena trükkje bevált. 

– Akkor tudja, milyen. Az embernek még arra is alig van ideje, hogy levegőt vegyen, 

nemhogy arra, hogy pasizzon. 

– Azért szakítottak, mert Julia nem foglalkozott eleget a fiúval? 

Jenny bólintott. 

– Ryan volt az első pasija életében. Julia teljesen kiborult. – A lány ideges pillantást 

vetett Jeffreyre. – Nagyon be volt indulva erre a srácra, tudja? Majd belebetegedett a 

bánatba, amikor szétmentek. Ki sem akart kelni az ágyból. 

Lena bizalmasan lehalkította a hangját, mintegy kihagyta Jeffreyt a dologból. 

– Gondolom, amikor a könyvtárban láttad őket, nem a tanulással voltak elfoglalva. 

– Nem – vihogott Jenny idegesen, és újra Jeffreyre pillantott. 

Lena közelebb sétált hozzá, és eltakarta Jeffrey elől a lányt. A zsaru elértette a cél-

zást. Hátat fordított a két nőnek, és úgy tett, mintha teljesen lefoglalná, hogy átkutassa 

Jenny íróasztalát. 

– És te mit gondolsz Ryanről? – csacsogott tovább Lena. 

– Úgy érti, bírom-e? 

– Aha – felelte a nyomozónő. – Mármint nem úgy, mint pasit, csak hogy jó fejnek 

tartod-e? 

A lány nem válaszolt egyből. Jeffrey a kezébe vett egy tankönyvet, és belelapozott. 

– Hát kicsit önző volt, tudja? – mondta Jenny kis habozás után. – És nem tudta elvi-

selni, ha nem találkozhatott Juliával. 

– Uralni akarta? 

– Azt hiszem – felelte Jenny. – Julia vidéki, tudja, és olyan naiv? Ryan pedig ezt ki-

használja. Julia nem valami járatos a világ dolgaiban, és Ryan imponál neki, mert dör-

zsöltnek tartja. 

– És az? 

– Jézusom, dehogy! – nevetett Jenny. – De végül is nem rossz srác… 

– Persze… 

– Csak… – habozott Jenny. – Nem szereti, ha Julia másokkal is szóba áll, tudja? 

Mintha attól tartana, hogy Julia majd észreveszi, hogy jobb pasik is vannak nála. Leg-

alábbis nekem így jött le. Juliát meg világéletében bura alatt tartották. Nem tudja kezel-

ni a helyzetet. – Megint elhallgatott. – Ryan tényleg nem rossz arc, csak követelőző, 
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tudja? Folyton tudni akarja, hova megy, kivel lesz, mikor fog hazajönni… Kicsit sem 

tudja elviselni, ha Julia nem vele tölti az idejét. 

– De sosem ütötte meg, ugye? – kérdezte Lena halkan. 

– Á, nem, semmi ilyesmi – hallgatott el újra Jenny. – Csak sokat üvöltözött vele. 

Amikor jöttem vissza a tanulószobából, néha megálltam az ajtó előtt, és hallgatóztam 

kicsit, tudja? 

– Aha – mondta Lena. – Nehogy rosszkor nyiss be. 

– Aha – vihogott idegesen Jenny. – Na és az egyik alkalommal hallottam, hogy itt 

van, és épp szemétkedett vele. Nagyon mocskos dolgokat vágott a fejéhez. 

– Mégis miket? 

– Hát, hogy gonosz – mondta Jenny. – És a pokolra fog jutni a gonoszsága miatt. 

Lena nem szólalt meg egyből. 

– Ryan vallásos? – kérdezte aztán. 

– Amikor épp érdekében áll – kacagott Jenny lekicsinylően. – Tudja, hogy Julia hisz 

istenben. Ő rendesen járt is templomba, meg minden. Mármint mikor még otthon lakott. 

Itt nem megy valami gyakran, de mindig szóba hozza a templomi kórust, meg hogy a jó 

keresztény így vagy úgy, és egy csomó ilyesmi. 

– De Ryan nem vallásos? 

– Csak akkor, ha azt hiszi, hogy hathat vele Juliára. Ő azt mondja, hogy hű, de vallá-

sos, de közben tele van pirszinggel, és mindig feketében jár, és… – itt félbeszakította 

magát. 

– És mi? – halkította le a hangját Lena. – Nem mondom el senkinek – tette hozzá 

még halkabban. 

Jenny sutyorgott valamit, de olyan halkan, hogy Jeffrey nem hallotta, mit mond. 

– Aha – mondta Lena, úgy tűnik, ő viszont hallotta. – A srácok olyan hülyék! 

– De Julia elhitte neki! – nevette el magát Jenny.  

Lena is vele nevetett. 

– És mit gondolsz, mi volt az a borzalmas gonoszság, amit Julia tett? Mármint Ryan 

mitől akadt ki rá ennyire? 

– Semmit – felelte Jenny hevesen. – Utána én is pont ezt kérdeztem tőle, de nem 

akarta elmondani. Egész nap fel sem kelt, és nem is szólt hozzám. 

– Ez kábé akkoriban volt, amikor szakítottak? 

– Aha – vágta rá Jenny. – Múlt hónapban, de ezt már mondtam. Csak nincs köze 

Ryannek Julia eltűnéséhez, ugye? – A lány hangjából aggodalom áradt. 

– Á, nem, emiatt ne aggódj – mondta Lena. 

– És mi Ryan vezetékneve? – fordult vissza hozzájuk Jeffrey. 

– Gordon – közölte Jenny. – Önök szerint Julia bajban van? 

Jeffrey eltűnődött, mit válaszoljon erre. Ha megnyugtatja Jennyt, hogy ne aggódjon, 

talán hamis biztonságérzetet ébreszt benne. 

– Nem tudom, Jenny – válaszolta végül. – Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk. 

Gyorsan beugrottak a tanulmányi osztályra, és kiderítették, hogy Ryan Gordon most 

épp egy tanulószobára felügyel. A mezőgazdasági kar épülete a kampusz szélén volt, és 

ahogy közeledtek a bejárathoz, Jeffrey egyre nyugtalanabb lett. Lenán is látta, milyen 

feszült. Két nap telt el, és még nem volt a kezükben semmi biztos nyom. Most pedig 

könnyen lehet, hogy pillanatokon belül találkoznak Sibyl Adams gyilkosával. 

 

Jeffrey eleve nem bratyizni ment oda, de erre még az is rátett egy lapáttal, hogy volt va-

lami Ryan Gordonban, amivel egyből kivívta a rendőrfőnök ellenszenvét. A szemöldö-
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kében és mindkét fülében pirszing, két orrlyuka között fekete, barázdált karika lógott. 

Utóbbit inkább egy ökör orrába képzelné az ember. Jenny nem festett valami hízelgő 

képet Ryan Gordonról, de visszatekintve, Jeffrey hajlamos volt azt gondolni, hogy a 

lány még így is nagylelkű volt. Ryan koszosnak tűnt. Az arca zsíros, aknék és gyógyuló 

hegek borították. A hajára is mintha már napok óta ráfért volna egy mosás. Gyűrött fe-

kete ingben és farmerben volt. Furcsa szag áradt belőle. 

Julia Matthews minden jel szerint kifejezetten vonzó fiatal hölgy volt. Hogy egy 

Ryan Gordon kaliberű alak miképp tudott a közelébe férkőzni, nos, ez rejtély volt 

Jeffrey számára. Persze sokatmondó adalék Ryan személyiségéről, hogy képes volt irá-

nyítása alatt tartani valakit, aki nyilvánvalóan sokkal jobbat érdemelt volna. 

Jeffrey észrevette, hogy Lena kedvessége, ami olyan jól bevált Jenny kihallgatásakor, 

már rég elpárolgott, mire odaértek a tanulószobához. A nyomozónő határozottan lépett 

be, rá sem hederített a bent lévők kíváncsi pillantásaira. Főleg fiúk voltak a teremben. 

Lena egyenesen a többiekkel szemben ülő diákhoz ment. 

– Ryan Gordon? – kérdezte az asztal fölé hajolva. Kicsit felcsúszott a lány kabátja, és 

Jeffrey látta, hogy a fiú szeme megakad Lena fegyverén. Ryan egyenes vonallá össze-

szorított szájjal, önelégült arckifejezéssel ült. Amikor megszólalt, Jeffrey legszíveseb-

ben behúzott volna neki egyet. 

– Közöd hozzá, ribanc? – mondta. 

Jeffrey megragadta a grabancánál fogva, és kirángatta a tanteremből. Miközben vitte, 

már biztos is volt benne, hogy mire visszaér az őrsre, már várni fogja a polgármester 

felháborodott üzenete. Amikor kiért a fiúval a folyosóra, a falnak lökte, aztán elővette a 

zsebkendőjét, és gondosan megtörölte a kezét. 

– Nincs zuhany a kollégiumban? – kérdezte. 

Ryan pont olyan nyávogó hangon szólalt meg, mint amilyenre a zsaru számított. 

– Ez rendőri erőszak – panaszolta. 

Jeffrey meglepetésére erre rögtön kapott egy pofont Lenától. 

A diák az arcához kapott, és legörbült a szája sarka. Úgy tűnt, leesett neki: Lenával 

jobb, ha csínján bánik. Jeffrey már-már komikusnak tartotta, ahogy Ryan a nyomozónő-

re néz. Sovány volt, mint a kóró, nem volt magasabb, mint Lena, sőt, talán nehezebb 

sem. Ráadásul egyből kihúzta a gyufát a lánynál. Jeffrey holtbiztos volt benne, hogy ha 

Ryan tovább feszíti a húrt, Lena ott helyben átharapja a torkát. 

Úgy tűnt, ezt a fiú is érzi. Leengedte a kezét és meg se mozdult, csak állt ott. 

– Mit akarnak már tőlem, ember? – nyafogta orrhangon, talán ez is a karikától volt, 

ami beszéd közben ficánkolt az orrában. 

Lena Ryan melléhez nyúlt volna, mire ő reflexszerűen felemelte a kezét, hogy védje 

magát. 

– Ne hadonássz, te beszari kis pöcs – figyelmeztette Lena. Benyúlt az ingébe, és ki-

húzta belőle a keresztet, ami a nyakláncáról lógott. – Szép nyakláncod van. 

– Hol voltál hétfő délután? – kérdezte Jeffrey.  

Ryan előbb Lenára nézett, aztán Jeffreyre. 

– Mi van? – kérdezte. 

– Hol voltál hétfő délután? – ismételte meg a kérdést Jeffrey. 

– Nem tudom, ember – nyafogta. – Aludtam, asszem. – Szipákolt, és az orrát dörgöl-

te. Jeffrey a plafonon volt a Ryan orrában hintázó karika láttán, de igyekezett úrrá lenni 

a felháborodásán. 

– A falhoz – utasította Lena, és megperdítette a fiút. Először úgy tűnt, Ryan Gordon 

tiltakozni akar, de Lena beszédes pillantást vetett rá, mire jobb belátásra tért. A falnak 

vetette a tenyerét, és terpeszbe állt a motozáshoz. 
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– Nem fogok tűt találni, ugye? Semmi szúrós tárgyat, ugye? – érdeklődött Lena, mi-

közben végigtapogatta. 

– Nem – nyögte a diák, miközben Lena megvizsgálta a zsebeit. 

Lena mosolyogva halászott ki a fiú nadrágjából egy kis zacskó fehér port. 

– Nem porcukor, ugye? – kérdezte a lány Jeffreytől. 

A rendőrfőnök átvette a tasakot. Meglepte, hogy Lena drogot talált Ryannél. Ez már-

is megmagyarázta a fiú külsejét. A kábítószeresek ritkán szoktak aprólékos gonddal 

ügyelni az öltözködésükre. Jeffrey most először örült meg neki, hogy magával hozta 

Lenát. Neki eszébe sem jutott volna megmotozni a fiút. 

A srác hátrafordult, és a zacskóra sandított. 

– Ez nem az én nadrágom. 

– Na persze – förmedt rá Lena. Újra maguk felé fordította Ryant. – Mikor láttad utol-

jára Julia Matthewst? – kérdezte. 

A fiú arcára sokatmondó pillantás ült ki. Most már tudta, hova akarnak kilyukadni, 

hogy nem is a por érdekli őket. 

– Egy hónapja szakítottunk – felelte. 

– Nem ezt kérdeztem – közölte Lena. – Mikor láttad utoljára Julia Matthewst? – is-

mételte meg a kérdést. 

Ryan karba tette a kezét. Jeffreybe ebben a pillanatban hasított bele, hogy elszúrta az 

egészet. Nem lett volna szabad hagynia, hogy eluralkodjon rajta az idegesség. Már ak-

kor tudta, mit fog mondani Ryan, amikor a fiú szóra nyitotta a száját. 

– Ügyvédet akarok. 

 

Jeffrey feltette a lábát az asztalra. A kihallgatóhelyiségben voltak, és azt várták, hogy 

Ryan Gordonnak felvegyék az adatait. A fiú sajnos abban a pillanatban lakatot tett a 

szájára, amikor Lena felolvasta a jogait, és többet egy szót sem szólt. Szerencsére lakó-

társa viszont készségesebbnek bizonyult, és örömmel megengedte, hogy átkutassák a 

szobát. Egy csomag cigarettapapíron, és egy tükrön heverő zsilettpengén kívül semmi 

gyanús nem került elő. Jeffrey nem tudta eldönteni, de a lakótárs külsejéből ítélve ezek 

a kábítószeres kellékek akár hozzá is tartozhattak. A labort is átkutatták, ahol Ryan 

Gordon dolgozott, de ez sem járt eredménnyel. Legfeljebb abban reménykedhettek, 

hogy Julia Matthews rájött, mekkora seggfej a pasija, és lelépett. 

– Elbasztuk – mondta Jeffrey a helyi lapon, a Grant County Observeren nyugtatva a 

kezét. 

– El – bólintott Lena. 

– Gondolom, előbb-utóbb mindenképp ügyvédet hívott volna – sóhajtott fel Jeffrey. 

– Nem tudom – felelte Lena. – Lehet, hogy túl sokat tévézik. 

Jeffreynek számítania kellett volna erre. Minden idióta, akinek van tévéje, tudja, 

hogy ha jönnek a zsaruk, egyből ügyvédet kell kérni. 

– Bánhattam volna vele kicsit finomabban – vetette közbe a lány. – Ha ő a mi embe-

rünk, akkor biztos nem viseli valami jól, ha egy nő egzecíroztatja. Főleg ha az a nő pont 

úgy néz ki, mint az áldozata – nevetett kedélytelenül. 

– Ez akár még jól is jöhet – vélte Jeffrey. – Mit szólna, ha kettesben hagynám magá-

val, amíg Buddy Conford ide nem ér? 

– Buddy az ügyvédje? – kérdezte Lena csalódottan. Grantben egy tucatnyi ügyvéd 

volt, akik kedvezményesen ellátták a kirendelt védő szerepét, és Buddy Conford volt 

közülük a legszívósabb. 

– Ebben a hónapban ő a soros – mondta Jeffrey. – Mit gondol, van olyan sötét ez a 

Gordon, hogy beszéljen? 
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– Most tartóztatták le először. Nekem nem tűnik különösebben agyafúrtnak. 

Jeffrey nem felelt, figyelte, hogy mit mond még a lány. 

– Eléggé dühös lehet rám a füles miatt – mondta Lena, de közben látszott, hogy va-

lami szöget üt a fejébe. – Csináljuk azt, hogy eleve helyzetbe hoz! Tiltsa meg, hogy 

szóba álljak vele. 

– Az lehet, hogy jót tenne – bólintott Jeffrey. 

– Ártani biztos nem árt. 

Jeffrey egy darabig csak nézett maga elé szótlanul. Végül az újság címoldalára bö-

kött. Felül Sibyl Adams-ről volt nagy fotó. 

– Gondolom, már látta. 

Lena oda se nézett, csak bólintott. 

– Nem írják, hogy megerőszakolták, csak céloznak rá. Én azt mondtam nekik, hogy 

bántalmazták, hogy tévesen szerepeljen. 

– Tudom – morogta a lány –, olvastam. 

– Frank meg a többiek nem találtak semmi gyanúsat a listán levő személyeknél. Volt 

kettő, akikről Frank azt hitte, közük lehet hozzá, de végül semmi. Mindkettőnek volt 

alibije. 

Lena a körmét vizsgálgatta. 

– Kihallgatás után hazamehet – mondta Jeffrey. – Gondolom, még el kell intéznie 

néhány dolgot délutánra. 

A lányt meglepte, milyen figyelmes a főnöke. 

– Köszönöm. 

Kopogtattak, Brad Stephens dugta be a fejét. 

– Itt van az emberük. 

– Kísérje be! – állt fel Jeffrey. 

Ryan Gordon narancssárga börtönmackóban még véznábbnak tűnt, mint saját fekete 

ruhájában. A haja még nem száradt meg, Jeffrey elrendelte, hogy mossák le a fiút slag-

gal. A keze hátra volt bilincselve. Brad átadta Jeffreynek a bilincs kulcsát, aztán kiment. 

– Hol az ügyvéd? – követelőzött Ryan. 

– Tizenöt percen belül itt lesz – nyomta le a székbe a diákot Jeffrey. Kioldotta a bi-

lincset, de mielőtt Ryan elvehette volna a kezét, rögtön vissza is bilincselte a szék tám-

lája mögé. 

– Így túl szoros – nyafogta a fiú, és hátragörbítette a vállát, hogy eltúlozza a kényel-

metlenséget. Hiába rángatta a széket, nem tudta előrehúzni a kezét. 

– Törődj bele! – morogta Jeffrey, aztán Lenához fordult. – Kettesben hagyom magá-

val. Ne hagyja, hogy bármit is mondjon jegyzőkönyvön kívül, értve? 

– Igen, uram – sunyta le a fejét Lena. 

– Akkor ennek megfelelően járjon el, nyomozó! – Jeffrey szigorúnak szánt pillantást 

vetett a lányra, aztán kivonult. Egyből a szomszédos helyiségbe, a megfigyelőszobába 

ment, és keresztbe tett karral figyelni kezdte a sötét üveg mögül, hogy mit csinál Ryan 

és Lena. 

A kihallgatóhelyiség viszonylag szűk volt, a betonfalak ki voltak festve. A helyiség 

közepén asztal, a lába a padlóhoz rögzítve, körülötte három szék, kettő az egyik oldalon, 

egy szemben. Lena feltette az asztalra a lábát, és hintázni kezdett a szék hátsó lábain. 

Belemerült a Grant County Observerbe. Jeffrey zörgést hallott a hangszóróban, ahogy a 

lány lapozott az újságban. 

– Vizet akarok – mondta Ryan. 
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– Nem beszél – torkollta le Lena, de olyan halkan mondta, hogy Jeffreynek a másik 

szobában fel kellett hangosítania a berendezést. 

– Miért? Akkor bajba kerül?  

Lena fel sem nézett az újságból. 

– Már úgyis bajban van – dőlt előre Ryan, amennyire a bilincstől tudott. – Megmon-

dom az ügyvédnek, hogy felpofozott. 

– Mennyi lehetsz? Hetvenöt kiló, százhatvanöt centi? – vigyorgott Lena. Félretette az 

újságot, és ártatlan, kislányos képet vágott. Elváltoztatott magas hangon kezdett beszél-

ni. – Sosem ütnék meg előállítottat, bíró úr. Ráadásul ilyen kigyúrt, tagbaszakadt fickó-

ra nem is mernék kezet emelni. 

– Most azt hiszi, nagyon vicces – húzta össze a szemét Ryan. 

– Aha, valóban – folytatta az olvasást Lena. 

A fiú most egy időre elhallgatott. Töprengett, hogy mibe köthetne még bele. 

– Magának volt buzi a tesója – bökött az újság címlapjára. 

– Pontosan – válaszolta Lena könnyed társalgási stílusban, pedig Jeffrey tudta, hogy 

legszívesebben átmászna az asztalon és ott helyben megölné Ryant. 

– Kinyírták – jegyezte meg a fiú. – Az egész kampusz tudta, hogy buzi. 

– Az is volt. 

– Kibaszott buzernyák – nyalta meg a száját Ryan. 

– Aha – lapozott az újságban Lena unottan. 

– Buzernyák – ismételte –, kibaszott pinanyaló. – Elhallgatott, és várta, hogy történ-

jen valami. Láthatólag idegesítette, hogy nincs reakció. – Résfenő leszbi… – tette hoz-

zá. 

– Bozótleső, lábközhergelő, aki beakasztja az ujját a tárcsába a barátnője rózsaszínű 

telefonján… – vette át a szót Lena, és nagyot ásított. Aztán felnézett az újságból, és a 

srácra pillantott. – Kihagytam valamit? 

Jeffrey elismeréssel adózott Lena technikájának, de egyben hálát is adott az égnek, 

hogy nem bűnöző lett a lányból. 

– Szóval ezért rántottak be, mi? – kérdezte Ryan. – Hogy én erőszakoltam-e meg? 

Lena rezzenéstelenül olvasgatta az újságot, de Jeffrey tudta, hogy a lánynak is biztos 

éppúgy felgyorsult a szívverése, mint neki. A fiú talán csak találgat, de az is lehet, hogy 

valami vallomásfélére készül. 

– Miért, te voltál? – kérdezte Lena. 

– Talán – hintázott a székén Ryan. Olyan volt, mint egy óvodás, aki produkálja ma-

gát. – Talán én basztam meg. Tudni akarja, milyen volt? 

– Persze – felelte a lány. Letette az újságot, és karba tette a kezét. – Hallgatlak, me-

sélj! 

– A mosdóban volt, igaz? 

– Te tudod. Meséld el, hogy volt! 

– Éppen mosta a kezét, én meg bementem, és jól seggbe kúrtam. Annyira élvezte, 

hogy ott helyben belehalt. 

– Csak ilyen igénytelen sztorira telik? – horkant fel Lena mérgesen. 

– Nem – sértődött meg Ryan. 

– Akkor meséld el, mit csináltál Julia Matthewszal! 

– Én aztán semmit – dőlt hátra, és a kezére támaszkodott. 

– De hol van Julia? 

– Talán meghalt – vont vállat Ryan. 

– Honnan veszed? 
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Előredőlt, és az asztalra tehénkédért a felsőtestével. 

– Már korábban is próbált öngyilkos lenni. 

– Ja, tudom, felvágta az ereit – vágta rá Lena rögtön. 

– Aha – bólintott Ryan, de Jeffrey látta rajta, hogy meglepődött. Jeffreyt is meglepte 

a lány improvizációja, noha stimmelt a dolog: a nők esetében messze ez a leggyakoribb 

formája az öngyilkosságnak. Lena ügyesen blöffölt. 

– Szóval múlt hónapban vágta fel az ereit… – adta Ryan szájába Lena. 

– Ezt meg honnan tudja? 

Lena újra felsóhajtott, és felkapta az újságot. Nagy zörgéssel kinyitotta, és folytatta 

az olvasást. A fiú újra hintázni kezdett a széken. 

– Hol van Julia, Ryan? – kérdezte Lena, fel sem nézve az újságból. 

– Nem tudom. 

– Megerőszakoltad? 

– Nem kellett megerőszakolni. Olyan volt, mint egy francos öleb. 

– Hagytad, hogy leszopjon? 

– Persze. 

– Csak így tudod felállítani, Ryan? 

– Ne szívasson már, bassza meg! – zöttyent vissza a szék első lábával a földre. – 

Egyébként se lenne szabad beszélgetnie velem. 

– Miért? 

– Mert ez nem kerül be a jegyzőkönyvbe. Azt mondok, amit akarok, úgyse számít. 

– Na és mit akarsz mondani? 

Ryan ajka megrándult. Előredőlt. Jeffrey nézőpontjából most úgy nézett ki, mint aki-

nek keze-lába meg van béklyózva. 

– Lehet, hogy még beszélnék egy kicsit a nővéredről – suttogta. 

Lena rá sem hederített. 

– Talán el szeretném mesélni, hogyan vertem agyon. 

– Nem úgy nézel ki, mint aki tudja, hogy kell használni a kalapácsot. 

Ryan ettől láthatólag megrökönyödött. 

– Pedig tudom – biztosította azért a nyomozónőt. – Fejbe kólintottam, aztán a kala-

pács nyelével is megdugtam. 

– És hol hagytad a kalapácsot? – lapozott tovább Lena. 

– Nagyon kíváncsi? – ravaszkodott a főiskolás. 

– És Julia miben utazott, Ryan? – kérdezte Lena minden átmenet nélkül. – Félreke-

félt? Lehet, hogy végre talált magának valami tökös pasit. 

– Baszódj meg, ribanc! – förmedt rá a fiú. – Én is tökös vagyok. 

– Naná! 

– Vedd csak le a bilincset, mindjárt megmutatom. 

– Már indulok is – felelte Lena, éreztetve, hogy a szeme sem rebben a fenyegetőzés-

től. – És Julia miért lépett le mellőled? 

– Nem lépett le – ellenkezett Ryan. – Az a kibaszott Jenny Price mondta maguknak? 

Neki lövése sincs az egészről. 

– Arról, hogy Julia el akart hagyni? Te meg folyton mentél utána, és egy pillanatra 

sem hagytad békén? 

– Szóval erre megy ki a játék? – kérdezte a fiú. – Ezért vertek láncra, baszki? 

– Azért vertünk láncra, mert kokain volt a zsebedben. 

– Nem az enyém – horkant fel Ryan. 

– Persze, mint a nadrág, ugye? 
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A srác mérgében nekiugrott az asztal lapjának a felsőtestével. 

– Hallgass ide, ribanc! – hörögte eltorzult arccal.  

Lena az asztalra támaszkodott, fölé magasodott, és a képébe tolta az arcát. 

– Hol van a lány? 

– Kapd be! – köpött Ryan. 

Lena hirtelen odakapott, és belekapaszkodott az orrkarikába. 

– Jaj, a francba! – üvöltötte a fiú. Előrezuhant, a mellkasa az asztalon kötött ki, a kar-

ja furcsa szögben meredt hátra a széktámla felé. – Segítség! – kiabálta. A vizsgáló és a 

megfigyelőszoba közötti üveg beleremegett a hangjába. 

– Hol van a lány? – suttogta Lena. 

– Pár napja találkoztam vele – nyögte ki összeszorított foggal. – Jézusom, engedje 

már el! 

– Hol van? 

– Nem tudom – üvöltötte. – Kérem szépen! Mondtam már, hogy nem tudom! Ki fog-

ja tépni. 

Lena elengedte a karikát, és a nadrágjába törölte a kezét. 

– Te hülye kis balfék. 

Ryan megmozgatta az orrát, hogy érezze, még megvan-e. 

– Ez fájt – nyafogta. – Nagyon fájt. 

– Akarod, hogy még jobban fájjon? – Lena a fegyverére tette a kezét. 

– Megpróbálta megölni magát, mert elhagytam. Annyira szeretett – motyogta Ryan, 

és mellkasára ejtette a fejét. 

– Szerintem fogalma sem volt semmiről – mondta Lena, és újra felállt. – Most jött a 

hathúszassal, te pedig alaposan kihasználtad. Másrészt viszont annyira töketlen vagy, 

hogy még egy legyet sem tudnál tisztességesen leütni, nemhogy embert ölni, úgyhogy 

ha még egyszer – robbant ki Lenából a harag hirtelen, és nagyot csapott az asztalra – 

akár egy szót is szólsz a testvéremre, mindegy mit, akkor véged. Ne szórakozz velem, 

mert én nem a levegőbe beszélek. Egyszerűen eltaposlak. 

Ryan Gordon szóhoz sem jutott. 

Jeffrey úgy belemerült a kihallgatásba, hogy meg sem hallotta a kopogást. 

– Jeffrey – dugta be a fejét Marla a megfigyelőhelyiségbe. – Will Harrisnél áll a bál. 

– Will Harrisnél? – kérdezte Jeffrey. Arra számított volna utoljára, hogy aznap még 

hallani fogja ezt a nevet. – Mi történt? 

– Valaki kővel dobta be az ablakát. 

 

Frank Wallace és Matt Hogan Will Harris háza előtt álltak a gyepen, amikor Jeffrey ko-

csija megállt a ház előtt. Jeffrey kíváncsi lett volna, mióta vannak ott. Matt Hogan nem 

rejtette véka alá az előítéleteit. Frankkel kapcsolatban nem tudta, hogy hányadán áll, azt 

viszont igen, hogy ott volt, amikor Pete-et kihallgatták. Jeffrey leállította a motort, és 

érezte, hogy kezd ideges lenni. Nem szerette, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor már a 

saját embereiben sem bízhat meg. 

– Mi a franc történt? – kérdezte Jeffrey, miután kiszállt. – Ki tette? 

– Will egy órája ért haza. Azt mondta, Miss Bettynél, a vénlánynál volt dolgozni, ki-

csit rendbe tette az udvart. Már így találta, amikor hazaért. 

– Kővel törték be? 

– Nem, téglával – felelte Frank. – Ezzel a fajtával, amiből mindenütt van. És volt 

mellette egy üzenet. 

– Mi van rajta? 
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Frank lepillantott a cipője orrára, aztán újra felnézett. 

– Willnél van. 

Jeffrey szemügyre vette az ablakot, amin jókora lyukat ütött a tégla. A két szélső 

üveg érintetlen, de a középső, óriási ablaktábla pótlása egy vagyonba fog kerülni. 

– És ő hol van? – kérdezte Jeffrey. 

Matt az ajtó felé intett a fejével. Ugyanolyan önelégült képet vágott, mint amilyet a 

rendőrfőnök pár perce Ryan Gordon arcán látott. 

– Bent a házban – mondta Matt. 

Jeff megindult az ajtó felé, aztán megtorpant. Elővette a pénztárcáját, és kivett belőle 

egy húszdollárost. 

– Menjenek, vegyenek egy furnérlemezt – mondta. – És hozzák ide, amint tudják. 

Matt elkomorodott, de Jeff állta a pillantását. 

– Van valami mondanivalója, Matt? 

– Ha már ott vagyunk, rákérdezünk, meg tudjuk-e rendelni az új üveget – vetette 

közbe Frank. 

– Aha – mordult fel Matt, és elindult a kocsi felé. Frank is elindult utána, de Jeffrey 

félrevonta. 

– Van valami elképzelése arról, hogy ki tehette ezt?  

Frank lesütötte a szemét, és a cipője orrát bámulta. 

– Matt végig velem volt, ha erre céloz. 

– Erre. 

– Rendben, főnök, kiderítem, ki tette. Gondom lesz rá.  

Választ sem várva sarkon fordult, és megindult Matt kocsija felé. Jeffrey megvárta, 

amíg elhajtanak, aztán a bejárati ajtóhoz sétált. 

Halkan megkocogtatta a szúnyoghálóajtót, aztán benyitott. Will a fotelben ült, mel-

lette egy pohár jeges tea. Amikor Jeffrey belépett, felállt. 

– Nem akartam idefárasztani – mondta Will. – Csak gondoltam, bejelentést teszek. A 

szomszédomat eléggé megijesztette. 

– Melyiket? – kérdezte Jeffrey. 

– Mrs. Barrt, ott, átellenben – mutatott ki az ablakon Will. – Idős már, és nagyon ije-

dős. Azt mondta, nem látott semmit. Az emberei már kikérdezték. – Visszament a fotel-

hez, elővett egy papírlapot, és átadta Jeffreynek. – Aztán, amikor ezt megláttam, én is 

berezeltem. 

Jeffrey a kezébe vette az üzenetet, és megkeseredett a szájíze, ahogy elolvasta a gép-

írásos fenyegetést. Ez állt rajta: „Vigyázz magadra, nigger!” 

A zsaru összehajtotta, és zsebre tette. Csípőre tette a kezét, és körülpillantott a szo-

bában. 

– Otthonos háza van. 

– Köszönöm – mondta Will. 

Jeffrey pillantása újra a törött üvegre tévedt. Rossz érzés töltötte el. Will Harris pusz-

tán azért került veszélybe, mert Jeffrey előző nap feltett neki néhány kérdést. 

– Nem bánja, ha ma este itt alszom a kanapén? – kérdezte. 

– Gondolja, hogy szükséges? – kérdezte Will meglepetten. 

– Jobb félni, mint megijedni, nem igaz? – vont vállat Jeffrey. 
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Tizenkettő 

Lena otthon ült a konyhaasztalnál, és a só- és borsszórót bámulta. Próbált arra koncent-

rálni, mi történt aznap. Biztos volt benne, hogy Ryan Gordon nem követett el semmit 

azon kívül, hogy seggfej. Ha Julia Matthewsnak van esze, hazament a szülői házba, 

hogy valahol másutt vészelje át, amíg kicsit eltávolodnak egymástól a partnerével. Az-

zal kapcsolatban tehát semmi nem derült ki, amiért Jeffrey és Lena eredetileg odament 

az egyetemre. Sibyl meggyilkolásának még mindig nem volt gyanúsítottja. 

Minden egyes perccel, minden órával, ami anélkül telt el, hogy használható nyomra 

bukkantak volna az ikertestvére meggyilkolását illetően, Lena haragja egyre nőtt. Sibyl 

mindig óvta Lenát a haragtól, azt mondta, veszélyes, más érzelmeket kellene felszínre 

juttatnia. A lány ebben a pillanatban el sem tudta képzelni, hogy valaha is örülni tud 

majd bárminek, de azt se, hogy elszomorodik. Eltompította a veszteség, és már csak 

egyetlen érzés töltötte fel élettel: a harag. Dédelgette magában, hagyta, hogy elburjá-

nozzon a bensőjében, mint a rák, erőt merített belőle, nehogy összeomoljon, mint egy 

gyámoltalan gyerek. A dühe fogja keresztülsegíteni ezen az egészen. Ha Sibyl gyilkosát 

elfogják, és előkerítik Julia Matthewst, akkor majd átengedheti magát a gyásznak. 

– Sibby – sóhajtott fel Lena, és a kezébe temette az arcát. Még Ryan Gordon kihall-

gatása alatt is folyton az ikertestvérét látta a lelki szemei előtt. Hiába próbálta elhesse-

getni a képét, egyre hevesebben, folyton visszatért. 

Újra és újra megrohanták az emlékei. Egyik pillanatban még Ryannel szemben ült az 

asztal túloldalán, a következőben pedig újra tizenkét éves volt, és az óceánparton volt 

Sibyllel. Odavezette a vízhez, és játszottak. A baleset után a lány rövid idő alatt az iker-

testvére szeme lett: Lena által Sibyl mintha újra látni kezdett volna. A nyomozónő a mai 

napig úgy gondolta, hogy ettől lett belőle jó detektív. Megfigyelte a részleteket. Hallga-

tott az ösztöneire. Most éppen azt súgták, hogy Ryan Gordonra már egy másodpercet 

sem érdemes vesztegetni. 

– Hello – köszönt Hank, és kivett egy kólát a hűtőből. Lenának is odanyújtott egy 

üveget, de a lány a fejét rázta. 

– Honnan vannak ezek? – kérdezte Lena. 

– Voltam a boltban – felelte Hank. – Hogy ment a napod? 

Lena nem válaszolt. 

– Miért mentél boltba? – kérdezte helyette. 

– Nem volt itthon semmi ennivaló – mondta Hank. – Csoda, hogy még nem fogytál 

el teljesen. 

– Nem kell bevásárolnod nekem – pattogott Lena. – Mikor mész már vissza Reece-

be? 

A nagybátyja láthatólag szívére vette a dolgot. 

– Gondolom, pár nap múlva. Nem akarok a terhedre lenni, alhatok Nannél is. 

– Nem zavarsz. 

– Ott sem. Már felajánlotta, hogy aludjak a nappaliban. 

– Nem akarom, hogy ott aludj – csattant fel Lena. – Már mondtam, nem? Téma le-

zárva. Ha csak pár napig maradsz, az teljesen rendben van. 
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– Hotelbe is mehetek. 

– Hank – Lena érezte, hogy a kelleténél jobban felemelte a hangját. – Fejezd már be. 

Nehéz napom volt. 

– Nem akarsz beszélni róla? – babrálta a kólás-üveget. 

Lenának már a nyelvén volt, hogy „veled nem”, de visszafogta magát. 

– Nem – válaszolta. 

Hank nagyot kortyolt a kólából. Valahova a lány vállán túlra meredt. 

– Semmi nyom – mondta Lena. – Csak ez a lista van. – Hank értetlen pillantást vetett 

rá, erre megmagyarázta: – Van egy listánk mindenkiről, aki szexuális bűncselekményt 

követett el, és Grant megyébe költözött az elmúlt hat évben. 

– Az ilyesmit nyilvántartják? 

– Hál' istennek igen – mondta Lena, még mielőtt Hank fújni kezdhetett volna valami 

hangzatos szólamot arról, hogy ez a személyiségi jogok megsértése. A nagybátyja dro-

gos múltjából kifolyólag józan észérvekkel szemben is hajlamos volt a privátszféra 

érinthetetlenségét hangsúlyozni. Lenának semmi kedve nem volt lefolytatni azt a be-

szélgetést, miszerint a börtönből szabadultak már letöltötték a büntetésüket. 

– Szóval van egy ilyen listád? – érdeklődött Hank. 

– Ki van osztva egy-egy része mindenkinek – pontosított Lena. – Bekopogunk a lis-

tán szereplőkhöz, és utánanézünk, hogy az illető szóba jöhet-e mint gyanúsított. 

– És ezt mi alapján döntitek el? 

Lena a nagybátyjára meredt, nem tudta eldönteni, elmagyarázza-e az egészet, vagy 

ne. 

– Hát hogy elkövetett-e már valami erőszakosat. Fehér-e, huszonnyolc és harmincöt 

közt van-e. Vallásosnak tartja-e magát. Találkozhatott-e már Sibyllel korábban is. A tá-

madó ismerte a szokásait, futólag vagy legalábbis látásból már ismernie kellett Sibylt. 

– Ez eléggé leszűkíti a kört. 

– De legalább száz név van a listán. 

– Grant megyében? – füttyentett Hank, és hitetlenkedve ingatta a fejét. 

– És ez csak az elmúlt hat év. Ha nem jutunk eredményre, akkor szerintem még ré-

gebbre is visszanyúlunk. Akár tíz-tizenöt évre is. 

Hank hátrasimította a haját. Lena újra felfigyelt a hegekre a nagybátyja alkarján. 

– A búcsúztatón ne vesd le a zakód – bökött Hank alkarjára. 

Hank is szemügyre vette a karját. 

– Ha ezt akarod, rendben. 

– Ott lesz egy csomó rendőr, az ismerőseim, a munkatársaim. Ha meglátják a keze-

det, rögtön tudni fogják, miért ilyen. 

– Nem kell ahhoz zsarunak lenni, hogy az ember tudja, mik ezek. 

– Ne kelljen már kínosan éreznem magam miattad, Hank. Elég baj, hogy a főnököm-

nek is meg kellett mondanom, hogy drogos voltál. 

– Sajnálom. 

– Hát jó – felelte Lena. Nem tudta, mi mást mondhatna. Kísértést érzett, hogy tüzete-

sen mikroszkóp alá vegye Hanket, és addig kötözködjön vele, míg a férfinak elfogy a 

türelme, hogy végül istenigazából összevesszenek. 

De aztán inkább megfordult a székén, és elnézett a másik irányba. 

– Nincs kedvem ehhez a szívhez szóló beszélgetéshez. 

– Ezt sajnálattal hallom – mondta Hank, de nem állt fel. – Azt viszont meg kell be-

szélnünk, mi legyen Sibyl hamvaival. 

– Most képtelen vagyok rá – emelte fel a kezét Lena. 
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– Beszéltem Nannel… 

– Nem érdekel Nan véleménye a kérdésről – szakította félbe a lány. 

– Ő volt a szeretője, Lee. Egy csomó közös dolguk volt. 

– Ahogy nekünk is volt egy csomó közös dolgunk – csattant fel Lena türelmetlenül. – 

Az ikertestvérem volt, Hank. Az ég szerelmére, nem fogom hagyni, hogy Nan Thomas 

kisajátítsa. 

– Nan nagyon kedvesnek tűnik. 

– Biztosan az is. 

Hank még mindig a kólásüveggel játszadozott. 

– Nem hagyhatod ki ebből Nant, csak mert kényelmetlenül érzed magad a dologgal 

kapcsolatban, Lee. – Elhallgatott, aztán mégis folytatta. – Szerelmesek voltak egymás-

ba. Nem tudom, miért esik nehezedre elfogadni. 

– Elfogadni? – nevetett Lena. – Hogy ne fogadtam volna el? Együtt éltek. Együtt jár-

tak nyaralni. – Eszébe jutott Ryan Gordon megjegyzése. – Nyilván az egész kibaszott 

főiskola tudott róla. Nincs választásom, hogy elfogadjam-e vagy nem. 

Hank felsóhajtott, és hátradőlt. 

– Nem tudom, kicsim. Féltékeny voltál rá? 

– Kire? – szegte fel a fejét Lena. 

– Nanre. 

– Ekkora marhaságot még életemben nem hallottam a szádból. Márpedig mindketten 

tudjuk, hogy korábban is mondtál már hatalmas baromságokat – tette még hozzá. 

– Sibby hosszú ideig csak veled volt – vont vállat Hank. – Aztán összejött valakivel, 

viszonyuk lett… Érthető, ha aztán már nem tudott melletted lenni annyit. 

Lenának tátva maradt a szája a megdöbbenéstől. Egy pillanattal korábban szívesen 

összeveszett volna Hankkel, s lám, most az ölébe hullott a nézeteltérés: máris majd fel-

robbant. 

– Szerinted féltékeny vagyok Nan Thomasra, mert kúrt a nővéremmel? 

– Szerinted ebben merült ki a kapcsolatuk? – hőkölt hátra Lena szóhasználata miatt a 

nagybátyja. 

– Nem tudom, miben merült ki, Hank – mondta Lena. – Sosem került szóba köztünk 

ez a téma. 

– Tudom. 

– Akkor most miért hozod fel? 

– Nem te vagy az egyetlen, aki elveszítette őt – mondta Hank válasz helyett. 

– Mikor mondtam ilyet? – förmedt rá Lena, és felpattant. 

– Csak pont úgy viselkedsz – felelte Hank. – Figyelj csak, Lee, lehet, hogy ezt nem 

ártana megbeszélned valakivel. 

– Épp azt csinálom. 

– Nem velem – komorodott el Hank. – Mi van azzal a sráccal, akivel találkozgattál? 

Még tartjátok a kapcsolatot? 

– Már egy éve szakítottam Greggel, de ha együtt lennénk, akkor sem hiszem, hogy a 

vállán akarnám kisírni magam – kacagott a lány gúnyosan. 

– Nem is azért mondtam. 

– Akkor jó. 

– Annál jobban ismerlek. 

– Fogalmad sincs róla, milyen vagyok – csattant fel Lena, és kirohant a konyhából. 

Ökölbe szorította a kezét, kettesével szedte a fokokat felfelé a lépcsőn, és jól bevágta 

maga után a hálószobaajtót. 



 87 

A ruhatárát főleg kosztümök és nadrágok alkották, de azért talált a szekrény hátuljá-

ban egy fekete ruhát. Kihúzta a vasalódeszkát, és hátralépett, de nem elég gyorsan: a le-

nyíló vasláb a lábujjára csapódott. 

– Francba! – sziszegte Lena, és a fájós ujjhoz kapott. Leült az ágyra, és masszírozni 

kezdte. Erről is Hank tehet, amiért így felhúzta. Mindig ezt csinálja, csak nyomatja 

Lenának az anonim alkoholista filozófiáját, hogy úgy lehet lezárni valamit magunkban, 

ha másokkal megbeszéljük. Az rendben van, hogy ő így akar élni, ha erre van szüksége, 

éljen így, még mindig jobb, mintha folyton teleszurkálná magát droggal vagy halálra 

inná magát, de Lena nem kér ebből. Nincs joga hozzá, hogy folyton ezzel jöjjön, zsörtö-

lődött magában a lány. 

Ami pedig a laikus diagnózist illeti, hogy Lena féltékeny Nanre, ez egyszerűen ne-

vetséges. Lena világéletében azon ügyködött, hogy Sibyl független lehessen. Hangosan 

felolvasta neki a szakmai publikációkat, hogy ne kelljen megvárnia a Braille-írásos for-

dítást. Hallgatta, amikor gyakorolt a szóbeli vizsgákra, és segédkezett neki a kísérletek-

nél. Mindent megtett azért, hogy Sibyl a saját lábára állhasson, munkát kapjon, önálló 

életet éljen. 

A lány felállította a vasalódeszkát és ráterítette a ruhát. Végigsimított rajta, és eszébe 

jutott, mikor volt rajta utoljára. Sibyl megkérte, hogy kísérje el az egyetem kari partijá-

ra. Lenát ez meglepte, de azért beleegyezett. Az egyetem és a városiak között éles ha-

tárvonal húzódott, és a lány nem szívesen ment olyanok közé, akik nemcsak hogy dip-

lomások, de meg ennél is magasabb végzettséggel rendelkeznek. Lena sem volt vidéki 

surmó, ebben a társaságban mégsem találta fel magát. 

Sibyl annál inkább elemében volt. Lena emlékezett, hogy az ikertestvére egy csopor-

tosulás közepén állt, és egy egész csapat tanár hallgatta érdeklődve. Senki sem nézett rá 

olyan szemmel, mint annak idején, amikor serdülők voltak. Senki sem figurázta ki, és 

nem tett rá csúfondáros megjegyzéseket, amiért nem lát. Lena rádöbbent, hogy életében 

először Sibylnek nincs szüksége rá. 

Nan Thomasnak semmi köze nem volt ehhez a felismeréshez. Hank ebben tévedett. 

Sibyl már az első naptól kezdve független volt. Tudta, hogy vigyázzon magára, hogyan 

közlekedjen. Még ha vak volt is, bizonyos értelemben látott. Tulajdonképpen jobb em-

berismerő volt, mint a látók, mert tényleg fülelt arra, hogy ki mit mond. Észrevette, ha 

valakinek megváltozott a hanglejtése, mert hazudott, vagy felindulásában megremegett 

a hangja. Az egész világon ő értette meg legjobban Lenát. 

– Lee? – kopogott be Hank. 

Lena megtörölte az orrát. Csak most vette észre, hogy elsírta magát. Nem nyitott aj-

tót. 

– Mi az? 

Hank hangja tompán szűrődött be, de a lány értette, mit mond. 

– Sajnálom, amit mondtam, drágám.  

Lena nagy levegőt vett, aztán kifújta. 

– Rendben. 

– Csak aggódom érted. 

– Minden rendben – fordult vissza a vasalóhoz Lena. – Tíz perc és kész vagyok. 

Az ajtóra pillantott, látta, hogy az ajtógomb kicsit megmozdul, aztán újra visszatér a 

nyugalmi állapotba, ahogy kívülről elengedik. Hallotta, hogy Hank léptei távolodnak az 

ajtótól. 

 

A Brock ravatalozó zsúfolásig megtelt Sibyl ismerőseivel és kollégáival. Lena már tíz 

perce megállás nélkül fogadta a részvétnyilvánításokat, sorra kezet szorított egy sereg 
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vadidegennel. Görcsben állt a gyomra. Úgy érezte, hogy ha még sokáig kell itt egy 

helyben állnia, felrobban. Nem akart itt lenni, és idegenekkel osztozni a gyászában. Foj-

togatóan szűknek érezte a szobát, és annak ellenére folyt róla a víz, hogy az erősen 

klimatizált helyiségben voltak olyanok, akik a kabátjukat sem vették le. 

– Hello! – mondta Frank, és oldalba veregette a lányt. 

Lenát meglepte a gesztus, de nem húzódott el. Elöntötte a megkönnyebbülés, hogy 

végre ismerőst lát. 

– Hallotta, mi történt? – vetett sanda pillantást Frank Hankre. Lena elszégyellte ma-

gát, mert látta, hogy Frank punknak nézte a nagybátyját. A zsaruk két kilométerről ki-

szagolják az ilyen alakokat. 

– Nem – terelte a lány Frankét az egyik fal mellé. 

– Valaki bedobta téglával a nappali ablakát Will Harrisnél – közölte a férfi halkan. 

– Miért? – kérdezte Lena, pedig sejthette a választ. 

– Nem tudom – vont vállat Frank. Hátrapillantott a válla fölött. – Mármint Matt ve-

lem volt egész nap. Nem tudom – vonogatta a vállát a zsaru. 

Lena kiment az előtérbe Frankkel, hogy ne kelljen suttogniuk. 

– Azt hiszi, Mattnek köze lehetett hozzá? 

– Matt vagy Pete Wayne – mondta. – Én csak kettejükre tudok gondolni. 

– Esetleg valaki a szabadkőművesek közül?  

Frankben rögtön felment a pumpa. Lena előre tudta, hogy így lesz. Ennyi erővel a 

pápát is gyanúsíthatta volna azzal, hogy egy tízévessel fajtalankodott. 

– Na és Brad? 

Frank beszédes pillantást vetett rá. 

– Aha, értem – mondta Lena. Nem tudta volna biztosra venni, hogy Brad Stephens 

ellenszenvezik-e Will Harrisszel, de abban biztos lehetett, hogy a fiú előbb vágná le fél 

karját, minthogy elkövessen valami törvénybe ütközőt. Brad egyszer visszament öt ki-

lométert, hogy felszedje a szemetet, amit kifújt a kocsiablakán a szél. 

– Úgy gondoltam, később beszélek Pete-tel – mondta Frank. 

Lena automatikusan megnézte az óráját. Fél hat múlt pár perccel. Pete már valószí-

nűleg otthon van. 

– Mehetünk a maga kocsijával? – kérdezte, mert arra gondolt, hogy az övét majd ha-

zaviszi Hank. 

Frank visszanézett a terem felé. 

– El akar jönni a testvére búcsúztatójáról? – kérdezte nyilvánvaló megütközéssel. 

Lena lesütötte a szemét, és tudta, hogy legalább szégyent kellene éreznie. Valójában 

ki kellett mennie ezek közül az ismeretlenek közül, mielőtt annyira legyűrné a bánat, 

hogy nem tud mást tenni, mint bénultan ülni otthon a szobájában és sírni. 

– Találkozunk kint, az épület oldalánál, tíz perc múlva. 

Lena visszasétált a helyiségbe, és Hanket kereste a tekintetével. A nagybátyja Nan 

Thomas mellett állt, és átkarolva tartotta. Forrni kezdett benne a düh, hogy így látja 

őket. Hanket láthatólag egyáltalán nem zavarta, hogy egy vadidegent vigasztal, miköz-

ben a saját vére alig pár méterre tőle egyedül álldogál. 

Kiment az előtérbe a kabátjáért. Épp belebújt volna, mikor érezte, hogy valaki felse-

gíti rá. Meglepetten látta, hogy Richard Carter az. 

– Igazán sajnálom, ami a testvérével történt – mondta halkan. 

– Köszönöm – nyögte ki. – Nagyon figyelmes. 

– Kiderült, mi történt a másik lánnyal? 
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– Julia Matthewszal? – kérdezett vissza önkéntelenül. Lena kisvárosban nőtt fel, de 

azért mindig újra és újra elképedt, hogy milyen gyorsan híre megy a dolgoknak. 

– Az a Gordon fiú – Richard színpadiasan úgy tett, mintha kirázná a hideg – nem va-

lami szimpatikus figura. 

– Igen – motyogta Lena, és közben próbált kifelé oldalogni. – Hát, köszönöm, hogy 

eljött. 

Richard halványan elmosolyodott. Észrevette, hogy Lena már indulna, de láthatólag 

esze ágában sem volt megkönnyíteni a dolgát. 

– Nagyon szerettem a testvérével dolgozni. Nagyon jó volt hozzám. 

Lena egyik lábáról a másikra állt, hogy éreztesse Carterrel, nem akar hosszú beszél-

getésbe bonyolódni. Biztos volt benne, hogy Frank nem sokat fog várni rá. 

– Ő is szeretett magával dolgozni, Richard – felelte. 

– Tényleg ezt mondta? – kérdezett vissza a férfi láthatólag elégedetten. – Mármint 

tudom, hogy értékelte a munkámat, de külön említette is? 

– Igen – válaszolta Lena. – Sokszor mondogatta. –Megkereste a tekintetével Hanket. 

Még mindig Nant karolta át. Megmutatta őket Richardnek. – Kérdezze csak meg a 

nagybátyámat. Ő is szóba hozta a dolgot minap. 

– Tényleg? – kapta a szájához a kezét Richard meglepetten. 

– Bizony – vette elő a kocsikulcsát Lena. – Hallgasson ide, oda tudná ezt adni a 

nagybátyámnak? 

Richard a kulcsokra meredt, de nem nyúlt értük. Sibyllel többek között ezért értették 

meg egymást olyan jól: a lány nem látta munkatársa leereszkedő arckifejezését. Sibyl 

hamisítatlan felebaráti szeretettel kezelte Richard Cartert. Lena tisztában volt vele, hogy 

a testvére nem egyszer közbenjárt kollégája érdekében, nehogy felfüggesszék. 

– Richard! – nógatta a kulcsot lóbálva. 

– Persze – mondta végül a férfi, és nyújtotta a kezét.  

Lena a tenyerébe ejtette a kocsi kulcsait. Megvárta, hogy Carter elinduljon befelé a 

terembe, aztán az ajtó felé iramodott. Frank már benn ült az autóban, és nem kapcsolta 

be a világítást. 

– Bocs, hogy csak ilyen sokára – mondta Lena. Elfintorodott, mert füstöt érzett. El-

méletileg Frank nem dohányozhatott munka közben, ha mindketten a kocsiban voltak, 

de minthogy most szívességet tett a lánynak azzal, hogy elvitte, Lena nem tette szóvá a 

dolgot. 

– Ezek az egyetemi népek – mondta Frank. Még egyet szívott a cigarettából, aztán 

kihajította az ablakon. – Sajnálom. 

– Semmi baj – mondta Lena. Furcsa volt kiöltözve ülni Frank kocsijában. Valami 

miatt az első randevúja jutott az eszébe. Lena sosem hordott mást, csak farmert és pólót, 

úgyhogy nagy szám volt, hogy felvett egy ruhát. Hülyén érezte magát magas sarkúban 

és harisnyában, nem tudta, hogyan üljön és hova tegye a kezét. A pisztolytartó is hiány-

zott a hóna alól. 

– Mármint azt, ami a húgával történt. 

– Igen, köszi – hagyta rá Lena. 

Amíg bent voltak a ravatalozóban, beesteledett. Minél messzebb maguk mögött 

hagyták a városközpontot, az utcai lámpákat és az embereket, annál sötétebb lett a ko-

csiban. 

– Ami Willnél történt – törte meg a csendet Frank. – Nem is tudom, Lena… 

– Azt hiszi, Pete benne volt? 
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– Nem tudom – ismételte Frank. – Will már húsz éve Pete apjának dolgozott, amikor 

Pete átvette az üzletet. Az ilyet az ember tiszteletben kell, hogy tartsa. – Újra cigiért 

nyúlt volna, de aztán félbehagyta a mozdulatot. – Hát, nem is tudom. 

Lena várta, hogy mondjon még valamit, de ennyi volt az egész. 

Ölébe ejtett kézzel bámult előre, miközben a város széle felé autóztak. Elhagyták a 

város határát, és már jócskán benn jártak Madisonban, amikor Frank lassított, és éles 

jobbkanyarral befordult egy zsákutcába. 

Pete Wayne téglaépítésű tanyaháza éppolyan visszafogott volt, mint Pete maga. A 

kocsibehajtón ferdén állt az autója, egy 1996-os Dodge, a hátsó lámpa helyén piros ra-

gasztószalag. 

Frank megállt a járda szélén, és lekapcsolta a reflektort. 

– Úgy ki van öltözve, hogy az az érzésem, körbe kéne mennem, hogy kinyissam az 

ajtót – nevette el magát idegesen Frank. 

– Még mit nem – fortyant fel Lena, és az ajtónyitóhoz kapott, arra az esetre, ha a férfi 

komolyan beszélt. 

– Várjon – mondta Frank, és volt valami a hangjában, ami miatt Lena felpillantott. 

Pete jött kifelé a házból, a kezében baseballütő. – Ne szálljon ki – figyelmeztette Frank. 

– Dehogynem szállok – felelte Lena, és már ki is nyitotta a kocsiajtót, mielőtt Frank 

megakadályozhatta volna. 

Felgyulladt a kocsi belső világítása, mire Pete is odanézett. 

– Lassan a testtel, kölyök. 

Lena legyűrte a dühét, hogy a becenevét hallja. Frank nyomában sétált a ház felé a 

kocsibehajtón, és újra átfutott rajta, milyen idétlenül festhet magas sarkúban és hosszú 

ruhában. 

Pete megállt, és figyelte, ahogy közelebb jönnek. Leeresztette a baseballütőt. 

– Frank – szólalt meg. – Mi van? 

– Bejöhetünk egy pillanatra? – kérdezte Frank, majd hozzátette: – Testvér. 

Pete ideges pillantást vetett Lenára. A lány tudta, hogy a szabadkőműveseknek meg-

van a maguk sajátos szóhasználata. Fogalma sem volt, mit akart Frank azzal, hogy a 

testvérének szólította Pete-et. Felőle akár azt is jelenthette, hogy kezdje el verni Lenát a 

baseballütővel. 

– Épp indultam kifelé – mondta Pete. 

– Azt látom – pillantott Frank a baseballütőre. – Kicsit késő van már az edzéshez, 

nem? 

– Csak be akartam tenni a kocsiba – vette át az ütőt egyik kezéből a másikba idege-

sen Pete. – Kicsit felhúzott, ami az étkezdében történt. Gondoltam, bent tartom, a pult 

mögött. 

– Gyerünk be – mondta Frank, esélyt sem hagyva Pete-nek a válaszra. Felsétált a 

lépcsőn és megállt a bejárati ajtó előtt, megvárta, hogy Pete is odaérjen, és figyelte, 

hogy babrál a kulcsával, míg végre sikerült beengedni őket. 

Lena is belépett utánuk a házba. Mire beértek a konyhába, Pete már láthatólag résen 

volt. Olyan erősen szorongatta a baseballütőt, hogy egészen elfehéredtek az ujjpercei. 

– Na, mi a gond? – kérdezte Pete, Frankhez intézve a szavait. 

– Will Harrisnek támadt gondja ma délután – mondta Frank. – Valaki bedobta kővel 

az ablakát. 

– De kár – felelte Pete színtelen hangon. 

– Meg kell mondjam, Pete – folytatta Frank –, hogy szerintem te voltál. 
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– Szerinted van időm rá, hogy elrohanjak, és bevágjak egy fél téglát annak a komá-

nak az ablakán? – nevetett erőltetetten. – Nekem az üzlet elviszi az egész napomat, még 

kulázni sincs időm, nemhogy arra, hogy elrohangáljak onnan. 

– Honnan veszi, hogy tégla volt? 

– Csak találgattam – nyelt nagyot Pete. 

– Will már ötven éve dolgozik a családodnak – kapta ki a kezéből az ütőt Frank. 

– Tudom – hátrált egy lépést Pete. 

– Volt idő, amikor az apád élelemben adta ki a bérét, mert pénze neki sem volt – ló-

bálta meg az ütőt Frank. – Emlékszel még, Pete? Emlékszel, amikor bezárt a katonai 

bázis, és majdnem csődbe mentetek? 

– Persze, hogy emlékszem – vörösödött el Pete. 

– Hadd mondjak valamit, fiam – támasztotta az ütő csúcsát Pete mellének. – És jól 

figyelj arra, amit mondok. Will Harris egy ujjal sem nyúlt hozzá ahhoz a lányhoz. 

– Ez tény? – kérdezett vissza Pete. 

Lena az ütőre tette a kezét, és elhúzta Pete melléről. A férfi elé lépett, és a szemébe 

nézett. 

– Tény. 

Pete fordította el a tekintetét először. A padlóra meredt, és ideges testtartást vett fel. 

Nagyot szuszogott, és a fejét csóválta. Amikor felnézett, Frankhez intézte a szavait. 

– Beszélnünk kell – mondta. 
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Tizenhárom 

Eddie Linton még akkor vett telket a tóparton, amikor először tett szert pénzre a vízve-

zeték-szereléssel. Volt hat háza a kampusz közelében is, amelyeket diákoknak adott ki, 

és egy soklakásos bérháza Madisonban, de mindig fenyegetőzött, hogy ez utóbbit elad-

ja. Amikor Sara visszaköltözött Atlantából Grantbe, nem akart a szüleivel együtt lakni. 

Úgy érezte, kudarc volna visszaköltözni a szülői házba, és akkoriban épp elég levert 

volt anélkül is, hogy erre örökösen emlékeztesse még az is, hogy saját háza sincsen. 

Az első évben az apja egyik házát bérelte ki, aztán hétvégenként az augustai kórház-

ban kezdett dolgozni, hogy félre tudja tenni a kezdő részletet a saját otthonához. Egyből 

belehabarodott ebbe a házba, amikor az ingatlanügynök megmutatta neki. Az alaprajz 

nem volt valami bonyolult: a bejárat és a hátsó ajtó egy vonalban, és a kettőt összekötő 

hosszú folyosóról jobbra nyílt két hálószoba, a fürdőszoba és egy kis dolgozó, balra pe-

dig a nappali, az ebédlő és a konyha. Persze akkor is megvette volna, ha csak egy roz-

zant viskó áll a telken, mivel a hátsó teraszról olyan lenyűgöző kilátás nyílt a tóra. Sara 

hálószobája is ebbe az irányba nézett, a fal teljes hosszában panorámaablakon nézhetett 

ki. Az olyan derűs napokon, mint a mai, ellátott a túlpartra, majdnem az egyetemig. Jó 

időben megtehette, hogy átevez a kampusz stégjéhez, és onnan gyalog megy munkába. 

Sara kinyitotta a hálószoba ablakát, hogy könnyebben meghallja, ha Jeb csónakja 

megérkezik. Az előző éjjel enyhe eső szitált, most pedig hűvös szellő fújt a tó felől. Sa-

ra alaposan megnézte magát az ajtóra szerelt tükörben. Apró nyomott virágmintás szok-

nyát vett fel, amelyet csak maga köré tekert, és testhezálló, köldökig érő fekete pólót. 

Először összefogta a haját, aztán újra kiengedte. 

Már éppen újra feltűzte volna, amikor meghallotta, hogy egy csónak koppan a stég-

jéhez. Szandálba bújt, fogott egy üveg bort és két poharat, és azzal sétált ki a hátsó te-

raszra. 

– Ahoi! – mondta Jeb, és a partra hajította a kötelét. Narancssárga mentőmellényébe 

dugta az öklét, Sarának úgy tűnt, a vidám tengerész mintapéldányát akarja megtestesíte-

ni. 

– Szevasz! – felelte Sara, és letérdelt a cölöphöz. A stégre tette a palackot és a poha-

rakat, majd nekiállt, hogy kikösse a férfi csónakját. 

– Még mindig nem tanultál meg úszni? 

– A szüleimnek víziszonyuk volt – magyarázta Jeb. – Emiatt nem került rá sor. Meg 

aztán nem is vízparton nőttem fel. 

– Akkor érthető. – Sarának, aki itt nőtt fel a tavon, életeleme volt az úszás. El sem 

tudta képzelni, mi lenne, ha nem tudna úszni. 

– Azért érdemes lenne megtanulnod – mondta. – Főleg így, hogy van csónakod. 

– Eddig még nem volt rá szükség – veregette meg a csónakot Jeb, mintha a kutyája 

lenne. – Ez a drágaság oda visz a vízen, ahová csak akarom. 

– Klassz csónak – mérte végig elismerőleg Sara. 

– Igazi csajozós darab – tréfálkozott Jeb, és lehámozta magáról a mellényt. Sara tud-

ta, hogy a férfi csak viccel, de a metálfényű fekete csónak tényleg karcsú volt és szexi, 

izgatóan nézett ki. Nem úgy, mint a pufi mentőmellénnyel babráló Jeb McGuire. 
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– Meg kell mondjam, Sara, ha egyszer rám is olyan pillantást vetsz, mint az előbb a 

csónakomra, muszáj lesz megkérnem a kezed. 

– Nagyon csinos csónak – nevette el magát Sara. 

– Mondanám, hogy elviszlek egy kicsit a tóra, de csípős most az idő a vízen. – Jeb 

kivette a csónakból a piknikkosarat. 

– Itt is leülhetünk – mondta a nő, és a stégen álló székekre és asztalra mutatott. – 

Kellenek evőeszközök vagy ilyesmi? 

– Ennél jobban ismerlek, Sara Linton – mosolygott Jeb. Előhúzta a kosárból a szalvé-

tákat és az evőeszközt. Még tányérokat és poharat is hozott. Sarának összefutott a nyál a 

szájában, miközben Jeb tálalta a sült csirkét, tört krumplit, borsót, kukoricát és kétszer-

sültet. 

– Úgy látom, el akarod csavarni a fejemet – évődött a nő. 

– Na és sikerül? – állt meg Jeb a mozdulat közben, a kezében egy kis tégely szósszal. 

Ugatni kezdtek a kutyák, és Sara hálásan kapott az alkalmon, hogy témát váltson. 

Hátranézett a ház irányába. 

– Sosem szoktak ugatni. Megnézem, mi lehet az. 

– Elkísérjelek? 

Sara már épp nemet mondott volna, aztán meggondolta magát. Ezt nem csak úgy 

mondta a kutyákkal kapcsolatban. Billy és Bob összesen kétszer ugattak, mióta meg-

mentette őket az ebrói futtatóról: először azért, mert Sara véletlenül Bob farkára lépett, 

másodszor pedig egy madár miatt, amelyik a kéményen át berepült a nappaliba. 

Sara érezte, hogy Jeb a hátára teszi a kezét, ahogy felsétáltak a házhoz. A lemenő nap 

épp a tetővel járt egy vonalban, és kissé elvakította. Tenyerével ernyőt vont a szeme fö-

lé, és Brad Stephenst látta meg. A ház előtt állt. 

– Hello, Brad! – köszönt Jeb. 

A járőr biccentett Jebnek, de továbbra is Sarára függesztette a szemét. 

– Mi az, Brad? – kérdezte a nő. 

– Hölgyem! – vette le a sapkáját Brad. – A főnököt meglőtték. 

 

Sara még sosem hajtotta meg igazán a Z3 Roadstert. Még amikor Atlantából jött hazafe-

lé, akkor is végig hetvenöt mérföldön állt a sebességmérő. Most viszont kilencvennel 

száguldott a Grant Egészségügyi Központ felé. A tízperces út óráknak tűnt, és mire be-

fordult a kórház parkolójába, Sarának már ráizzadt a tenyere a kormányra. A bejárat 

melletti mozgássérült parkolóhelyet foglalta el, hogy ne állja el a mentőbejárat útját. Mi-

re beért az intenzív osztályra, már futott. 

– Mi történt? – kérdezte Lena Adamst, aki a recepciónál állt.  

Lena válaszra nyitotta a száját, de Sara meg sem állt, tovább vágtatott a folyosón. 

Benézett minden szobába, végül a hármas számú vizsgálóban találta meg Jeffreyt. 

Ellen Bray nem lepődött meg, amikor Sara belépett. A nővér éppen hozzálátott, hogy 

megmérje Jeffrey vérnyomását. 

Sara Jeffrey homlokára tette a kezét. A férfi szeme kissé kinyílt, de úgy tűnt, nem 

vette észre, hogy Sara bejött. 

– Mi történt? – kérdezte a doktornő. 

Ellen odaadta neki a kórlapot. Sara szeme előtt összefolytak a betűk. Még a fejlécet 

sem tudta kivenni. 

– Sara! – szólította meg Ellen együtt érző hangon. Korábban Augustában dolgozott 

sokáig, az intenzív osztályon. Most nyugdíjasként ápolónősködött, részmunkaidőben, 

esti műszakban. Sara hosszú évek óta dolgozott együtt vele, és kölcsönös tiszteletre 

épülő, jó munkakapcsolatban álltak egymással. 
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– Nincs komoly baja – mondta. – Mostanában fogja kiütni a Demerol. Leginkább 

azért vannak fájdalmai, mert Hare kotorászott a lábában. 

– Hare? – kérdezett vissza Sara, és az elmúlt húsz percben most először könnyebbült 

meg kissé. Hare, teljes nevén Hareton az unokatestvére volt, háziorvos, aki néha kisegí-

tett a kórházban. – Ő is itt van? 

Ellen bólintott, és tovább pumpálta a levegőt a vérnyomásmérőbe. Feltartott ujjal in-

tette csendre Sarát. 

Jeffrey mocorogni kezdett, és lassan kinyitotta a szemét. Amikor meglátta Sarát, hal-

ványan elmosolyodott. 

Ellen kiengedte a vérnyomásmérőből a levegőt. 

– Száznegyvenöt-kilencvenkettő – mondta. 

Sara elkomorodott és újra megnézte Jeffrey kórlapját. Most már el tudta olvasni, mi 

áll rajta. 

– Idehívom Earnshaw doktort – mondta Ellen. 

– Köszönöm – lapozott bele a kórtörténetbe Sara. – Hogyhogy Coreget szedsz? Mió-

ta magas a vérnyomásod? – kérdezte. 

– Amióta beléptél – mosolygott Jeffrey hamiskásan.  

Sara átfutotta a részleteket. 

– Napi ötven milligramm. Most kezdted a kaptopril helyett? Azt miért hagytad abba? 

– Egyből rá is bukkant a válaszra a kórlapon. – Nemproduktív köhögést váltott ki – ol-

vasta hangosan. 

– Ez közös az ACE-gátlókkal – mondta Hare, miközben besétált a helyiségbe. 

Sara rá se hederített az unokatestvérére, aki átölelte a vállát. 

– Kihez jársz ezzel? – kérdezte Jeffreyt. 

– Lindleyhez – válaszolta a zsaru. 

– Elmondtad neki, mi volt apáddal? – csukta be a mappát. – Nem hiszem el, hogy 

nem sprayt adott. Milyen a koleszterined? 

– Sara – vette ki a kezéből a kórlapot Hare. – Fogd már be a szád. 

– Kösz – nevetett Jeffrey. 

Sara karba tette a kezét. Kezdett bedühödni. Idefelé jövet annyira aggódott, felké-

szült a legrosszabbra, erre most itt van, és Jeffreynek kutya baja. Sara határtalanul meg-

könnyebbült, hogy a férfi jól van, de úgy érezte, hogy saját érzelmei kijátszották. 

– Nézd csak! – csíptetett Hare egy röntgenfelvételt a hátulról megvilágított falra. 

Látványosan elakadt a lélegzete. – Úristen, még sosem láttam ilyen szörnyűséget! 

Sara megsemmisítő pillantást vetett rá, aztán megfordította a fejjel lefelé álló rönt-

genfelvételt. 

– Jaj, hála istennek – játszotta el Hare színpadiasan, hogy megkönnyebbül. Aztán 

észrevette, hogy Sarát nem szórakoztatja a komédiázás, erre elkomorodott. A doktornő 

egyszerre imádta és utálta az unokatestvérét, amiért olyan ritkán vett bármit is komo-

lyan. 

– Nem ért ütőeret, nem ért csontot. Itt ment át a belső részen – közölte Hare biztató 

mosollyal. – Egyáltalán nem rossz a helyzet. 

Sara az értékelést figyelmen kívül hagyva közelebb hajolt, hogy alaposabban meg-

vizsgálja a leletet. Az unokatestvérével mindig mindenben vetélkedtek, amiben csak le-

hetett, de most nemcsak ezért ellenőrizte a felvételt: biztosra akart menni, hogy semmi 

nem kerülte el a figyelmüket. 
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– Fordítsunk át a bal oldaladra – javasolta Hare Jeffreynek, és megvárta, hogy Sara is 

odajöjjön segíteni. Sara tartotta Jeffrey sebesült jobb lábát, hogy ne mozduljon el, mi-

közben átfordítják. 

– Ettől kicsit lejjebb fog menni a vérnyomásod – mondta. – Ma kellett volna menned 

gyógyszerért? 

– El vagyok maradva pár adaggal – ismerte be Jeffrey. 

– Elmaradva? – Sara érezte, hogy neki is felmegy a vérnyomása. – Normális vagy? 

– Kifogyott – motyogta Jeffrey. 

– Kifogyott? Egy sarokra laksz a patikától – meredt Jeffreyre rosszallón. – Mégis mit 

képzelsz?! 

– Sara! – szakította félbe a férfi. – Csak azért jöttél ide, hogy jól lecsessz? 

A nő nem felelt. 

– Lehet, hogy kikérheti a doktornő véleményét arról is, vajon hazaengedjük-e ma, 

vagy sem. 

– Á – hunyorgott Jeffrey csintalan mosollyal –, ha már konzíliumot tartunk, dr. 

Linton, valami szokatlant érzékeltem ágyéktájon. Megnézné? 

– Inkább tartok végbélvizsgálatot. 

– Ha az izgat, ott is szeretettel várlak. 

– Jézusom! – nyögött fel Hare. – Na, én inkább magatokra hagylak benneteket, tur-

békoljatok csak nyugodtan. 

– Kösz, Hare – felelte Jeffrey. Hare búcsúzóul intett neki kifelé menet. 

– Nos? – tette karba a kezét Sara. 

– Nos mi? – vonta fel a szemöldökét Jeffrey. 

– Mi történt? Váratlanul hazajött a férj? 

Jeffrey nevetett, de feszült pillantást vetett a nőre. 

– Csukd be az ajtót.  

Sara becsukta. 

– Szóval mi történt? – ismételte meg a kérdést.  

Jeffrey a kezébe temette az arcát. 

– Nem tudom. Olyan gyorsan történt. 

Sara közelebb lépett hozzá, és jobb belátása ellenére megfogta a férfi kezét. 

– Ma megrongálták Will Harris házát. 

– Aki az étkezdében dolgozik? – kérdezte Sara. – Te jó isten, de miért? 

– Szerintem valaki a fejébe vehette, hogy köze van ahhoz, ami Sibyllel történt – vont 

vállat a zsaru. 

– Ott sem volt, amikor történt – értetlenkedett Sara. – Miért gondolná ezt bárki is? 

– Nem tudom, Sara – sóhajtott fel, és elvette a kezét az arca elől. – Tudtam, hogy va-

lami rossz fog történni. Túl sokan vannak, akik egyből levonják a végkövetkeztetést. 

Mindenki megy a saját feje után, aztán egyszer csak kiszaladnak az ember keze közül a 

dolgok. 

– Például ki? 

– Nem tudom – mondta meggyőződés nélkül. – Ott maradtam estére Willnél, hogy 

biztos legyek benne, nem esik baja. Épp filmet néztünk, amikor zajt hallottam kintről. – 

Rázta a fejét, mintha még most sem hinné, mi történt. – Felkeltem a kanapéról, hogy 

megnézzem, mi az, amikor egyszerűen felrobbant az egyik oldalablak, így ni – csettin-

tett. – A következő pillanatban már a földön voltam, és éreztem, hogy lángba borult a 

lábam. Hál' istennek Will a fotelben ült, különben ő is megsebesült volna. 

– Ki volt az? 
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– Nem tudom – felelte Jeffrey, de Sara látta a férfi mérgesen összeszorított fogán, 

hogy azért gyanakszik valakire. 

Már éppen faggatta volna tovább, amikor Jeffrey felé nyúlt, és a nő csípőjére tette a 

kezét. 

– Gyönyörű vagy. 

Sara kis elektromos kisülést érzett, ahogy a férfi ujja a felsője alá csúszott, és meg-

simogatta az oldalát. A tenyerével a hátát simogatta a póló alatt. Jó meleg keze volt. 

– Randim volt – mondta, hirtelen bűntudatot érezve Jeb miatt, aki otthon várta. A pa-

tikus szokás szerint nagyon megértő volt, de azért Sara rosszul érezte magát, hogy ma-

gára hagyta. 

Jeffrey félig lehunyt szemmel nézte. Vagy el sem hitte neki a randit, vagy nem gon-

dolta, hogy bármi komoly lehet. 

– Imádom, amikor ki van bontva a hajad – mondta. – Tudod? 

– Igen – tette Sara Jeffrey kezére a kezét, hogy megállítsa, és megtörje a varázst. – 

Miért nem szóltál, hogy magas a vérnyomásod? 

Jeffrey elhúzta a kezét. 

– Nem akartam, hogy ezzel is szaporodjanak a hibáim a szemedben – mondta kissé 

erőltetett mosollyal, amely nem volt összhangban üveges tekintetével. Sarához hasonló-

an ő se nagyon vett be semmit aszpirinen kívül, úgyhogy a Demerol gyorsan megtette a 

hatását. 

– Add a kezed! – mondta Jeffrey.  

A nő a fejét rázta, de Jeffrey erősködve nyúlt felé. 

– Miért kéne fognom a kezed? 

– Mert benne volt a pakliban, hogy a hullaházban látsz viszont ma, nem itt, a kórház-

ban. 

Sara az ajkába harapott, és igyekezett visszafojtani feltörni készülő könnyeit. 

– Most már semmi baj – mondta, és megsimogatta a férfi arcát. – Most aludj. 

Jeffrey lehunyta a szemét. Sara látta rajta, hogy a kedvéért küszködve próbál ébren 

maradni. 

– Nem akarok elaludni – mondta, aztán elaludt.  

Sara tovább nézte, immár egyenletesen emelkedett és süllyedt a mellkasa. Végigsi-

mított Jeffrey homlokán, és néhány másodpercig megpihent rajta a keze, aztán a férfi 

arcára tapasztotta a tenyerét. A nyakán és az arcán fekete pontokban kezdett kiütközni a 

borosta. A nő ujjai végigfutottak a férfi érdes állán, és mosolyogva adta át magát az em-

lékeknek. Így, hogy aludt, arra a Jeffreyre emlékeztette, akibe beleszeretett: aki meg-

hallgatta, amikor elmesélte neki, hogy telt a napja, aki előreengedte az ajtóban, megölte 

a pókokat, és elemet cserélt a tűzjelzőkészülékekben. Végül megfogta a kezét, csókot 

nyomott rá, aztán kijött a szobából. 

Ráérősen sétált vissza az előcsarnok és a nővérszoba felé. Iszonyatosan kimerültnek 

érezte magát. A falióráról leolvasta, hogy egy teljes órát töltött benn, ebből jött rá, hogy 

újra átállt kórházi időszámításra. Ilyenkor nyolc óra olyan hirtelen röppent el, mint a 

külvilágban nyolc másodperc. 

– Elaludt? – kérdezte Ellen. 

– Igen – felelte Sara a betegfelvételi pultra könyökölve. – Most már helyrejön. 

– Persze – mosolygott a nővér. 

– Á, itt vagy – mondta Hare és oldalba veregette Sarát. – Na, milyen itt az igazi kór-

házban, a nagy doktor bácsik között? 

Sara Ellenre pillantott. 
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– Nézze el az unokatestvérem viselkedését, Ellen. A haj- és testmagasságbeli hiá-

nyosságait azzal igyekszik pótolni, hogy seggfej módjára viselkedik. 

– Aú – fintorgott Hare, és böködni kezdte Sarát. – Beugrasz egy kicsit helyettem, 

amíg elmegyek harapni valamit? 

– Hány beteg van benn? – kérdezte Sara. Semmi kedve sem volt egyből haza menni. 

– Van egy törzsutasunk a kettesben, fényterápián.  

Sara felnevetett. Ellen arról tájékoztatta kórházi zsargonban, hogy egy hipochonder 

fekszik a kettesben, akit otthagytak, hogy addig bámulja a neoncsöveket a mennyezeten, 

amíg jobban nem lesz tőle. 

– Szóval nincs ki mind a négy kereke – vonta le a következtetést Hare. 

– Még valami? 

– Valami egyetemista alussza ki a bulizást – folytatta Ellen. 

– Nem is tudom, boldogulok-e majd ezekkel a súlyos szakmai kihívásokkal – forgat-

ta a szemét Ellen. 

– Jó kislány – rotyogott Hare. 

– Azt hiszem, el kéne állnom a kocsival – mondta Sara, mert eszébe jutott, hogy a 

mozgássérült parkolóhelyet foglalta el, amikor megjött. Minden rendőr ismerte az autó-

ját a városban, úgyhogy nem volt rá nagy esély, hogy megbüntetik, de mindenképpen ki 

akart menni, hogy kicsit kiszellőztesse a fejét, és összeszedje a gondolatait, mielőtt újra 

benéz Jeffreyhez. 

– Hogy van? – kérdezte Lena rögtön, amint Sara kisétált a váróba. Körülnézett, és 

meglepetten látta, hogy a lány egyedül van ott. 

– Nem beszéltünk róla rádión – magyarázta Lena. – Ez a fajta dolog… – Nem fejezte 

be a mondatot. 

– Az meg mit jelent, hogy ez a fajta dolog? – kérdezte Sara türelmetlenül. – Van va-

lami, amiről tudnom kéne, Lena? 

Lena idegesen elfordította a fejét. 

– Tudja, ki volt, ugye? – faggatta Sara. 

– Nem vagyok benne biztos – rázta a fejét Lena. 

– Frank ezért nincs itt? Elintéznivalói vannak? 

– Nem tudom – vont vállat a lány. – Elhozott, aztán ment tovább. 

– Könnyű azt mondani, hogy nem tudja, ha meg sem kérdi, hogy mi folyik éppen – 

förmedt rá Sara. – Magának le sem esett, hogy Jeffrey ma este akár meg is halhatott 

volna? 

– Tudom. 

– Igen? – dühöngött Sara. – És ki fedezte? 

Lena már nyitotta a száját, de aztán mégsem szólt semmit, inkább elfordult. Sara dü-

hében kivágta az intenzív osztály kétszárnyú ajtaját. Pontosan tudta, mi ez az egész. 

Frank tudta, ki lőtt rá Jeffreyre, de valami kétes lojalitásból nem árulja el, valószínűleg 

Matt Hogan miatt. Azt viszont el sem tudta képzelni Sara, hogy Lena fejében mi járhat. 

Így hátat fordítani Jeffreynek azok után, amit érte tett… Ez megbocsáthatatlan. 

Sara mély lélegzetet vett, és útban az oldalsó kijárat felé próbált kicsit lenyugodni. 

Jeffreyt megölhették volna. A felrobbanó ablak szilánkjai elvághatták volna a femorális 

ütőerét, és akkor elvérzik. De ennyi erővel a lövés, ami az ablakot kivitte, akár a mell-

kasába is fúródhatott volna. Sara azon töprengett, mit tenne akkor Frank és Lena, ha 

Jeffrey meghal. Lehet, hogy sorsot húznak, hogy ki ül be az íróasztala mögé. 

– Istenem! – dermedt meg Sara a kocsija láttán. Egy fiatal nő hevert a motorháztetőn 

meztelenül, széttárt karral. Háton feküdt, és szinte spontán mozdulattal volt keresztbe 

téve két bokája. Sara ösztönösen felnézett, hogy hátha a nő valamelyik ablakból ugrott 
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ki, de a kétszintes épületnek ezen az oldalán nem voltak ablakok, és a motorháztető sem 

volt behorpadva. 

Sara három gyors lépéssel az autó mellett termett, és megnézte, hogy van-e pulzusa a 

nőnek. Gyorsan, erősen lüktetett a verőere. Sara hálaimát mormolva rohant vissza a 

kórházba. 

– Lena! 

Lena talpra ugrott, és ökölbe szorította a kezét, mintha arra számított volna, hogy Sa-

ra verekedni akar. 

– Hordágyat! – kiáltotta. Lena nem ugrott egyből, úgyhogy Sara rákiabált. – Mozgás! 

A doktornő visszaügetett a kocsijához, közben megfordult a fejében, hogy talán már 

nem is találja ott. Mindent úgy érzékelt, mintha lassított filmfelvétel volna, még a szelet 

is, ahogy belekapott a hajába. 

– Hölgyem! – szólongatta az alakot emelt hangon, talán a város túlsó végén is hallani 

lehetett. 

A nő nem válaszolt. 

– Hölgyem! – próbálkozott Sara újból. Ismét hiába. Sara felmérte a testet. Hirtelenjé-

ben nem látott rajta külsérelmi nyomokat. A bőre élénk rózsaszínű volt, helyenként 

egyenesen kivörösödött, és a hideg éj ellenére kifejezetten forrónak érződött. Ahogy itt 

feküdt ebben a pózban, szétvetett karral, keresztbe tett lábbal, a felületes szemlélő azt 

hihette volna, hogy csak alszik. Sara az erős fényben alvadt vérre lett figyelmes a nő 

mindkét tenyere körül. Felemelte az egyik kezét, hogy közelebbről szemügyre vegye, 

erre a karja furcsán elmozdult oldalra. Nyilvánvaló volt, hogy kiugrott a válla. Sara újra 

a nő arcához hajolt, és ijedten látta, hogy a szája be van tapasztva ezüstszínű ragasztó-

szalaggal. Nem emlékezett, hogy már akkor is be volt ragasztva a szája, mielőtt vissza-

szaladt a kórházba segítségért, vagy nem. Biztosan észrevette volna már hamarabb is. 

Nehéz nem észrevenni az ilyet, főleg így, hogy a szalag vagy öt centi széles volt, tíz 

centi hosszú, és ezüstszürke. Egy pillanatig Sara csak állt ott bénultan, de aztán Lena 

Adams hangja újra visszazökkentette a valóságba. 

– Julia Matthews az – mondta. Sara még mindig távolinak hallotta a hangját. 

– Sara! – sietett a kocsihoz Hare. Amikor meglátta a meztelen fiatal nőt, leesett az ál-

la a megdöbbenéstől. 

– Jól van, jól van – motyogta Sara, és igyekezett összeszedni magát. Hare-re pillan-

tott, vegytiszta pánikkal a tekintetében. Hare hasonló szemekkel nézett vissza rá. Néha-

néha szembekerült egy túladagolással vagy szívrohammal, de életében nem látott még 

semmi hasonlót. 

Mintha figyelmeztetni akarná őket arra, hogy mivel is állnak szemben, a nő teste 

rángatózni kezdett. 

– Hányni fog – mondta Sara, és megkereste a ragasztószalag szélét. Habozás nélkül 

letépte a nő szájáról. Egyetlen határozott mozdulattal az oldalára fordította, és lefelé irá-

nyította a fejét. A fiatal nő ebben a pillanatban lökésszerűen hányni kezdett. Savanyú 

szag csapott fel, talán olcsó almaborra vagy sörre emlékeztetett. Sarának el kellett fordí-

tania a fejét, hogy levegőt tudjon venni. 

– Minden rendben – suttogta Sara. Hátrasimította a lány csapzott barna haját a füle 

mögé, és beugrott neki, hogy alig két napja Sibyllel csinálta ugyanezt. A hányás hirtelen 

abbamaradt, úgyhogy Sara gyengéden visszafordította a fiatal nőt a hátára, és megtartot-

ta a fejét. 

– Nem lélegzik – közölte Hare riadtan. 
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Sara kézzel nyúlt be a lány szájába, hogy kitisztítsa, és meglepetten vette észre, hogy 

az ujja beleakad valamibe. Pár másodpercig turkált, aztán előhúzott egy félbehajtott jo-

gosítványt, amit rögtön átadott a megdöbbent Lena Adamsnek. 

– Újra lélegzik – jelentette Hare megkönnyebbülten. Sara a szoknyájába törölte a ke-

zét, és átfutott rajta, hogy bárcsak gumikesztyűben nyúlt volna be a fiatal nő szájába. 

Ellen a kocsihoz kocogott, összeszorított állkapoccsal cipelte maga előtt a hosszú 

hordágyat. Szó nélkül megállt a lány lábánál, és várta, hogy Sara jelt adjon. 

Sara háromig számolt, aztán közösen a hordágyra lendítették a testet. Sara émelyegni 

kezdett, és egy pillanatra magát látta a fiatal nő helyén. Kiszáradt a szája, és érezte, 

hogy elbágyad. 

– Kész – mondta Hare, ahogy rögzítette a lányt a hordágyon. 

Sara a gurulóágy mellett lépett, és a fiatal nő kezét fogta. A visszaút a kórházig vég-

telen hosszúnak tűnt. Olyan nehezen értek be az egyes műtőbe, mintha ragacsos lett 

volna a gurulóágy kereke. A lány minden zökkenőnél halkan felnyögött fájdalmában. 

Sara gyorsan ráhangolódott a nő félelmére. 

A doktornő tizenkét éve dolgozott utoljára intenzív osztályon, úgyhogy most nagyon 

oda kellett figyelnie a teendőkre. Visszaemlékezett, annak idején mit tanult első nap az 

intenzíven. A lány most, mintha csak cselekvésre akarná ösztökélni Sarát, hangosan zi-

hálni kezdett, aztán levegőért kapkodott. Az első feladat megakadályozni, hogy a lég-

utak elzáródjanak. 

– Jézusom! – sziszegte Sara, ahogy kinyitotta a lány száját. A vizsgáló erős lámpái 

alatt meglátta, hogy a lány felső metszőfogait kiverték, méghozzá nyilvánvalóan az el-

múlt néhány napban. Újra érezte, hogy ledermed. Próbálta lerázni magáról a bénultsá-

got, és csupán páciensként gondolni a lányra, különben bajban lesznek. 

Pár másodpercen belül Sara intubálta a lányt, óvatosan bánva a ragtapasszal, nehogy 

további kárt tegyen a száj körüli bőrben. Kirázta a hideg, amikor beindult a ventilátor. 

Majdnem rosszul lett a hangtól. 

– A szívhang normális – jelentette Hare, és átnyújtotta a sztetoszkópot Sarának. 

– Sara? – szólalt meg Ellen. – Nem találok rajta perifériás eret. 

– Dehidratálódott – közölte Sara, miközben megpróbált eret keresni a lány másik 

karján. – Egyébként is találnunk kellene egy centrális vénát. – Tartotta a tenyerét egy 

tűért, de nem tették a kezébe egyből. 

– Mindjárt hozok egyet a kettesből – mondta Ellen, és már ment is. 

Sara visszafordult az ágyon fekvő fiatal nőhöz. A kezén és a lábán levő zúzódásoktól 

eltekintve úgy tűnt, nincs rajta más külsérelmi nyom. A bőre érintésre meleg volt, ami 

egy csomó mindenre utalhatott. Sara nem akart elhamarkodott következtetéseket levon-

ni, de rögtön szöget ütött a fejébe, mennyire hasonlít az itt fekvő lány Sibyl Adamsre. 

Mindketten kistermetűek voltak, sötétbarna hajjal. 

Megvizsgálta a lány pupilláját. 

– Ki van tágulva – mondta ki hangosan, mert emlékezett, hogy amikor utoljára inten-

zív osztályon dolgozott, ez volt a szabály. 

Lassan fellélegzett. Mostanra tudatosult benne, hogy Hare és Lena is ott áll mellette. 

– Mi a neve? – kérdezte Sara. 

– Julia Matthews – mondta Lena. – Már kerestük. Pár napja tűnt el a kampuszból. 

– A pulzus zuhan – pillantott a monitorra Hare. 

– A Fi02 harminc százalék. Kicsit nyomjuk följebb. 

– Mi ez a szag? – szólt közbe Lena. 

– Clorox? – szagolta meg a lány testét Sara.  

Lena is tovább szaglászott. 
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– Az – erősítette meg.  

Hare is bólintott. 

Sara közelebbről szemügyre vette a páciens bőrét. Az egész testet felületi horzsolá-

sok borították. Sara most vette észre, hogy a lány szeméremszőrzete le van borotválva. 

Minthogy még nem kezdett el kinőni, úgy számította, hogy legfeljebb egy napja vághat-

ták le. 

– Tisztára dörgölték – mondta. 

Beleszagolt a szájába, de nem érezte meg az erős szagot, amely a hipóivással rend-

szerint együtt jár. Amikor a csövet betette, látta, hogy a lány torka kissé ki van dörzsö-

lődve, de egyébként nem észlelt semmi rendkívülit. A lánynak nyilvánvalóan maszlagos 

nadragulyát vagy valamilyen hasonló szert adtak. Olyan forró volt a bőre, hogy még a 

gumikesztyűn át is erősen érződött. 

Ellen jött vissza. Sara látta, hogy a nővér kinyitja a készletet az egyik tálcán. Most 

Ellen keze sem tűnt olyan biztosnak, mint máskor. Sarát ez még inkább megijesztette. 

Visszafojtott lélegzettel figyelte, ahogy a nővér a hétcentis tűt a lány vénájába döfi. 

A kanülbe három intravénás infúziót lehet illeszteni. Amint kiderül, milyen szert kapott 

a páciens, Sara majd ad neki valamit az egyik üres csatlakozón keresztül, ami semlege-

síti a hatást. 

Ellen hátrált egy lépést, és várta Sara további utasításait. 

Sara lefuttatta a teszteket, miközben letörölte a csatlakozókat heparinoldattal, hogy 

ne tömje el őket az alvadt vér. 

– Vérgázok, toxikológiai vizsgálat, májfunkciós próbák, teljes vérképet kérek. A 

véralvadástesztet is végezze el – sorolta Sara. – És nézzük meg a vizeletmintát. Tudni 

akarom, mi van vele, mielőtt bármit is tennék. Bevett valamit, amitől nem tér magához. 

Van egy tippem, hogy mit, de biztos akarok lenni benne, mielőtt kezelni kezdem. 

– Rendben – felelte Ellen. 

Sara ellenőrizte, hogy rendben áramlik-e a vér, és újra kitisztította a csatlakozókat. – 

Normál sóoldat teljes sebességgel. 

Ellen követte az utasítást, és beállította a szabályzót. 

– Van itt hordozható röntgenkészülék? Meg kell győződnöm róla, hogy jól csináltam 

– mutatott Sara a nyaki érre. – Ezenkívül kell egy mellkas-, egy alhas- és egy vállrönt-

gen. 

– Majd behozom az előcsarnokból, miután elintéztem a vérvizsgálatot – mondta El-

len. 

– Csináljunk egy tesztet GHB-re és Rohypnolra is – mondta Sara, miközben megszo-

rította a kötést a tű körül. – Szükség lesz egy nemierőszak-készletre is. 

– Nemi erőszak? – kérdezett vissza Lena. 

– Igen – mondta Sara éles hangon. – Mi másért tették volna ezt vele? 

Lena válaszra nyitotta a száját, de hang nem jött ki rajta. Eddig nyilvánvalóan nem 

kapcsolta össze ezt az esetet az ikertestvére megölésével. Lena szeme most az ágyon 

fekvő lányra tapadt. A nyomozónő megkövülten állt az ágy lábánál. Sarának az az este 

jutott eszébe, amikor Lena eljött a boncterembe, hogy megnézze Sibyl Adamst. A nyo-

mozónő ajka akkor is puszta vonallá keskenyedett mérgében. 

– Úgy tűnik, stabil az állapota – jegyezte meg Ellen. Igazából senkihez sem intézte a 

szavait, inkább csak hangosan gondolkodott. 

A nővér vért vett egy apró tűvel a radiális artériából. Sara elképzelte, hogy fájhat ez a 

betegnek, és megdörzsölte a saját csuklóját. Az ágynak támaszkodott, és mindkét kezét 

Julia Matthews karjára tette, hogy valahogy közölje vele, most már túl van a veszélyen. 

– Sara! – szólította meg óvatosan Hare, hogy visszazökkentse a merengésből. 
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– Hm? – rezzent össze Sara. Mindenki őt nézte. – Segítene Ellennek idehozni a hor-

dozható röntgent? – fordult Lenához, igyekezve határozott hangot megütni. 

– Igen – felelte a zsaru, és különös pillantást vetett rá.  

Ellen most töltötte meg az utolsó fecskendőt. 

– Az előcsarnokban van – mondta Lenának. 

Sara hallotta, hogy a két nő kimegy, de a szemét nem vette le Julia Matthewsról. Be-

szűkült a látótere, és már másodjára érezte úgy, hogy ő fekszik a hordágyon, fölé hajol 

orvos, az ő pulzusát nézik meg, és az ő életfunkcióit ellenőrzik. 

– Sara! – Hare a páciens kezét nézegette, mire Sara is újra felfigyelt a sebekre, ame-

lyeket először a parkolóban vett észre a lányon. 

Mindkét tenyere középen át volt szúrva. A doktornő a lány lábára pillantva meggyő-

ződött róla, hogy a két lábfej is ugyanígy át van szúrva. Megvizsgálta a sebeket, ame-

lyeken gyorsan alvadt a vér. A sötét varrok környékét rozsdafoltok tarkították. 

– A tenyere át van szúrva – jelentette ki Sara. A körmök alját megvizsgálva faszilán-

kokat talált. 

– Fa – közölte, miközben azon tűnődött, mi oka lehetett a tettesnek, hogy lemossa a 

nő testét fertőtlenítőszerrel, eltüntetve a nyomokat, de ne takarítsa ki a körmei alól a 

szálkákat. Ennek semmi értelme. Utána pedig ebben a pózban ráfekteti a kocsira. 

Sara mindezt végiggondolta, és a gondolatmenet hatására kicsit forogni kezdett a 

gyomra. Lehunyta a szemét, és elképzelte a lányt abban a pózban, ahogy rátalált: boká-

nál keresztbe tett láb, oldalra kinyújtott kéz. 

A lányt keresztre feszítették. 

– Ezek szúrt sebek, ugye? – kérdezte Hare. 

Sara a páciensre függesztett tekintettel bólintott. Jól táplált volt, a bőre ápolt. Nem 

látszottak rajta tűnyomok, amelyek huzamosabb ideig tartó droghasználatra utaltak vol-

na. Sara hirtelen félbehagyta a vizsgálódást, mert rádöbbent, hogy úgy viselkedik, mint-

ha halottszemlét tartana. Mintha ezt az EKG is megérezte volna, egyre gyorsabban sí-

polt, a sivítása megriasztotta Sarát. 

– Ne! – sziszegte Sara a lány fölé hajolva, és nyomkodni kezdte a mellkasát. – Hare, 

lélegeztetnünk kell. 

A doki előkotorta a fiókból a kézi lélegeztetőt, és gyorsan hozzálátott, hogy levegőt 

fújjon a fiatal nő tüdejébe. 

– Már tachikard – figyelmeztette Sarát. 

– Lassú – mondta a doktornő, és elfintorodott, mert érezte, hogy a lány egyik bordája 

eltörik a keze alatt. Hare-re pillantott, hogy összehangoltan dolgozzanak. 

– Egy, két, hár, most. Gyorsan, erősen. Ne idegeskedj. 

– Oké, oké – motyogta Hare a lélegeztető fölé görnyedve. 

Az újraélesztéssel kapcsolatos tévhit ellenére ez a beavatkozás csupán egy kisegítő 

megoldás. Az újraélesztés fizikailag arra készteti a szívet, hogy vért pumpáljon az agy-

ba, és ezt kívülről nem igazán lehet ugyanolyan hatékonyan csinálni, mint ahogyan ma-

ga az egészséges szív képes rá. Ha Sara abbahagyja, a szív is leáll. Ez az eljárás csak ar-

ra jó, hogy az orvos időt nyerjen, mialatt valami mást is tehet. 

Lenát láthatólag megriasztotta a sivító monitor, és visszarohant a szobába. 

– Mi történt? 

– Nincs keringés – mondta Sara, és kissé megkönnyebbült, ahogy meglátta a közele-

dő Ellent. – Egy ampulla adrenalint – utasította. 

Türelmetlenül figyelte, hogy Ellen felnyitja a doboz adrenalint, és felszívja a fecs-

kendőbe. 



 102 

– Jesszus! – rázkódott össze Lena, ahogy Sara egyenesen a nő szívébe adta be az in-

jekciót. 

– Fibrillál! – mondta Hare pár oktávval magasabb hangon. 

Ellen egyik kézzel levette a papucsokat a mögötte álló kocsiról, a másik kézzel tölte-

ni kezdte a defibrillátort. 

– Kétszáz – mondta Sara. A lány teste ívben megfeszült, ahogy Sara elektrosokkot 

adott neki. Sara a monitort figyelte, és rosszalló arckifejezéssel nyugtázta, hogy a páci-

ens nem reagál. Még két áramütést adott, de ugyanígy sikertelenül. 

– Lidokain – mondta, és Ellen már nyitotta is a dobozt. 

Sara beadta az injekciót, fél szeme a monitoron. 

– Még mindig semmi – jelentette Hare. 

– Még egyszer – nyúlt Sara a papucsokért. – Háromszáz – vezényelt. 

Újabb áramütést adott a fiatal nőnek. Megint nem történt semmi. Sara érezte, hogy 

hideg veríték önti el. – Adrenalint. 

Tűként hasított a fülébe a felpattanó doboz zaja. Kivette a fecskendőt, és újra közvet-

lenül a lány szívébe fecskendezte az adrenalint. Várták a hatást. 

– Semmi – jelentette Hare. 

– Menjünk fel háromhatvanra. 

A nő az ötödik áramütésre sem reagált. 

– A francba, a francba – morogta Sara és újra szívmasszázst alkalmazott. – Idő? – 

kérdezte. 

– Tizenkét perc – felelte Hare az órájára pillantva. Pedig Sarának két másodpercnek 

tűnt. 

Lena bizonyára kiérezte Hare hangjából, hogy merrefelé halad a dolog. 

– Ne hagyják meghalni – suttogta alig hallhatóan –, kérem, ne hagyják meghalni. 

– Elhúzódó aszisztóliája van, Sara – mondta Hare. Amivel azt akarta mondani, hogy 

már késő. Ideje abbahagyni, hadd menjen el. 

Sara összehúzott szemmel nézett rá. 

– Betöröm a mellkasát – fordult Ellenhez. 

– Erre itt nem vagyunk felkészülve technikailag – rázta a fejét Hare. 

Sara rá se hederített. Kitapintotta a lány bordáit, megborzongott, ahogy a töréshez ért 

az ujja. Amint leért a rekeszizom aljához, szikét ragadott, és tizenöt centis nyílást vágott 

a hasfal felső részébe. A vágatba csúsztatta a kezét, és a bordák alatt nyúlt be a fiatal nő 

mellkasába. 

Lehunyt szemmel, a kórházi környezetet kizárva végezte a szívmasszázst. A monitor 

hiú reményekre jogosított, mert amíg Sara masszírozta a páciens szívét, a keringés újra 

megindult. A szívizom bizsergett az ujja alatt, a monitor halkan sípolni kezdett. Semmi 

más nem számított, csak az, hogy a lány szíve újra verni kezdjen. Mintha egy apró, me-

leg vízzel teli léggömböt gyömöszölt volna. De ez a léggömb jelentette az életet. 

Abbahagyta. Elszámolt öt, nyolc, tizenkét másodpercig, aztán spontán sípolások hal-

latszottak a műszerből. 

– Ezt most te csinálod, vagy ő? – kérdezte Hare. 

– Ő – húzta ki a kezét Sara. – Indíts be egy lidokainin-fúziót. 

– Jézus úristen – motyogta Lena, és a szívére szorította a kezét. – Hihetetlen, amit 

tett. 

Sara szótlanul lerángatta a kesztyűjét. 

A szobában pisszenés sem hallatszott, csak az EKG-monitor ritmikus sípolása és a 

lélegeztetőgép fujtatása törte meg a csendet. 
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– Nos – mondta Sara. – Csinálunk egy sötét látóterűt szifiliszre és Gram-festést trip-

perre. Biztosan használt az elkövető kondomot, de azért ne felejtsünk el pár napon belül 

terhességi tesztet végezni – pirult bele Sara a saját szavaiba. Érezte, hogy megremegett 

a hangja, de remélte, Ellennek és Lenának nem tűnt fel a dolog. 

Hare más tészta volt. Róla mindig tudta Sara, hogy mit gondol, még ránéznie sem 

kellett. 

Úgy tűnt, az unokatestvére megérezte a doktornő idegességét, és próbálta tréfával el-

ütni a dolgot. 

– Te jó isten, Sara! Életemben nem láttam még ilyen suta vágást. 

– Igyekeztem, nehogy elhomályosítsam a dicsőségedet – nyalta meg a száját a dok-

tornő, és próbált úrrá lenni saját szívdobogásán. 

– Primadonna – csettintett a nyelvével Hare, és steril gézzel törölgette a homlokát. – 

Atyaúristen. – Zavartan nevetgélt. 

– Nem nagyon vagyunk hozzászokva itt az ilyesmihez – mondta Ellen, és tamponálta 

a vágást, hogy fékezze a vérzést, mielőtt bevarrják a vágást. – Ha gondolják, áthívom 

Larry Headleyt Augustából. Tizenöt percre lakik innen. 

– Megköszönném – vett ki újabb pár kesztyűt Sara a faliszekrényből. 

– Minden oké? – kérdezte Hare könnyed hangon. Csak a szemében látszott az aggo-

dalom. 

– Persze. – Sara ellenőrizte a kanült, majd Lenához fordult. – Ugye elő tudja keríteni 

Franket? 

Lenában volt annyi jóérzés, hogy kimutassa: zavarban van. 

– Megyek, megkeresem – távozott lehajtott fejjel.  

Sara megvárta, amíg a nyomozónő kimegy. 

– Megnéznéd a páciens kezét? – kérte aztán Hare-t.  

Hare némán szemügyre vette a lány tenyerét, és megtapogatta a csontozatát. 

– Érdekes – szólalt meg néhány perc múlva. 

– Micsoda? – kérdezett vissza Sara. 

– Nem ért csontot a szúrás. – Körbeforgatta a lány kezét csuklójánál fogva. Amikor a 

vállhoz ért, megállt. – Kiugrott a helyéből – közölte. 

– Amikor próbált kiszabadulni? – fonta össze a mellén a karját Sara, mert hirtelen 

fázni kezdett. 

– Tudod, mekkora erő kell ahhoz, hogy az ember kiugrassza a vállát – rázta a fejét 

Hare. – Elájulnál a fájdalomtól, még mielőtt… 

– Tudod, milyen szörnyű, ha valaki meg akar erőszakolni? – fúródott a tekintetébe 

Sara pillantása. 

– Sajnálom, drágám – mondta fájdalmas arckifejezéssel Hare. – Azért minden rend-

ben? 

Sarának megtelt könnyekkel a szeme, és csak nagy nehezen tudta elkerülni, hogy 

megremegjen a hangja. 

– Légy szíves, vizsgáld meg a csípőjét. Azt szeretném, hogy teljes jelentést készíts. 

Hare bólintott, miután szemügyre vette a beteg csípőjét. 

– Azt hiszem, van itt egy ligatúra a csípőn. Meg kell néznem akkor is, ha majd ma-

gához tér, mert ez eléggé szubjektív. 

– Meg tudsz még állapítani valamit? 

– Se a lábfej-, se a kézfejcsontok nem sérültek meg az átszúráskor. A lábfejeket a 

második és a harmadik ék-csont és a lábközépcsont között döfte keresztül. Rendkívül 
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pontosan célzott. Akárki tette, tudta, mit csinál. – Elhallgatott, elfordította a fejét, és 

próbálta összeszedni magát. – Nem értem, miért tesz valaki ilyet. 

– Nézz ide – mondta Sara, és a bokakörnyékre mutatott. A bőrt éles fekete gyűrű-

forma zúzódások borították, amelyek körbeérték a bokákat. – Itt egyértelműen látszik, 

hogy valami mással is rögzítette a lábát. – Sara felemelte a lány kezét, és észrevett egy 

friss sebet a csuklóján. A másik kezén is megtalálta ugyanott, szimmetrikusan. Julia 

Matthewsnak az elmúlt hónap folyamán volt egy öngyilkossági kísérlete. Keresztben 

fehér vonal szelte át a lány keskeny csuklóját. A régebbi seb mellett sötét zúzódás ékte-

lenkedett. Sara erre nem hívta fel Hare figyelmét. 

– Úgy néz ki, mintha valamilyen szalagot használt volna, vagy talán bőrszíjat. 

– Hogyan? Nem értem. 

– Csak szimbolikus volt, hogy átszúrta a kezét és a lábát. 

– De mit szimbolizált? 

– A keresztre feszítést, gondolom – engedte vissza a lány kezét Sara az ágyra. 

A doktornő a karjait dörzsölgette a hideg szobában. A szekrényhez lépett, és benézett 

pár helyre, hátha talál egy lepedőt, amivel letakarhatja a pácienst. – Ha találgatnom kel-

lene, azt mondanám, hogy a keze és a lába ki volt szögezve. 

– Keresztre volt feszítve? – értetlenkedett Hare. – De Jézust nem így feszítették ke-

resztre. A két lábnak ugyanoda kellene kerülnie. 

– Hare, Jézust senki nem akarta megerőszakolni – csattant fel Sara. – Nem véletlenül 

volt szétterpesztve a lába. 

Hare nagyot nyelt, ahogy ezt végiggondolta. 

– Szóval ezt csinálod a kórbonctanon?  

Sara vállat vont, és tovább kereste a lepedőt. 

– Jézusom, neked nehezebben száll az inadba a bátorságod, mint nekem – mondta 

Hare kissé zihálva. 

Sara betakargatta a fiatal nőt, hogy a lehetőségekhez képest kényelmesen feküdjön. 

– Ebben nem vagyok biztos – felelte. 

– És a szája? 

– Kiverték a metszőfogait, feltételezem, azért, hogy megkönnyítse az orális szexet. 

– Micsoda? – vékonyodott el Hare hangja megrökönyödésében. 

– Gyakrabban előfordul, mint gondolnád – közölte Sara. – Cloroxszal az összes bi-

zonyító erejű nyom eltávolítható. Gondolom, az elkövető azért borotválta le a fanszőr-

zetet, nehogy megtalálhassuk benne az ő szőrszálait is. Még normál szex során is gyak-

ran hullik ki fanszőr. Persze lehet, hogy azért borotválta le, mert ez fokozta a gyönyörét. 

Vannak erőszaktevők, akik arról fantáziálnak, hogy az áldozatuk gyermek. A borotvált 

szeméremdomb ezzel is összefügghet. 

Hare elkedvetlenedve csóválta a fejét, teljesen letaglózták a bűntény mocskos részle-

tei. 

– Miféle állat az, aki ilyet tesz? 

– Nagyon is módszeres állat – simította a lány haját hátra Sara. 

– Szerinted az áldozat ismerte? 

– Nem – válaszolt Sara, és még sosem volt ennél biztosabb semmiben. A pulthoz sé-

tált, ahol Lena a bizonyítékos zsákot hagyta. – Vajon miért adta ide nekünk a jogosítvá-

nyát? Nem is érdekli, tudjuk-e, ki az áldozat. 

– Hogy lehetsz ebben olyan biztos? – hitetlenkedett Hare. 
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– A kór… – csuklott el Sara hangja – …a kórház előtt hagyta, ahol bárki megláthatta 

volna, hogy épp kirakja… – Egy pillanatra a kezébe temette az arcát. Azt kívánta, bár-

csak el tudná rejteni az érzéseit. El akarta hagyni a szobát. Ebben az egyben biztos volt. 

Hare úgy tűnt, kitalálta a gondolatait. Máskor oly kedves és derűs arcára engesztelhe-

tetlen kifejezés ült ki. 

– A kórházban erőszakolta meg. 

– A kórház előtt. 

– Beragasztotta a száját. 

– Pontosan. 

– A tettesnek nyilván valami vallásos kényszerképzete van. 

– Így van. 

– Sara! 

A doktornő csendre intette Hare-t. Megjött Lena. 

– Frank mindjárt itt lesz – mondta a nyomozónő. 
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Tizennégy 

Jeffrey laposakat pislogott, álomittasnak érezte magát, de igyekezett ébren maradni. Pár 

pillanatig nem is tudta, hogy hol van, de aztán gyorsan körbepillantott a szobában, és 

eszébe jutott, mi történt az éjjel. Az ablak felé nézett, és lassan kitisztult szeme előtt a 

kép. Meglátta Sarát. 

Visszahanyatlott a párnára, és nagyot sóhajtott. 

– Emlékszel, mennyit fésülgettelek? 

– Hogyan, uram?  

Jeffrey kinyitotta a szemét. 

– Lena? 

A lány zavarba jött, és közelebb lépett az ágyhoz. 

– Igen. 

– Azt hittem, nem… – legyintett. – Na mindegy. Erőt vett magán és nyilalló jobb lá-

ba ellenére felült az ágyban. Merevnek és kótyagosnak érezte magát, de tudta, hogy mi-

előbb függőlegesbe kell kerülnie, nehogy odavesszen az egész nap. 

– Adja ide a nadrágomat – kérte Lenát. 

– Kidobták – emlékeztette a lány. – Emlékszik, mi történt? 

Jeffrey morgott valamit, és kiült az ágy szélére. Olyan érzés volt felállni, mintha tü-

zes vasat szúrtak volna a lábába, de el tudta viselni a fájdalmat. 

– Tudna szerezni egy nadrágot? – kérdezte. 

Lena kiment, Jeffrey pedig a falnak támaszkodott, hogy ne kelljen újra leülnie. Pró-

bált visszaemlékezni, mi történt előző este. Semmi kedve nem volt még ezzel is foglal-

kozni. Épp elég nagy falat, hogy meg kell találnia Sibyl Adams gyilkosát. 

– Megfelel? – kérdezte Lena, és adott neki egy műtősnadrágot. 

– Szuper – felelte Jeffrey, és megvárta, hogy a nő elforduljon. Felvette a nadrágot, 

közben, amikor megemelte a lábát, el kellett fojtania egy nyögést. – Hosszú napunk lesz 

– mondta. – Nick Shelton tízre jön az egyik drogszakértőjével. Tájékoztatnak, mit kell 

tudni a maszlagos nadragulyáról. Aztán itt van ez a köcsög, hogy is hívják, Gordon? – 

kötötte meg a nadrágot. – Újra ki kell hallgatnunk, hogy mire emlékszik abból, amikor 

utoljára találkozott Julia Matthewszal. – Megtámaszkodott az asztalon. – Nem hiszem, 

hogy tudja, hol van, de talán látott valamit. 

– Megtaláltuk Julia Matthewst – fordult vissza felé Lena. 

– Hogy mi? – kérdezte Jeffrey. – Mikor? 

– Tegnap este, itt, a kórháznál – felelte Lena. Volt valami a lány hangjában, amitől 

Jeffreynek végigfutott a hideg a hátán. 

Gépiesen visszazökkent az ágyra. 

Lena becsukta az ajtót, és elmesélte, mi történt előző este. Mire a beszámoló végére 

ért, Jeffrey már nyugtalan léptekkel rótta a szobát. 

– Egyszerűen odakerült Sara kocsijára? – kérdezte.  

Lena bólintott. 

– És most hol van? Mármint a kocsi. 
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– Frank lefoglaltatta – mondta Lena védekezve. 

– És Frank hol van? – kérdezte Jeffrey, az ágy végére támaszkodva. 

– Nem tudom – mondta Lena kis hallgatás után.  

Jeffrey bosszús pillantást vetett rá, éreztetve, hogy szerinte a lány pontosan tudja, hol 

van Frank, csak nem akarja kimondani. 

– Bradet beállította őrnek a felső szintre. 

– Gordon még a börtönben van, ugye? 

– Igen, ezt ellenőriztem először. Egész éjjel ott volt. Ő nem tehette a lányt Sara ko-

csijára. 

Jeffrey dühében az ágyba öklözött. Tudta, hogy nem lett volna szabad bevennie azt a 

Demerolt előző este. Nyakig van a nyomozásban, nem vakációzhat. 

– Adja ide a zakóm – nyújtotta a kezét, és elvette a zakót Lenától. Kisántikált a szo-

bából, Lena a nyomában. A lift csak lassan jött meg, de egyikük sem szólt. 

– A lány végigaludta az éjszakát – mondta Lena a liftbe lépve. 

– Helyes – bökött az emelet gombjára Jeffrey. A lift komótosan csengetett, és bezárta 

az ajtót. Szótlanul utaztak felfelé. 

– Ami a tegnap esti lövöldözést illeti… – törte meg a csendet Lena. 

– Ezzel majd később foglalkozunk, Lena – intette le Jeffrey, és kiszállt a liftből. 

– Csak azt akartam… 

– El sem tudja képzelni, mennyire huszadrangú ez most nekem – közölte, és a fal 

melletti korlátba kapaszkodva haladt Brad felé. 

– Hello, főnök – állt fel a székből Brad. 

– Senki nem járt benn? – kérdezte Jeffrey, és intett neki, hogy üljön vissza. 

– Utoljára dr. Linton hajnal kettő körül, azóta senki – válaszolta Brad. 

– Rendben – mondta Jeffrey, és Brad vállára támaszkodva benyitott a szobába. 

Julia Matthews ébren volt. Az ablak felé fordulva nézett a semmibe, meg sem moz-

dult, ahogy beléptek. 

– Miss Matthews? – szólította meg a zsaru, és megkapaszkodott az ágy végében. Már 

félórája megpirkadt, de az ablakból nem látszott semmi érdekes, csak felhők. 

– Miss Matthews! – ismételte Jeffrey. 

A lány arcán csorogtak a könnyek. Nem szólalt meg. Jeffrey Lena karjába fogódz-

kodva elhagyta a szobát. 

– Még nem szólalt meg azóta – közölte Lena, amint kijöttek a szobából. 

– Egy szót se szólt? 

A nyomozónő a fejét rázta. 

– A főiskolán szereztünk egy vészhelyzet esetére megadott telefonszámot, és kapcso-

latba léptünk a nagynénjével. Ő megígérte, hogy szól a szülőknek, akik az első géppel 

Atlantába repülnek. 

– Mikor érkeznek? – nézett az órájára Jeffrey. 

– Kábé délután háromkor. 

– Majd kimegyek eléjük Frankkel – mondta, aztán Brad Stephenshez fordult. – Egész 

éjjel szolgálatban voltál, Brad? 

– Igen, uram. 

– Lena legkésőbb két óra múlva felváltja. – A lányra pillantott, hogy van-e mersze 

tiltakozni. Nem volt. –Vigyen haza, aztán pedig be a kapitányságra! Onnan vissza tud 

sétálni ide. 

Jeffrey végig egyenesen előre nézett, miközben Lena hazafuvarozta. Próbálta végig-

gondolni, mi történt előző este. A nyaka annyira le volt merevedve, hogy egy marék 



 109 

aszpirin sem használt neki. Még mindig el volt nehezülve az éjszakára bevett altatótól, 

és folyton elkalandoztak a gondolatai. Lassan megemésztette, mi minden történt három 

szobával odébb, miközben ő édesdeden aludt. Hál' istennek Sara megtett mindent, úgy-

hogy továbbra is csak egy áldozattal kell elszámolnia, nem kettővel. 

Ami Julia Matthewszal történt, bizonyíték arra, hogy a gyilkos felbátorodott. Az első 

alkalommal a mosdóban gyorsan támadt az áldozatra, most viszont néhány napig fogva 

tartotta a lányt, hogy hosszabb ideig lehessen együtt vele. Jeffrey már sokszor szembe-

sült ilyen fejleményekkel. A sorozatos erőszaktevők tanulnak korábbi hibáikból. Fo-

lyamatosan azon gondolkoznak, hogy érhetik el a céljaikat a lehető legjobban. Ez a 

gyilkos erőszaktevő még az alatt az idő alatt is tovább csiszolta a módszerét, mialatt 

Lena és Jeffrey azon volt, hogy elfogja. 

A zsaru újra elmeséltette Lenával, miként találták meg Julia Matthewst, hogy lássa, 

mit mesél másképpen a lány, és további fogódzókra bukkanjon. Semmi ilyesmit nem ta-

lált. Lena mindig precízen tudósított arról, amit látott, és mindent megint ugyanúgy 

mondott el. 

– És aztán mi történt? – kérdezte Jeffrey. 

– Miután Sara elment?  

Jeffrey bólintott. 

– Megjött dr. Headley Augustából, és bevarrta a lány mellkasát. 

Jeffrey felfigyelt rá, hogy Lena egyszer sem ejtette ki a száján a fiatal nő nevét, min-

dig csak úgy hivatkozott rá, hogy a lány. A bűnüldözésben bevett gyakorlat, hogy in-

kább a bűnözőre összpontosítanak, nem az áldozatra, de Jeffrey mindig úgy érezte, hogy 

ez a hozzáállás hagyja, hogy szem elől tévessze, voltaképpen miért is csinálják az egé-

szet. Nem akarta, hogy Lena is így kezelje a dolgot, főleg azért nem, mert az első áldo-

zat az ő testvére volt. 

Ma valahogy másmilyennek tűnt Lena. Jeffrey nem tudta eldönteni, vajon azért-e, 

mert más szintre került a lányban a feszültség és a düh. Úgy tűnt, minden ízében vibrál, 

ezért akarta a rendőrfőnök, hogy Lena visszaérjen a kórházba, ahol nincs más dolga, 

csak ülni, és végre kicsit leereszthet. Tudta, hogy Lena egy pillanatra sem hagyja majd 

ott az őrhelyét Julia Matthews ágyánál. A kórház volt az egyetlen, ahol Jeffrey bízhatott 

benne, hogy Lena a helyén marad. És persze megnyugtató volt a tudat, hogy ha a nyo-

mozónő végül tényleg idegösszeomlást kap, akkor máris a lehető legjobb helyen lesz. 

Egyelőre viszont jó hasznát vehette. Megtudhat mindent a tegnap esti eseményekről, 

amelyekben Lena részt vett, ő pedig nem. 

– Mondja el, hogy nézett ki Julia – kérte. 

Lena megnyomta a dudát, mert egy mókus szaladt át az úton előttük. 

– Hát, nem volt rajta semmi különös – hallgatott el Lena. – Úgy értem, ránézésre azt 

hittem, hogy túladagolt, vagy valami ilyesmi. Sosem szúrtam volna ki, hogy megerő-

szakolták. 

– És hogy derült ki, hogy mégis? 

– Dr. Linton jött rá – idézte fel Lena elgondolkodva. – Megmutatta, hogy át van döf-

ve a lány mindkét tenyere és lábfeje. Biztos nem néztem meg jól hirtelenjében, nem is 

tudom. De aztán megéreztük rajta a fertőtlenítőszer-szagot, és utána kiderült az egész. 

– Mi az, hogy az egész? 

– Hát, tudja, csak annyi, hogy fizikai nyomai is vannak, hogy nincs minden rendben 

– hallgatott el Lena újra. – A doktornő is mondta, hogy eredetileg be volt ragasztva a 

lány szája, és a jogosítványát lenyomták a torkába. Gondolom, tényleg látszott rajta, 

hogy megerőszakolták, csak én nem vettem észre egyből. Nem tudom, miért. Kitalálhat-
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tam volna, nekem is van annyi eszem. Csak elsőre nem látszott rajta semmi különös, 

tudja? Nem úgy nézett ki, mint akit megerőszakoltak. 

– Mert hogy néz ki, akit megerőszakoltak? – kérdezett vissza Jeffrey meglepetten. 

– Hát úgy, mint a testvérem – motyogta Lena vállvonogatva. – Mint aki nem tudott 

vigyázni magára. 

Jeffrey külső tulajdonságokat várt, valami olyat, ami Julia Matthews testén látszott. 

– Ezt nem értem – ismerte be. 

– Na mindegy. 

– Nem – kérte Jeffrey –, mondja csak el. 

Lena elgondolkozott, hogy is fogalmazza meg a dolgot. 

– Azt hiszem, Sibyl esetében azért értettem a dolgot, mert vak volt – bökte ki, aztán 

újra elhallgatott. – Úgy értem, mindig azt szokták mondani, hogy a nők kihívják maguk 

ellen, hogy megerőszakolják őket, vagy valami ilyesmi. Szerintem Sibyl nem úgy visel-

kedett, de ismerem az erőszaktevőket. Már jó néhánnyal beszéltem, jó néhányat lebuk-

tattam. Ismerem az észjárásukat. Nem választanának olyat, akiről azt hiszik, hogy küz-

deni fog. 

– Gondolja? 

– Azt hiszem, belemehet az ember az egész feminista humbugba – vont vállat a 

nyomozónő –, hogy a nők mindent megtehetnek, a férfiak pedig szokjanak csak hozzá 

szépen a helyzethez, de… – Kicsit habozott, aztán folytatta: – Kábé olyan ez, mintha 

otthagynám a kocsim Atlanta belvárosában lehúzott ablakkal, és még a slusszkulcsot is 

benne hagynám. Akkor most kinek a hibája, ha ellopják? 

Jeffrey nem nagyon értette a párhuzamot. 

– Egy csomó szexuális bűnöző szabadon csatangol – folytatta Lena. – Mindenki tud-

ja, hogy betegek. Elsősorban férfiak, akik nőket pécéznek ki. De nem azokat, akik tud-

nak vigyázni magukra, hanem azokat, akik nem tudják, vagy nem akarják megvédeni 

magukat. Csendes lányokat szúrnak ki, mint Julia Matthews. Vagy védteleneket, példá-

ul azért, mert fogyatékkal élnek, mint a testvérem – tette hozzá Lena. 

Jeffrey a lányra bámult, és nem volt benne biztos, hogy egyetért vele. Lena korábban 

is meglepte néha, de ez semmi volt ahhoz képest, amit most érzett. Teljesen készületle-

nül érte a lány véleménye. Azt még el tudta volna képzelni, hogy Matt Hogan ilyen né-

zetekkel áll elő, de egy nőtől sosem várta volna mindezt. Még Lenától sem. 

Nekidőlt a tarkójával a fejtámlának, és pár pillanatig nem felelt. 

– Meséljen el mindent részletesen! Számoljon be róla, milyen külsérelmi nyomokat 

szenvedett Julia Matthews! 

Lena nem válaszolt egyből. 

– Kiverték a metszőfogait. Összekötözték a bokáit. Leborotválták a szeméremszőrze-

tét – tartott kis szünetet Lena. – Meg, tudja, még belülről is kitisztították. 

– Fertőtlenítőszerrel? 

– Aha. A száját is. 

– Aztán? – nézett a lányra figyelmesen Jeffrey. 

– Nem voltak rajta zúzódások – bökött az ölére Lena. – A kezén, karján sem volt je-

le, hogy védekezett volna, csak a tenyere volt átdöfve, és ott voltak véraláfutásai, ahol 

kikötötték. 

Jeffrey eltöprengett. Julia Matthews valószínűleg végig valamilyen szer hatása alatt 

állt, bár ennek sem volt túl sok értelme. A nemi erőszak lényege nem is pusztán az ak-

tus. Az erőszaktevőnek éppen az szerez örömöt, hogy fájdalmat okoz az áldozatának, és 

uralkodik felette. 

– És mi volt még? Hogy nézett ki Julia, amikor rátaláltak? – kérdezte Jeffrey. 
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– Semmi különös nem látszott rajta – válaszolta Lena –, de ezt már mondtam. 

– Meztelen volt? 

– Igen, meztelen. Anyaszült meztelen volt, és ki volt terítve a motorháztetőn. Széttárt 

kézzel, bokánál keresztbe tett lábbal. 

– Gondolja, hogy volt valami oka rá, hogy oda tegye a lányt? 

– Nem tudom – mondta Lena. – Dr. Lintont mindenki ismeri, és a kocsiról is min-

denki tudja, hogy az övé. Ez az egy van belőle a városban. 

Jeffreynek megrándult a gyomra. Nem erre a válaszra számított. Arra gondolt in-

kább, hogy Lena a pózról beszél majd, amelyben az áldozat hevert, és ugyanazt a kö-

vetkeztetést vonja majd le, mint ő, vagyis hogy a lány testtartása kereszthalált imitál. A 

rendőrfőnök eddig nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy Sara kocsiján találtak rá 

Julia Matthewsra. Feltételezte, hogy azért arra a kocsira tette az elkövető, mert az volt a 

legközelebb a bejárathoz. Most viszont teljesen elhűlt a lehetőségtől, hogy direkt Sará-

nak szánták a dolgot. 

Jeffrey egy pillanatra félretette ezt a gondolatot. 

– És mit tudunk a tettesről, Lena? – kérdezte. 

– Egyrészt fehér – kezdte Lena kis gondolkodás után –, mert az erőszaktevők leg-

többször azonos bőrszínű áldozatot választanak. Azon van, hogy minden bizonyítékot 

eltávolítson, hiszen alaposan lesúrolta a lányt fertőtlenítőszerrel. Az, hogy éppen így 

csinálta, arra mutat, hogy képben van az igazságügyi orvos szakértők módszereivel kap-

csolatban, hiszen ez a legjobb eljárás arra, hogy az ember megszabaduljon a testen ha-

gyott bizonyítékoktól. Valószínűleg idősebb férfi, és a saját házában lakik, mert látható-

lag a falhoz vagy a padlóhoz szögezte az áldozatot, és ez többlakásos házban nem old-

ható meg. Tehát feltehetőleg anyagi biztonságot tudott teremteni magának a városban. 

Valószínűleg nőtlen, ugyanis elég nehezen tudná elmagyarázni, hogy mit keres a ke-

resztre feszített nő az alagsorban, ha az asszony véletlenül rányit. 

– Miért éppen alagsor? 

– Nem hiszem, hogy a szabadban csinálta volna – vont vállat Lena. 

– Akkor sem, ha egyedül lakik? 

– Esetleg akkor, ha biztos benne, hogy nem jön látogató. 

– Akkor magányos alak? 

– Elképzelhető. De akkor hogyan találkozott a lánnyal? 

– Jogos – felelte Jeffrey. – Sara elküldte a vért laboratóriumi elemzésre? 

– Igen – mondta Lena. – Ő maga vitte el Augustába. Legalábbis azt mondta, hogy el-

viszi. Azt mondja, tudja, milyen összetevőt keres. 

– Itt – mutatta a mellékutcát Jeffrey.  

Lena élesen bekanyarodott. 

– Ma elengedjük Ryan Gordont? – kérdezte. 

– Nem hiszem – válaszolta a rendőrfőnök. – Ha nem emelünk vádat ellene kábító-

szer-birtoklás miatt, akkor együtt kell működnie, és el kell mondania, kikkel töltött időt 

Julia. Az alapján, amit Jenny Price elmondott, rövid pórázon tartotta a lányt. Biztosan 

észrevette, ha valaki hirtelen felbukkant Julia mellett. 

– Az igaz – bólogatott Lena. 

– Ez a ház az, itt, jobbra – mondta Jeffrey. – Bejön? 

– Inkább itt maradok, kösz – dőlt hátra az ülésben a nyomozónő. 

– Van még valami, amit nem mondott el, ugye? – fordult hozzá Jeffrey. 

Lena mély levegőt vett, és nagyot sóhajtott. 

– Úgy érzem, cserbenhagytam magát. 
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– Tegnap este? – kérdezte a zsaru. – Mert belém lőttek? 

– Vannak dolgok, amikről nem tud. 

– Frank elintézi, amit kell?  

A lány bólintott. 

– Maga megakadályozhatta volna a történteket? 

– Most már nem tudom, hogy bármit megakadályozhatok-e – vonogatta a vállát 

Lena. 

– Még jó, hogy nem is ez a dolga – felelte Jeffrey. Akart még mondani valamit a 

lánynak, hogy kicsit könnyítsen mindazon, ami a szívét nyomja, de tapasztalatból tudta, 

hogy Lena ezt maga fogja megoldani. Élete eddigi harminchárom évét azzal töltötte, 

hogy falakat épített maga köré. Nem rombolhatja le őket három nap alatt. 

Ezért inkább azt mondta: 

– Lena, most mindenekelőtt meg akarom találni az ikertestvére gyilkosát, és azt, aki 

megerőszakolta Julia Matthewst. Ezzel – bökött a sebesült lábára – ráérek akkor is fog-

lalkozni, ha a többivel megvagyok. Azt hiszem, mindketten tudjuk, merre kellene ke-

resgélnünk. Nem fogják ripsz-ropsz elhagyni a várost. 

Kinyitotta a kocsiajtót, és kézzel kiemelte a lábát az utcára. 

– Jézusom! – nyögött fel, mert égető fájdalom hasított a térdébe. Teljesen lemereve-

dett a lába attól, hogy ennyit ült a kocsiban. Mire végül sikerült kikászálódnia, már iz-

zadságcseppek gyöngyöztek az ajka felett. 

Ahogy a ház felé tartott, minden lépésnél nyilallott a lába. A kocsikulcs és a lakás-

kulcs ugyanazon a karikán volt, úgyhogy hátrafelé került, és a konyhaajtón lépett be. 

Már két éve dolgozott a házfelújításon. A konyha volt a legfrissebb vállalkozás: egy há-

romnapos hétvégén szétkapta a ház hátsó falát. Úgy tervezte, hogy éppen újra tudja épí-

teni, mire elkezdődik a következő munkahét, de egy lövöldözés keresztülhúzta a számí-

tását. Végül egy birminghami hűtőházellátótól vásárolt vastag műanyag csíkokat, és 

ezeket szögelte fel a hiányzó fal helyére. Ez legalább nem engedte, hogy befújjon a szél 

és beessen az eső. A ház azóta is így maradt: hátsó fal nélkül. 

Jeffrey a nappaliba ment, felvette a telefont, és Sara számát tárcsázta, hátha még ott-

hon éri, mielőtt munkába indul. Az üzenetrögzítő felelt, úgyhogy megpróbálta felhívni a 

szüleinél is. 

Eddie vette fel a harmadik csörgés után. 

– Linton és Lányai. 

Jeffrey próbált barátságos hangot erőltetni magára. 

– Hello, Eddie, Jeffrey vagyok. 

A kagyló hangosan csörömpölt, mintha a földre esett volna. Jeffrey edényzörgést hal-

lott a háttérből, aztán fojtott hangokat. Pár másodperc múlva Sara szólt bele. 

– Te vagy, Jeff? 

– Aha – válaszolta a zsaru. Hallotta, hogy Sara kinyitja a teraszajtót. Az ismerősei 

közül csak Lintonék-nak nem volt drótnélküli telefonja. Az egyik készüléket a konyhá-

ban tartották, a másikat a hálószobában. Csak azért lehetett náluk magánbeszélgetést 

folytatni, mert a lányok még gimnazista korukban háromméteres kábellel toldották meg 

a konyhai telefont. 

A zsaru hallotta, hogy Sara becsukja maga után a teraszajtót. 

– Bocs – szólt bele a doktornő újra.  

– Hogy vagy? 

– Nem engem lőttek meg tegnap este – kerülte ki a kérdést Sara. 

Jeffrey kicsit kivárt, azon tűnődött, miért ilyen csípős a nő hangja. 
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– Hallottam, mi történt Julia Matthewszal. 

– Ja, tényleg – vette át a szót Sara. – Megvan Augustából a laboreredmény a véréről. 

A maszlagos nadragulyát két anyag alapján lehet kimutatni. 

– És benne van mind a kettő? – zárta rövidre a dolgot Jeffrey. 

– Igen – felelte a doktornő. 

– Akkor ugyanazt a tettest keressük. 

– Úgy tűnik – mondta Sara foghegyről. 

– Nick magával hozza azt a kollégáját, aki szakértő nadragulyamérgezésben – mond-

ta Jeffrey kisvártatva. – Tízre jönnek. Ott tudsz lenni? 

– Átugorhatok két beteg között, de nem tudok sokáig maradni – válaszolta Sara. Ki-

csit megenyhült a hangja. – Most mennem kell, oké? – mondta. 

– El kellene mondanod, mi történt tegnap. 

– Majd később, jó? – Sara meg sem várta, mit válaszol Jeffrey, egyből letette. 

A rendőrfőnök felsóhajtott, és a fürdőszoba felé sántikált. Útközben kinézett az abla-

kon, hogy lássa, mit csinál Lena. A kocsiban ült, és mindkét kezével a volánt szorongat-

ta. Úgy tűnt, ma csak olyan nőkkel találkozik, akik takargatnak valamit. 

A forró zuhany és a borotválkozás után Jeffrey már határozottan jobban érezte ma-

gát. Még mindig merev volt a lába, de minél többet mozgatta, annál kevésbé fájt. Úgy 

tűnt, jobban teszi, ha folyamatosan mozgásban marad. Visszaúton a rendőrőrsre mind-

ketten feszülten hallgattak, csak Lena fogcsikorgatása törte meg néha a csendet a kocsi-

ban. Amikor Lena gyalogszerrel megindult a kórház felé, Jeffrey örült, hogy már a lány 

hátát látja. 

Marla a kezét tördelve szaladt ki a rendőrfőnök elé a bejárathoz. 

– De örülök, hogy rendben van – mondta a recepciós, amikor meglátta, azonnal bele-

karolt, és az irodája felé támogatta. Amikor az ajtót is kitárta előtte, Jeffrey megelégelte 

a túlzott gondoskodást. 

– Innen már magam is boldogulok – mondta. – Hol van Frank? 

Marlának leesett az álla. Grant apró, belterjes hely, a rendőrsége még belterjesebb. Itt 

aztán villámgyorsan híre ment a legkisebb újságnak is. 

– Azt hiszem, hátul – felelte. 

– Küldje be – indult meg az íróasztalához Jeffrey. Hangos nyögéssel ült be a székbe. 

Tudta, hogy nem lesz jó vége, ha nem mozgatja a lábát folyamatosan, de nem volt más 

választása. Meg kellett mutatnia az embereinek, hogy újra itt van és munkára kész. 

Frank megkocogtatta a nyitott ajtót. Jeffrey intett a fejével, hogy bújjon be. 

– Hogy van? – kérdezte Frank. 

Jeffrey kicsit kivárt, hogy biztos legyen benne, a másik figyel rá. 

– Többször nem fognak rám lőni, ugye? 

– Nem, uram. – Frankben volt annyi jóérzés, hogy lesüsse a szemét. 

– És mi van Will Harrisszel? 

– Azt hallottam, Savannah-ba utazik. 

– Csakugyan? 

– Aha – felelte Frank vállvonogatva. – Jutalmat kapott Pete-től, és buszjegyet vett 

belőle. Azt mondta, néhány hetet a lányánál tölt. 

– És a házával mi lesz? 

– Néhányan a szabadkőműves páholyból vállalták, hogy beüvegezik az ablakát. 

– Jó – mondta Jeffrey. – Sarának biztos szüksége lesz a kocsijára. Találtatok rajta va-

lamit? 

Frank előhúzott egy átlátszó bizonyítékos zsákot, és letette az asztalra. 
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– Mi ez? – kérdezte Jeffrey teljesen feleslegesen. Egy Ruger .357-es volt a zacskó-

ban. 

– Az ülés alatt volt – mondta Frank. 

– Saráé alatt? – értetlenkedett a rendőrfőnök tovább. Ez a pisztoly egy bivalyt is leüt 

a lábáról. Akkora golyó való bele, ami ökölnyi lyukat robbant a célpont mellébe. – A 

kocsiban? És tényleg az övé? 

– Engedélye nincs hozzá – vont vállat Frank. 

Jeffrey úgy bámult a pisztolyra, mintha azt várta volna, hogy mindjárt megszólal. Sa-

ra ugyan nem ellenezte, hogy a polgárok fegyvert tartsanak, de a rendőrfőnök története-

sen tisztában volt vele, hogy a doktornő nem érezte magát biztonságban fegyverek kö-

zelében, főleg ilyen nagyok közelében, mint ez, ami leviszi a lakatot is a csűrkapuról. 

Kivette a pisztolyt a zacskóból, és szemügyre vette. 

– Le van reszelve a sorozatszám – közölte Frank. 

– Aha – győződött meg róla Jeffrey. – Töltve volt? 

– Bizony. Hatlövetű, biztonsági zárral, rozsdamentes acélból. Ráadásul egyedi készí-

tésű markolata van. – Franknek láthatólag tetszett a pisztoly. 

Jeffrey a fiókjába ejtette a Rugert, aztán Frankre nézett. 

– A szexuális bűnözők listájával mentetek valamire?  

Frank arcára csalódott kifejezés ült ki, hogy ilyen gyorsan letárgyalták a pisztolyt. 

– Nem sokra – válaszolta. – A többségnek van alibije, akinek meg nincs, az sem iga-

zán az a típus, akit keresünk. 

– Tízkor találkozóm van Nick Sheltonnal. Jön vele egy nadragulya-szakértő is. Re-

mélem, azután több nyom lesz, amin elindulhatunk. 

– Nadragulya még az én kertemben is nő – zöttyent le az egyik székre Frank. 

– Az enyémben is – bólintott Jeffrey. – Aztán a találkozó után be akarok nézni a kór-

házba, hátha Julia Matthews mond valamit – hallgatott el kicsit, ahogy a lányra gondolt. 

– A szülei három óra tájt érnek ide. Ki akarok menni eléjük a reptérre. Ma te jössz ve-

lem a kocsiban, kovboj. 

Ha Frank különösnek találta is a főnök szóhasználatát, nem tett rá megjegyzést. 
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Tizenöt 

Sara háromnegyed tízkor indult el a kórházból, hogy a rendőrségre menet legyen még 

ideje a gyógyszertárba is beugrani. Hűvös volt, esőre állt az idő. Zsebre tett kézzel sie-

tett végig az utcán, leszegte a fejét, és csak a járdát nézte maga előtt. Remélte, hogy zár-

kózott tartását és sietős lépteit látva senkinek nem lesz kedve megszólítani. De ezen fe-

leslegesen aggódott. Sibyl halála óta kísértetiesen kihalt lett a belváros. Mintha a fiatal 

nővel együtt az egész város meghalt volna. Sara tisztában volt vele, hogy érzik magukat 

az emberek. 

Egész éjjel álmatlanul forgolódott, újra és újra sorra vett minden lépést, amin Julia 

Matthews ellátása során keresztülment. Bármit is csinált, képtelen volt szabadulni az 

emléktől, hogy a lány a kocsin hever, átdöfött kézzel-lábbal, és üveges szemmel bámul-

ja a sötét égboltot. Sara soha többé nem akart tanúja lenni ilyesminek. 

Amikor Sara belépett, a gyógyszertár ajtaja fölött csilingelni kezdett a csengő, és ez 

félbeszakította a doktornő magányos töprengését. 

– Hello, dr. Linton – köszöntötte Marty Ringo a gyógyszerkiadó ablak mögül. Előre-

dőlve bújta a magazinját. Marty telt nő volt, a jobb szemöldöke fölött nem túl tetszetős 

anyajegy nőtt, amelyből egy csomó fekete szőrszál állt ki seprűszerűen. Így, hogy a 

gyógyszertárban dolgozott, mindenkiről tudta a legfrissebb pletykákat. Bárki is sétál 

majd be Sara után a patikába, Marty biztos nem mulasztja el megemlíteni neki, hogy a 

doktornő ma külön beugrott Jebhez. 

– Jebet keresi? – húzódott kétértelmű mosolyra Marty szája. 

– Igen – válaszolta Sara. 

– Hallottam, mi történt tegnap este – mesélte Marty, nyilvánvalóan további informá-

ciókra vadászva. – Az egyetemre járt, ugye? 

Sara bólintott, hiszen ez az újságból is kiderült. 

– Azt mondják, hogy macerálták is. 

– Hm – nézett szét a boltban Sara. – Szóval itt van Jeb? 

– Meg hasonlítottak is. 

– Hogyan? – figyelt fel hirtelen Marty szavaira Sara. 

– A két lány – magyarázta Marty. – Maga szerint van összefüggés a két eset között? 

– Tényleg beszélnem kell Jebbel – zárta rövidre a beszélgetést Sara. 

– Kint van a hátsó udvaron – bökött a háta mögé Marty sértődötten. 

Sara erőltetett mosollyal megköszönte az útbaigazítást, és elindult hátrafelé. Mindig 

is szeretett a patikában lenni. Itt vette élete első arckrémét. Hétvégén az apjuk mindig 

behozta őket, és vett nekik édességet. Nem sok minden változott azóta sem, hogy Jeb 

vette át a gyógyszertárat. Az üdítős pult inkább csak dekoráció volt, nem nagyon szol-

gáltak fel italokat, de azért most is ragyogott. A fogamzásgátlókat is ugyanúgy a pult 

mögül kellett kérni. A helyiség hosszában elhelyezett polcokon ugyanúgy filctollal volt 

cédulákra írva, hogy mi hol található, mint régen. 

Sara nem látta Jebet a pult mögött. Észrevette, hogy nyitva van a hátsó ajtó. A válla 

fölött hátrapillantva a pult mögé került. 
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– Jeb! – szólongatta, de nem kapott választ. Kisétált a nyitott ajtón. Jeb bal oldalt áll, 

a doktornőnek háttal. Sara megkopogtatta a vállát, mire összerezzent. 

– Juj! – szakadt ki belőle, és gyorsan hátrafordult. Ahogy meglátta, hogy Sara az, ar-

cán az ijedtséget öröm váltotta fel. 

– Majdnem tele lett a nadrág – nevetett. 

– Jaj, bocs – kért elnézést Sara, pedig valójában nem bánta, hogy sikerült kibillente-

nie egyensúlyából a férfit. – Mit csinálsz? 

– Nézd, mi van a bokron! – bökött Jeb a hátsó parkolót szegélyező bokrokra. 

Sara először a fejét rázta: nem látott semmi különöset. 

– Ja, igen – vette észre hirtelen a kis madárfészket. 

– Pintyek – közölte Jeb. – Tavaly kiraktam egy madáretetőt, de elvitték az iskolások. 

– Ami a tegnap estét illeti… – fordult oda hozzá Sara. 

– Hidd el – legyintett Jeb –, megértem. Sokáig éltél Jeffreyvel. 

– Kösz – mondta Sara komolyan.  

Jeb a patika felé pillantott. 

– És sajnálom a történteket – mondta halkan. – Szegény lány! – tette hozzá fejcsó-

válva. – Rossz belegondolni, hogy ebben a városban ilyesmi megtörténhet. 

– Hát igen – felelte Sara. Nem akart belebonyolódni a témába. 

– Azt hiszem, bocsánatos vétek ellógni a randiról, hogy aztán megmentsd egy ember 

életét. Tényleg benyúltál a mellkasába a szívmasszázshoz? – kérdezte a mellére tett 

kézzel. 

– Igen – fogta meg Sara a férfi kezét, és a szíve fölé csúsztatta. 

– Jézusom! – sóhajtott Jeb. – És milyen érzés volt a kezedben tartani a szívét? 

– Ijesztő – válaszolta Sara őszintén. – Nagyon ijesztő. 

– Rendkívüli ember vagy, Sara – mondta neki Jeb csodálattal telve. – Ugye, tudod? 

A doktornő zavarba jött a dicsérettől. 

– Ha gondolod, kitűzhetjük az esőnapot – igyekezett elterelni a szót Julia 

Matthewsról –, mármint ami a randit illeti. 

– De jó! – mosolygott rá Jeb hálásan. 

– Megint hűvösre fordult az idő – dörgölte a karját fázósan Sara. 

– Menjünk be! – engedte előre Jeb, aztán becsukta az ajtót. – Mit csinálsz hétvégén? 

– Még nem tudom – mondta Sara. – Figyelj csak, meg akartam kérdezni, hogy 

Jeffrey volt-e itt a gyógyszereiért. 

– Ja, értem – kulcsolta össze a kezét Jeb. – Ez, gondolom, azt jelenti, hogy nem is 

érsz rá hétvégén. 

– Nem feltétlenül – hallgatott el a doktornő. – Csak még nem tudom. 

– Gondolom – felelte Jeb erőltetett mosollyal. – Semmi baj. Mindjárt megnézem a 

receptjét. 

Sara nem szívesen nézte, ahogy a csalódás kiül a gyógyszerész arcára, inkább az 

egészségnevelési brosúrákkal és apróságokkal telerakott pulthoz fordult, hogy elfoglalja 

magát. Egymás mellett sorakoztak a könyvjelzők vallásos felirattal és a diabétesz karkö-

tők. 

Jeb kihúzta a pult alatti széles fiókot, és kivett egy üveget, amiben narancssárga tab-

letták voltak. 

– Már megrendelte, de még nem jött be érte. 

– Kösz – nyögte ki Sara, és elvette az üveget. Jebre nézett, és csak szorongatta az or-

vosságot. – Hívj fel, és megbeszéljük, mi legyen hétvégén – szaladt ki a száján, mielőtt 

még meggondolhatta volna. 
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– Oké, hívlak. 

Sara belekapaszkodott a férfi fehér köpenyébe. 

– Tényleg, Jeb. Csörögj rám! 

A patikus nem szólt semmit, aztán hirtelen lehajolt, és könnyedén szájon csókolta. 

– Holnap felhívlak – mondta. 

– Klassz! – felelte Sara. Észrevette, hogy olyan erősen szorítja az orvosságosüveget, 

hogy kis híján lejött róla a kupak. Korábban is csókolózott már Jebbel. Végül is nem 

nagy ügy. De azt azért nem akarta, hogy Marty meglássa őket. Kínosan érezte volna 

magát, ha Jeffreynek is a fülébe jut. 

– Adok hozzá zacsit – bökött az üvegre Jeb. 

– Nem kell – morogta, és bedugta a dzsekije zsebébe. Még gyorsan megköszönte, az-

tán mire Marty felnézhetett volna a magazinjából, már ki is lépett az ajtón. 

 

Jeffrey kinn állt az előtérben Nick Sheltonnal, amikor Sara megérkezett a rendőrállo-

másra. Nick a farmerje farzsebébe tuszkolta a kezét, mellén feszült a sötétkék nyomo-

zóhivatali ing. Formás, rövidre nyírt szakálla és bajsza viszont nem tartozott az egyen-

ruhához, a nyakában lógó vastag aranyláncot pedig kimondottan tiltotta a szabályzat. 

Csak százhatvanöt centi volt, Sara éppen a feje búbjára tehette volna az állát. Nick ettől 

függetlenül már többször ajánlatot tett neki. 

– Hello, csaj – karolta át a derekát, ahogy közelebb ért.  

Körülbelül ugyanakkora eséllyel rúghatott labdába Jeffrey mellett, mint egy rénszar-

vas, de a rendőrfőnök azért most is a szokott módon füstölögve figyelte a mozdulatot. 

Nick pedig éppen ezért évődött vele ilyen látványosan, gondolta Sara. 

– Nem kezdhetnénk el végre? – morogta Jeffrey. – Sara siet vissza a kórházba. 

Sara a folyosón a tárgyalóba menet Jeffrey mellé csapódott, és a kabátzsebébe csúsz-

tatta az orvosságot. 

– Mi ez? – vette ki a zsaru, hogy megnézze. – Ja. 

– Ja bizony! – visszhangozta Sara, és kinyitotta a tárgyaló ajtaját. 

Frank Wallace ült benn meg Nick kollégája, egy cingár fiatal fickó khakiszínű nad-

rágban és ugyanolyan ingben, mint Nické. Frank felállt, és kezet rázott Nick-kel. Mere-

ven biccentett Sarának, de a nő nem fogadta a köszönését. Valami azt súgta neki, hogy 

Franknek benne volt a keze abban, ami előző este történt, és ennek egyáltalán nem örült. 

– Bemutatom Mark Webstert – gesztikulált Nick a kollégája irányába, aki szinte még 

gyereknek látszott, alig lehetett több, mint huszonegy. Totálisan zöldfülűnek nézett ki, 

és hátul kacsafarokban végződött a haja. 

– Örvendek! – rázott kezet Sara Markkal. A kézszorítása halszerű volt, de ha Nick 

egész idáig elhozta őt Maconból, kellett, hogy legyen benne valami, nem lehetett annyi-

ra szerencsétlen, mint amilyennek kinézett. 

– Ismételje el nekik is, amit az előbb elmondott – kérte Frank Markot. 

A fiú megköszörülte a torkát, és megrángatta az inggallérját. 

– Azt mondtam, érdekes, hogy a maguk kattantja a nadragulya mellett döntött – in-

tézte szavait elsősorban Sarához. – Nem épp gyakori választás. Eddig még csak három 

esetben találkoztam vele, és ezek is kizárhatók voltak, hülyegyerekek, akik szórakozni 

akartak. 

A doktornő bólintott. Tudta, hogy a rendőrzsargonban azt hívják kizárhatónak, ami-

kor a halálesetnél kizárható a balesetnek álcázott szándékos manipuláció. Minthogy 

gyermekorvos és halottkém volt egy személyben, amikor gyermekek boncolására került 

sor, és a halál oka ismeretlen volt, mindig különös gonddal járt el. 

Mark előredőlt az asztalnál, és a többiekhez fordult. 
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– A maszlagos nadragulya a nadragulyafélék családjából származik. A középkorban 

a nők kis mennyiségben rágcsálták, hogy kitáguljon tőle a pupillájuk, mert a tág pupilla 

akkoriban vonzónak számított. Erről kapta latin nevét, belladonna, amely azt jelenti, 

hogy szép nő. 

– Mindkét áldozat pupillája rettentően ki volt tágulva – fűzte hozzá Sara. 

– Ezt akár kis dózis is okozhatta – közölte Mark.  

Felemelt az asztalról egy fehér borítékot, kivett belőle néhány fotót, és átnyújtotta 

őket Jeffreynek, hogy adja körbe. 

– A maszlagos nadragulya virágja harang alakú, rendszerint bordó, és különös az il-

lata – folytatta. – Ha az embernek gyereke van, vagy kisállatot tart, akkor ki szokta 

gyomlálni az udvarban. Aki termeszti, rendszerint legalább egy méteres kerítéssel veszi 

körbe, nehogy megmérgezzen valamilyen élőlényt. 

– Szükség van valami különleges tápszerre vagy talajra a termesztéshez? – kérdezte 

Jeffrey, és továbbadta a fotókat Franknek. 

– Gyomnövény, tehát gyakorlatilag bárhol megél. Épp ezért olyan népszerű. Viszont 

sajnos ártalmas szer – Mark itt megállt egy pillanatra. – Aki beszedi, a fogyasztott 

mennyiségtől függően körülbelül három-négy óra hosszára beáll tőle. A fogyasztók na-

gyon valóságos hallucinációkról számolnak be. Sokszor meg vannak győződve róla, 

hogy valóban megtörtént, amit hallucinálnak, ha egyáltalán visszaemlékeznek rá, mi 

volt az. 

– Amnéziát okoz? 

– Igen, hölgyem, szelektív amnéziát. Csak töredékesen emlékeznek vissza arra, ami 

történt. Lehet, hogy a lány emlékezni fog arra, hogy egy férfi fogta el, de arra már nem, 

hogy hogy nézett ki, még ha szemtől szemben látta is. Vagy lehet, hogy azt fogja mon-

dani, hogy lila volt, a szeme pedig zöld. – Tartott kis szünetet. – Hallucinogén szer 

ugyan, de nem hasonlít a PCP-re vagy az LSD-re. A felhasználók arról számolnak be, 

hogy nem tudják megkülönböztetni a hallucinációt a valós történésektől. Aki mondjuk 

angyalport vagy ecstasyt vesz be, az tudatában van annak, hogy hallucinál. A maszlagos 

nadragulyától viszont minden valóságossá válik. Ha valaki megiszik egy csészével a 

növényből készült főzetből, akkor miután magához tért, lehet, hogy váltig fogja állítani, 

hogy egy fogassal társalgott. És ha hazugságvizsgálatnak vetik alá, akkor az is alá fogja 

támasztani, amit mond. Az élmény a valóságos környezetet veszi alapul, de teljesen át-

variálja. 

– Fogyasztható teában? – pillantott Sarára Jeffrey. 

– Igen, uram. A srácok általában teát főznek belőle, és megisszák – kulcsolta össze a 

kezét Mark. – De hozzá kell tennem, hogy tényleg veszélyes szer. Nagyon könnyű túl-

adagolni. 

– És még hogyan fogyasztható? 

– Akinek van hozzá türelme – felelte Mark –, az pár napra beáztathatja alkoholba, 

aztán inhalálja. De így szigorúan vak tyúk is talál szemet alapon működik, mert nem le-

het biztosra venni, hogy milyen tömény anyag keletkezett, még orvosi célú alkalmazás 

esetén sem. 

– Mi az orvosi célú alkalmazása? – kérdezte Jeffrey. 

– A szemészeten kitágítják az ember pupilláját, emlékeznek? Nos, azt is 

maszlagosnadragulya-oldattal csinálják, igaz, nagyon nagy hígításban. De azért néhány 

üveg szemcseppel senkit sem lehet megölni. Ezzel a koncentrációval maximum annyit 

lehet elérni, hogy aki bevette, annak nagyon megfájduljon a feje, és szorulást kapjon. A 

tömény oldattal viszont nagyon óvatosan kell bánni. 
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Frank megütögette Sara alkarját, és átadta neki a képeket. A doktornő szemügyre 

vette a fotón látható növényt. Úgy nézett ki, mint bármelyik másik növény. Sara orvos 

volt, nem kertész. Még azt sem tudta, hogy viselje gondját egy Hajas Artúrnak. 

Váratlanul megint elkalandoztak a gondolatai, és lelki szemei előtt újra Julia 

Matthewst látta kiterítve a kocsi motorháztetején. Megpróbálta felidézni, már akkor is 

be volt-e ragasztva a lány szája. Hirtelen visszaemlékezett: be volt. Most mindent újra 

világosan látott maga előtt az utolsó részletig: a ragasztószalagot a lány száján, a lányt 

keresztforma pózban a BMW-n. 

– Sara! – szólt hozzá Jeffrey. 

– Igen? – nézett fel a doktornő. Mindenki őt nézte, mintha válaszra vártak volna. – 

Bocsánat – mondta sietve –, mit kérdezett? 

– Hogy észlelt-e bármi különöset az áldozatokon? Beszédképtelenek voltak? Üres 

volt a tekintetük? 

– Sibyl Adams vak volt – válaszolta Sara, és visszaadta a fotókat. – Így aztán termé-

szetes, hogy üres volt a tekintete. Julia Matthews szeme viszont… – hallgatott el, újra 

felidézve, milyennek is látta a lány szemét – …üveges volt. Gondolom, azért, mert tel-

jesen kiütötte a szer. 

Jeffrey különös pillantást vetett rá. 

– Mark most mondta, hogy a maszlagos nadragulya befolyásolja a látást. 

– Funkcionális vakságot okoz – mondta Mark, éreztetve, hogy önmagát ismétli. – A 

fogyasztók arról számoltak be, hogy látnak ugyan, de az agy nem tudja értelmezni a 

szem elé táruló képet. Mintha például felmutatnék egy narancsot vagy egy almát, és lát-

nák, hogy valami gömbölyű van ott, talán az anyagát is érzékelnék, de az agyuk nem 

ismerné fel, hogy mi az. 

– Tudom, hogy működik – felelte Sara, és csak utólag vette észre, milyen arrogánsan 

válaszolt. Hogy ezt leplezze, gyorsan visszakérdezett: – Gondolja, hogy ez a hatás érvé-

nyesült Sibyl Adamsen is? Talán ezért nem sikoltott fel hangosan? 

Mark a többiekre nézett. Nyilvánvalóan ez is valami olyan volt, amit akkor említett, 

amikor Sara elbambult. 

– Beszámoltak arról, hogy a szer hatása alatt állók képtelenek megszólalni. A hang-

képzés fizikailag ép marad. A szer nem hoz létre semmilyen szervi gátlást vagy károso-

dást. Az elváltozás az agy beszédközpontjában megy végbe, azt hiszem. Hasonló okból 

jön létre, mint a látás elváltozása. 

– Logikus – bólogatott Sara. 

– A fogyasztást kísérő tünetek: fokozott száj száradás, kitágult pupilla, magas test-

hőmérséklet, heves szívdobogás, nehéz, ziháló légzés. 

– Mindkét áldozaton tapasztaltam az összes tünetet – közölte Sara. – Milyen dózisra 

volt ehhez szükség? 

– Erős szerről van szó. Egy teafilternyi mennyiségtől már kótyagos lehet a fogyasztó, 

főleg ha egyébként nem alkalmi szerhasználó. A növény bogyóiban viszonylag keve-

sebb a hatóanyag, a gyökér és a levelek viszont nagyon nagy mennyiséget tartalmaznak, 

ha nem ismerjük a pontos adagolást, rendkívül veszélyes felhasználni. És sosincs rá ga-

rancia, hogy nem történik baj. 

– Az első áldozat vegetáriánus volt – mondta Sara. 

– És kémikus, ugye? – kérdezett vissza Mark. – Ezer más droggal kísérletezhetett 

volna, nem lett volna szüksége rá, hogy nadragulyát vegyen be. Azt hiszem, ha valaki 

ismeri a kutatási eredményeket, az nem kockáztat, hanem más szert választ. Főleg a 

gyökér olyan, mint az orosz rulett. Megjósolhatatlan a pontos hatóanyag-tartalma. Egy 

picit többet vesz be belőle az ember, máris kinyiffan. És nem ismerünk rá ellenanyagot. 
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– Nem láttam Julia Matthewson semmi arra utaló jelet, hogy kábítószerezett volna – 

tette hozzá Sara, majd kérdőn Jeffreyre nézett. – Gondolom, nemsokára kihallgatod. 

A rendőrfőnök bólintott, aztán Markhoz fordult. 

– Még valami? 

– A szer használatát székrekedés követi, a szájszáradás is lassan múlik, és olykor a 

hallucinációk is visszatérnek. Érdekes, sőt, ironikus, hogy a tettes szexuális bűncselek-

ményben alkalmazott nadragulyát. 

– Miért? – kérdezte Jeffrey. 

– A középkorban a maszlagos nadragulyát néha hüvelyileg alkalmazták, hogy gyor-

sabban érvényesüljön a hatás. Egyesek szerint az egész boszorkánymítosz erre épül, és a 

seprűnyélen repülő boszorkány valójában olyan nő, aki farúd segítségével helyezi fel 

magának a szert – mosolyodott el. – De ehhez jobban bele kell ásnunk magunkat a ke-

reszténység európai elterjedésének hosszadalmas történetébe. – Mark itt szünetet tartott, 

mert érezte, hogy a hallgatóság figyelme kezd elkalandozni. – Azok a drogosok, akik 

ismerik a maszlagos nadragulyát, nem szívesen élnek vele – tette még hozzá, aztán Sara 

felé fordult: – Megbocsátja, hölgyem, ha szókimondó leszek? 

Sara vállrándítással adta beleegyezését. Azok után, amit a klinikán és az apjától hall, 

nem tartotta valószínűnek, hogy újdonságot mondhatnak neki. 

Mark ennek ellenére elpirult, amint kimondta: 

– A nadragulya teljesen szétbassza az ember agyát. – Mielőtt folytatta, bocsánatkérő 

mosolyt vetett Sarára. – A használatát követő leggyakoribb emlék a repülés. Erre még 

azok is emlékezni szoktak, akiknél emlékezetkiesést okozott. Ténylegesen elhiszik, 

hogy repültek, és utólag sem képesek megérteni, hogy valójában nem repültek. 

– Akkor lehet, hogy Julia ezért bámul kifelé az ablakon még mindig – vélte Jeffrey. 

– Megszólalt már? – kérdezte Sara. 

– Még nem – ingatta a fejét a férfi. – Ha meg akarod látogatni, átmehetünk a kórház-

ba. 

Sara az órájára pillantott, és úgy tett, mintha mérlegelné az ajánlatot. Esze ágában 

sem volt viszontlátni Julia Matthewst, gondolni sem akart rá. Kezdett besokallni. 

– Vissza kell mennem rendelni – felelte. 

– Sara, beszélhetek veled négyszemközt egy percre? – bökött Jeffrey az irodája felé. 

Sara legszívesebben máris elrohant volna, de aztán leküzdötte a késztetést. 

– A kocsi miatt? 

– Nem. – Jeffrey beterelte a doktornőt az irodájába, aztán becsukta az ajtót maguk 

után. 

Sara fél fenékkel lezöttyent a zsaru íróasztalára, és igyekezett kötetlen hangot meg-

ütni. 

– Ma reggel csónakkal kellett bejönnöm dolgozni – mesélte –, és tudod, milyen hideg 

van a vízen? 

Jeffrey erre nem reagált, hanem egyből a tárgyra tért. 

– Megtaláltuk a pisztolyodat. 

– Ó – lepődött meg Sara. Nem tudott mit mondani. Erre számított volna legutoljára. 

Olyan régen rakta be a kocsiba a Rugert, hogy teljesen kiment a fejéből, hogy ott van. – 

Le vagyok tartóztatva? 

– Honnan szerezted? 

– Ajándékba kaptam. 

– Micsoda? Valaki egy kireszelt sorozatszámú .357-est ajándékozott a szülinapodra? 

– nézett rá a férfi szúrós szemmel. 
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– Már évek óta megvan, Jeffrey – ütötte el a kérdés élét Sara. 

– Mikor vetted ezt a kocsit, Sara? Két éve? 

– Amikor megvettem, a pisztolyt áttettem az előző kocsiból ebbe. 

A zsaru szótlanul bámult rá. Sara látta rajta, hogy dühös, de nem tudta, mit mondjon. 

– Sosem használtam – próbálkozott végül. 

– Ja, akkor semmi gond, Sara! – csattant fel Jeffrey gúnyosan. – Akkora fegyvert tar-

tasz a kocsidban, amivel szó szerint le lehet szedni bárkinek a fejét, és ráadásul még 

használni sem tudod?! – Elhallgatott, és próbálta megérteni a dolgot. – És ha valaki 

megtámad, akkor mit csinálsz? 

Sara tudta a választ, de nem szólt semmit. 

– Egyáltalán miért van pisztolyod? 

Sara végigmérte a volt férjét, és próbálta eldönteni, hogy úszhatja meg a helyzetet 

veszekedés nélkül. Fáradt volt, ki volt borulva. Most nem tudta volna végigcsinálni ezt 

a szóváltást Jeffreyvel. Nem maradt semmi ereje a veszekedéshez. 

– Van és kész – mondta enerváltan. – Vissza kell mennem a klinikára. 

Felállt, de a zsaru elállta az útját. 

– Sara, mi a franc folyik itt? 

– Hogy érted ezt? 

Jeffrey összehúzta a szemét, de nem felelt. Félreállt, és kinyitotta az ajtót Sara előtt. 

A nő egy pillanatra azt hitte, ez valami trükk. 

– Kész, mehetek? 

– Hát mégsem verhetem ki belőled a választ – adott neki utat a férfi. 

Sara végigsimított a zsaru mellén. Bűntudata volt. 

– Jeffrey… 

A rendőrfőnök kifelé nézett a külső helyiségbe. 

– Át kell mennem a kórházba – mondta, egyértelműen véget vetve a beszélgetésnek. 
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Tizenhat 

Lena az öklére támasztotta az állát, és egy percre lehunyta a szemét, hogy pihenjen egy 

picit. Már több mint egy órája ült a széken Julia Matthews szobája előtt, és kezdett ki-

jönni rajta az elmúlt pár nap kimerültsége. El volt csigázva, és most kellett megjönnie a 

menzeszének is. Ennek ellenére majd leesett róla a nadrágja, olyan keveset evett mosta-

nában. Amikor reggel felcsatolta az oldalára a pisztolytáskáját, látta, hogy az öve is lö-

työg. Ahogy telt a nap, oldalt el is kezdte kidörzsölni a bőrét. 

Lena tudta, hogy ennie kellene, és újra elkezdenie valóban élni, ahelyett hogy csak 

átvonszolja magát minden egyes napon, mintha valaki másnak az ideje telne vele. De 

egyelőre el sem tudta képzelni, hogy csinálja. Reggel nem akart felkelni, és elmenni 

futni, ahogy minden reggel tette az elmúlt tizenöt évben. Nem akart beülni a Krispy 

Kreme-be, hogy Frankkel és a többi detektívvel együtt kávézzon. Nem akart magának 

ebédet csomagolni, nem akart elmenni vacsorázni. Ha csak ételre nézett, máris émely-

gett. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy Sibyl már soha többé nem fog enni. Ő 

itt mászkál jobbra-balra, az ikertestvére viszont holtan fekszik. Lena lélegzik, Sibyl 

nem. 

Ennek semmi értelme. Az élet soha nem fog visszatérni a régi kerékvágásba. 

Lena nagyot sóhajtott, és elnézett mindkét irányba a folyosón. Ma Julia Matthews 

volt az egyetlen beteg a kórházban, úgyhogy nem volt nehéz dolga. Leszámítva a nő-

vért, akit Augustából küldtek át, hogy helyettesítsen, csak Julia és Lena volt az egész 

emeleten. 

Felállt, hátha a séta kicsit lelket önt belé. Teljesen kába volt, és nem tudta, hogyan 

máshogy rázhatná le magáról ezt az állapotot, mint hogy megmozgatja magát. Minden 

tagja sajgott, olyan régóta nem pihent, és nem tudta kiverni a fejéből, milyen volt Sibyl 

kiterítve a boncasztalon. Ugyanakkor kicsit örült is, hogy nem az ikertestvére az egyet-

len áldozat. Szíve szerint berohant volna a kórterembe, és megrázta volna Julia 

Matthewst, hogy beszéljen, mondja el, ki tette ezt, ki Sibyl gyilkosa, de tudta, hogy ez 

nem vinné előbbre őket. 

Néhányszor már benézett a lányhoz, de Julia egyszer sem szólalt meg, Lena legár-

talmatlanabb kérdésére sem válaszolt. Kér még egy párnát? Szeretné, hogy Lena felhív-

jon valakit telefonon? 

Amikor megszomjazott, akkor sem mondott semmit, csak rámutatott az éjjeliszekré-

nyen álló vizeskancsóra. A pillantása továbbra is ugyanolyan hajszoltnak tűnt, látszott, 

hogy még mindig a szer hatása alatt áll. Nagyon tág volt a pupillája, és úgy nézett, mint 

a vakok – pont úgy, mint ahogy Sibyl nézett. De Julia Matthews fel fog épülni. Újra lát-

ni fog. Ha megint jobban lesz, folytatni fogja az egyetemet, aztán valószínűleg férjhez 

megy, és gyermekeket szül. Soha nem felejti majd el a történteket, de legalább életben 

lesz. Lesz jövője. Lena tudta, hogy emiatt viseltet ellenérzésekkel Julia Matthews iránt. 

Ha rá lenne bízva, egy pillanat alatt odaadná Juliát Sibylért cserében. 

A lift csengetett, és kinyílt az ajtaja. Lena automatikusan a pisztolyához kapott. 

Jeffrey és Nick Shelton bukkant fel a folyosón, a nyomukban Frank és egy sovány fiú, 

aki úgy nézett ki, mintha tegnap érettségizett volna. Lena elengedte a pisztoly markola-
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tát, és eléjük ment. Ő aztán biztos nem hagyja, hogy mind a négy férfi becsődüljön ebbe 

a kis kórházi szobába, ahol egy tegnap megerőszakolt nő fekszik. Csak a testén keresz-

tül! – gondolta harciasan. 

– Hogy van? – kérdezte Jeffrey. 

– Ugye nem gondolták komolyan, hogy mindannyian bemennek? – kérdezte Lena 

válasz helyett. 

Jeffreynek az arcára volt írva, hogy éppen ezt tervezte. 

– Még mindig nem beszél – mondta Lena, immár segítőkészebben, hogy elvegye a 

ledorongolás élét. – Ki sem nyitotta a száját egyszer sem. 

– Akkor menjünk be ketten, maga meg én – határozott a rendőrfőnök. – Bocs, Mark. 

– Ugyan már, örülök, hogy nem kell benn ülnöm az irodában egész nap. 

Elég undorítóan veszi ki magát, hogy a fickó ezt mondja, miközben az ajtó túloldalán 

ott fekszik egy nő, aki megjárta a poklok poklát, gondolta Lena, de Jeffrey karon ragad-

ta, mielőtt a lány bármit is mondhatott volna. 

– Stabil az állapota? – kérdezte, miközben a kórteremhez vezette a lányt. – Javult va-

lamennyit? 

– Aha. 

Jeffrey az ajtóhoz ért, és már megfogta a kilincset, de még nem nyitott be. 

– És magával mi van? Jól érzi magát? – fordult a nyomozónőhöz. 

– Persze. 

– Azt hiszem, a szülők majd azon lesznek, hogy átvitessék Augustába. Hajlandó len-

ne vele menni? 

Lena először tiltakozni akart, de aztán tőle szokatlan módon csak rábólintott. Talán 

jót fog tenni neki, ha kicsit elhagyja a várost. Egy-két napon belül Hank is visszamegy 

Reece-be. Lehet, hogy ha egyedül lehet majd otthon, másképp fogja érezni magát. 

– Menjen előre maga – mondta Jeffrey. – Ha úgy veszem észre, hogy Julia szíveseb-

ben lenne inkább kettesben magával, akkor kijövök. 

– Oké – válaszolta Lena. Tudta, hogy ez a szokásos eljárás. Az utolsó dolog, amit a 

megerőszakolt nők akarnak, hogy férfiak meséltessék el velük, mi történt. Lena volt az 

egyetlen nő az állományban, ezért néhányszor már volt ilyen helyzetben korábban is. 

Egyszer még Maconba is átment, hogy segítsen kihallgatni egy fiatal lányt, akit a szom-

szédja brutálisan bántalmazott és megerőszakolt. Most, annak ellenére, hogy egész nap 

itt volt a kórházban Julia mellett, émelyegni kezdett a gondolattól, hogy valóban beszél-

nie kell vele, és ki kell kérdeznie a történtekről. Minduntalan a saját fájdalmára emlé-

keztetné. 

– Készen áll? – kérdezte Jeffrey, a keze a kilincsen. 

– Igen. 

A rendőrfőnök benyitott, és előreengedte Lenát. Julia Matthews aludt, de az ajtónyi-

tásra felébredt. Egy darabig még biztosan nem fogja nyugodtan végigaludni az éjszakát 

ez a lány, sőt talán soha többé – futott át Lenán. 

– Adhatok egy pohár vizet? – kérdezte Lena, és átsétált az ágy túloldalára. Töltött a 

lánynak a kancsóból, aztán a szájába igazította a szívószálat. 

Jeffrey nem mozdult el az ajtó mellől, hogy hagyjon némi távolságot Julia Matthews 

és maga között. 

– Tolliver rendőrfőnök vagyok, Julia. Reggel már jártam itt, emlékszik rám? 

A lány lassan igent intett. 

– Kábítószer hatása alatt volt, a neve maszlagos nadragulya. Tudja, mi az? 

Julia nemet intett. 
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– Előfordul olyan mellékhatása, hogy elmegy tőle az ember hangja. Mit gondol, ké-

pes megszólalni? 

A lány szóra nyitotta a száját, de csak artikulálatlan, rekedtes hang jött ki a torkán. 

Igyekezett megmozdítani az ajkait, hogy mondhasson valamit. 

Jeffrey bátorító mosollyal válaszolt. 

– Megpróbálná kimondani a nevét? 

– Julia – szólalt meg a lány halkan, reszelősen. 

– Jól van – felelte Jeffrey. – Ő itt Lena Adams. Ismeri, ugye? 

Julia a nyomozónőre pillantott, és bólintott. 

– Lena most feltesz néhány kérdést, rendben? – folytatta Jeffrey. 

Lena meg sem próbálta leplezni meglepetését. Arra sem vett volna mérget, hogy meg 

tudja mondani Juliának, milyen nap van ma, nemhogy kihallgassa. Felidézte, mit is ta-

nult a kiképzésen: abból kell kiindulnia, amit tud. 

– Julia! – húzott egy széket a lány ágya mellé. – Tudnunk kell, emlékszel-e bármire 

is abból, amin keresztülmentél. 

Julia lehunyta a szemét, és megremegett az ajka. Nem felelt. 

– Ismerősöd volt, kedves?  

A lány a fejét rázta. 

– Együtt jártál vele valamelyik előadásra? Láttad már a kampuszban? 

Julia újra összeszorította a szemét. Pár pillanat múlva kibuggyantak a könnyek a 

szemhéja alól. 

– Nem – felelte végül. 

Lena a lány karjára tette a kezét. Juliának vékony, karcsú keze volt, hasonlított 

Sibylére, amikor ott feküdt a boncasztalon. A nyomozónő igyekezett kizárni gondolatai 

közül az ikertestvérét. 

– Meg tudod mondani, milyen színű haja volt? – kérdezte. 

A lány újra nemet intett. 

– Láttál rajta tetoválást vagy más különös ismertetőjelet, ami alapján azonosíthatjuk? 

– Nem. 

– Tudom, milyen nehéz ez, drágám, de meg kell tudnunk, mi történt. El kell kapnunk 

ezt a fickót, és be kell zárnunk, hogy senki mást ne bánthasson. 

Julia lehunyt szemmel feküdt tovább. A szobában elviselhetetlenné vált a csönd, 

Lena úgy érezte, egyszerűen muszáj lesz zajt csapnia. Valami miatt nagyon idegesítette 

a csend. 

– Átvert – szólalt meg Julia váratlanul, rekedt hangon. Lena nem szólt semmit, várta, 

hogy a lány folytassa. 

– Átvert – ismételte Julia, és még mindig nem nyitotta ki a szemét. – A könyvtárban 

voltam. 

Lenának Ryan Gordon ugrott be. Dörömbölni kezdett a szíve: lehet, hogy mégis té-

vedett? Képes lett volna erre a szörnyűségre? Julia talán akkor menekült el, amikor a fi-

út lecsukták. 

– Vizsgára készültem – folytatta Julia –, úgyhogy sokáig benn kellett maradnom ta-

nulni. – Felgyorsult a lélegzetvétele, ahogy visszaemlékezett. 

– Vegyél néhány mély levegőt! – mondta Lena, és mutatta is, néhány lassú be- és ki-

légzést végzett a lánnyal együtt. – Jól van, drága. Szépen, nyugodtan. 

– Ryan is ott volt – mondta, és keservesen sírni kezdett. 

Lena Jeffreyre pillantott. A zsaru összevont szemöldökkel figyelte Julia Matthewst. 

Lena könnyedén le tudta olvasni az arcáról, mi jár a fejében. 
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– A könyvtárban? – firtatta Lena, de nem akarta sürgetni a lányt. 

Julia bólintott, és a pohár víz felé nyúlt. 

– Így ni – segítette fel Lena, hogy Julia könnyebben tudjon nyelni. 

A lány mohón ivott, aztán visszahanyatlott a párnára. Újra kimeredt az ablakon. Lát-

hatólag időre volt szüksége, hogy ismét koncentrálni tudjon. Lena szinte már toporzé-

kolt, de türelmet erőltetett magára. Legszívesebben odaugrott volna hozzá, és erőszak-

kal bírja szóra. Nem értette, hogy a lány hogy lehet ilyen passzív a kihallgatás alatt. Ha 

ő feküdne ott, csak úgy ömlene belőle minden részlet, amire emlékszik. Követelné a 

rendőröktől, hogy találják meg, aki ezt tette vele. Viszketne a tenyere, hogy kitépje a 

gonosztevő szívét. Egyszerűen nem ment a fejébe, hogy lehet, hogy Julia Matthews 

egyszerűen csak fekszik. 

Lena elszámolt húszig, hogy időt adjon a lánynak. Régi trükk volt ez, Ryan Gordon 

kihallgatása során is alkalmazta. Másképp nem is tudott volna türelmet erőltetni magára. 

Aztán elérkezett ötvenig. 

– Ryan is ott volt? – kérdezte.  

Julia bólintott. 

– A könyvtárban? 

A lány megint igent intett. 

Lena közelebb hajolt, és ismét a lány karjára tette a kezét. Ha nem lett volna kötés 

rajta, akkor megfogta volna a kezét. Nem emelte fel a hangját, csak egy kicsit nyomaté-

kosabban ismételte el az eddigieket. 

– Szóval találkoztál Ryannel a könyvtárban. És azután mi történt? 

Julia reagált az enyhe nyomásra. 

– Beszélgettünk egy darabig, aztán vissza kellett mennem a kollégiumba. 

– Dühös voltál rá? 

Julia Lena szemébe nézett. Ez a pillantás szavak nélkül is megértetett valamit a nyo-

mozónővel. Lena most már biztos volt benne, hogy Ryannek hatalma volt Julia fölött, 

de a lány szabadulni akart tőle. És azt is világosan érezte, hogy bármekkora szemét is 

volt Ryan Gordon, nem ő tette ezt a lánnyal. 

– Veszekedtetek? 

– De aztán nagyjából kibékültünk. 

– Nagyjából, de azért nem teljesen? – kérdezett vissza Lena, mert megérezte, mi tör-

ténhetett a könyvtárban aznap este. Szinte látta maga előtt Ryan Gordont, hogy igyek-

szik belekényszeríteni Juliát, kötelezze el magát mellette. Azt is megsejtette, hogy Julia 

szeme ekkor nyílt fel: valójában milyen ember is a barátja. De másvalaki leselkedett a 

lányra, és ő gonoszabb volt, mint amilyennek Ryan Gordon a legmerészebb álmában 

képzelte magát. 

– Szóval eljöttél a könyvtárból, aztán mi történt? 

– A kolesz felé menet láttam egy férfit – mondta Julia. 

– Melyik úton mentél? 

– Hátul, a mezőgazdasági kart megkerülve. 

– A tó felől? 

– Nem, a másik oldalról. 

Lena várta, hogy a lány folytassa. 

– Beleütköztem, mire leejtette a könyveit, és az én kezemből is kiestek a könyvek – 

akadt el a hangja, és újra zihálni kezdett. A kis szobát betöltötte a lélegzetvétele. 

– Láttad az arcát? 

– Nem emlékszem. Megszúrt. 
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– Injekciós tűvel? – ráncolta a homlokát Lena. 

– Csak éreztem a tűt. Nem láttam.  

– Hol? 

Mutatta a kezével a bal csípőjén. 

– Mögötted állt, amikor beléd döfte? – kérdezte Lena, mert arra gondolt, hogy ha így 

van, akkor a támadó balkezes volt, éppúgy, mint Sibyl gyilkosa. 

– Igen. 

– Aztán magával vitt? – kérdezte Lena. – Beléd ütközött, aztán jött a tűszúrás, aztán 

pedig elvitt valahova? 

– Igen. 

– Autóval? 

– Nem emlékszem – mondta. – Egy pincében tértem magamhoz. – Az arcába temette 

a kezét, és újra kétségbeesetten zokogni kezdett. Rázkódott az egész teste. 

– Jól van – simított végig a karján Lena. – Abbahagyjuk kicsit? Szólj, amikor úgy ér-

zed. 

Most sem hallatszott más a kórteremben, csak Julia egyenetlen légzése. Amikor újra 

szóhoz jutott, alig hallható, reszketeg volt a hangja. 

– Megerőszakolt – suttogta. 

Lenának gombóc volt a torkában. Tudta, hogy ez történt, de Julia szájából mégis 

olyan élmény volt ezt hallani, amitől egyszeriben teljesen védtelenné vált. Csupasznak 

érezte magát, nem tudott hová rejtőzni. Nem akarta, hogy Jeffrey jelen legyen. Ezt 

mintha a férfi is megérezte volna. Mikor Lena rápillantott, az ajtó felé intett a fejével. A 

nyomozónő ajka hang nélküli igent formált, és a rendőrfőnök csendben elhagyta a he-

lyiséget. 

– Emlékszel, mi történt azután? – kérdezte Lena.  

Julia körbenézett, Jeffreyt kereste a szemével. 

– Már kiment – mondta a lánynak megnyugtató hangon, annak ellenére, hogy egy 

szemernyit sem érezte magát nyugodtnak. – Kettesben vagyunk, Julia. Csak te és én, és 

ráérünk, nem sietünk sehova. Itt van az egész nap, az egész hét, akár az egész év, ha 

szükségét érzed. – A nyomozónő elhallgatott, nehogy Julia úgy érezze, arra bátorítja a 

szavaival, hogy szakítsák félbe a kihallgatást. – De ne felejtsd, minél hamarabb túlesünk 

a részleteken, annál hamarabb kézre kerítjük a tettest. Nem akarod, hogy mással is meg-

tegye, ugye? 

Lena sejtette, hogy Juliát megviseli majd ez a kérdés. A nyomozónő tudta, hogy ki-

csit rámenősnek kell lennie, nehogy a lány elhallgasson, és megtartsa magának a részle-

teket. 

A szobát betöltötte a lány zokogása, Lenának csengett tőle a füle. 

– Nem akarom, hogy mással is megtörténjen! – mondta a lány. 

– Én sem – felelte Lena. – Ezért kell elmondanod, mit tett veled. – Kis szünetet tar-

tott. – Láttad az arcát? – kérdezte aztán. 

– Nem – válaszolta Julia. – Mármint persze láttam, de nem ismernék rá. Nem tudnám 

megmondani, ki volt az. Végig olyan sötét volt. Nem égett semmilyen villany. 

– Biztosan pince volt? 

– A szagból gondolom – felelte a lány. – Salétromos volt, és vízcsöpögést hallottam. 

– Vajon csapból csöpöghetett, vagy a tó vizét hallottad? – kérdezte Lena. 

– Csap volt – mondta Julia. – Legalábbis inkább csapnak hangzott. Olyan… –

 Lehunyta a szemét, mintha pár másodperc erejéig felelevenítené a szituációt. – Féme-
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sen csengő hang volt. Ting, ting, ting… – utánozta. – Folyamatosan csepegett, egyszer 

sem hagyta abba. – Befogta a fülét, mintha el akarná hallgattatni a makacs csöpögést. 

– Térjünk vissza arra, ami a kampuszon történt – mondta Lena. – Mi volt azután, 

hogy megérezted a tűt a csípődben? Emlékszel az autójára? 

Julia hevesen rázta a fejét. 

– Nem tudom. Megpróbáltam felszedni a könyveimet, aztán amikor magamhoz tér-

tem, már… – Elakadt a hangja. 

– A pincében voltál? – segítette ki Lena. – Vissza tudsz emlékezni bármire a hellyel 

kapcsolatban? 

– Sötét volt. 

– Semmit sem láttál? 

– Nem tudtam kinyitni a szemem. Mindig újra lecsukódott. – Julia alig hallhatóan 

beszélt. – Repültem. 

– Repültél? 

– Felfelé lebegtem, mintha vízben lennék. Hallottam, hogy hullámzik az óceán. 

Lena mély lélegzetet vett, aztán lassan kieresztette. 

– Hanyatt fektetett? 

Julia, ahogy ezt meghallotta, újra sírógörcsöt kapott. 

– Kedvesem – csitította Lena. – Fehér vagy fekete férfi volt? Meg tudnád mondani? 

Julia nemet intett. 

– Nem tudtam kinyitni a szemem. Beszélt hozzám. A hangját hallottam – mondta a 

lány remegő ajkakkal, és ijesztően elvörösödött. Patakzottak a könnyei, és kétoldalt le-

csorogtak az arcán. – Azt mondta, szeret. – Julia most teljesen pánikba esett, és levegő-

ért kapkodott. – Folyamatosan csókolgatott. A nyelve… – A szavai zokogásba torkoll-

tak. 

Lena mély levegőt vett, és próbált lecsillapodni. Túl rámenősen faggatta a lányt. Las-

san elszámolt százig, és csak aztán szólalt meg. 

– Átdöfte a tenyeredet. Tudjuk, hogy valamit átfúrt a kezeden és a lábfejeden. 

Julia úgy nézte a kötéseket, mintha csak most venné észre őket. 

– Igen – válaszolta. – Felébredtem, és le volt szögezve a kezem. Láttam, hogy át-

mennek a szögek a tenyeremen, de nem fájt. 

– A padlón voltál? 

– Azt hiszem. Úgy éreztem… – kereste a pontos kifejezést – …mintha fel lennék 

függesztve. Repültem. Hogyan repített fel? Tényleg repültem? 

Lena megköszörülte a torkát. 

– Nem – felelte. – Julia! – kérdezte tovább a lányt. – Felbukkant valaki mostanában 

körülötted, akár a kampuszban, akár a városban? Kellemetlenkedett veled valaki? Volt 

olyan érzésed, hogy követnek vagy figyelnek? 

– Még mindig figyelnek – meredt ki az ablakon Julia. 

– Most én vigyázok rád – mondta Lena határozottan, és visszafordította a lány arcát 

maga felé. – Vigyázok rád, úgyhogy most már senki sem bánthat. Érted? Senki. 

– Nem érzem magam biztonságban – mondta a lány. Megrándult az arca, és újra sír-

va fakadt. – Most is lát. Tudom, hogy figyel. 

– Nincs itt senki más, csak te meg én – biztatta Lena. Úgy beszélt a lánnyal, mintha 

Sibylhez beszélne, úgy nyugtatgatta, mint Sibylt, hogy a gondját viseli majd. – 

Augustában is melletted leszek. Mindig a közeledben maradok. Nem kell aggódnod. 

Julia Lena megnyugtató hanghordozása ellenére még jobban pánikba esett. 

– Miért kell Augustába mennem? – rikácsolta. 
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– Nem is biztos, hogy mész – nyúlt Lena a kancsóért. – Most ne törődj ezzel. 

– Ki akar Augustába küldeni? – kérdezte Julia remegő szájjal. 

– Igyál még – mondta Lena, és a lány szájához emelte a poharat. – Nemsokára meg-

jönnek a szüleid. Ne aggódj, csak magaddal foglalkozz, és azzal, hogy mielőbb helyre-

jöjj. 

A lány félrenyelt, a víz végigfolyt a nyakán, le az ágyra. Tágra nyílt a szeme a rémü-

lettől. 

– Miért költöztetnek át? – kérdezte. – Mi lesz velem? 

– Ha nem akarod, akkor nem viszünk át – mondta Lena. – Majd beszélek a szüleid-

del. 

– A szüleim? 

– Nemsokára itt lesznek – biztosította Lena. – Minden rendben, Julia. 

– Ők is tudják? – kiabálta a lány. – Elmondták nekik, hogy mi történt? 

– Nem tudom – felelte Lena. – Nem hiszem, hogy tisztában vannak a részletekkel. 

– Apa nem tudhatja meg – zokogott a lány. – Senki nem mondhatja el neki, érti? Ő 

sosem tudhatja meg. 

– Nem csináltál semmi rosszat – mondta Lena. – Julia, hidd el, hogy az apukád nem 

téged fog hibáztatni. 

A lány elhallgatott. Kis idő múltán újra az ablak felé fordult. Arcán még mindig foly-

tak a könnyek. 

– Jól van, jól van – csitítgatta Lena, és kivett egy papír zsebkendőt az asztalkán álló 

dobozból. A lányhoz hajolt, és felitatta a könnyeket a párnáról. Most nem azon kellene 

törnie a fejét Juliának, hogy az apja mit szól majd a történtekhez. Lena a korábbi kihall-

gatások tapasztalatai alapján tudta, hogy gondolkozik, akit megerőszakoltak. Ismerte ezt 

a fajta bűntudatot. Az áldozatok szinte kivétel nélkül mindig magukat hibáztatják a tör-

téntekért. 

Lena furcsa, de nem teljesen ismeretlen zajt hallott. Túl későn tudatosult benne, hogy 

a pisztolya nincs a helyén. 

– Hátrébb! – suttogta Julia. Ügyetlenül fogta a pisztolyt bekötött kezével. Először 

Lena felé fordult a csöve, aztán Julia felé, ahogy a lány próbált jobb fogást találni rajta. 

Lena az ajtó felé nézett, átfutott rajta, hogy kiált Jeffreynek, de Julia rászólt. – Ne merj 

szólni! 

Lena feltartotta a kezét, de nem lépett hátra. Tudta, hogy a pisztoly nincs kibiztosít-

va, de azt is, hogy a lány egy pillanat alatt kibiztosíthatja. 

– Add ide a pisztolyt! – mondta Lena. 

– Te ezt nem érted – mondta a lány könnyek között. – Nem tudod, mit tett velem, 

hogy mit… – Elcsuklott a hangja, és felzokogott. Nem fogta igazán jól a fegyvert, de a 

csöve Lena felé irányult, és a lány ujja a ravaszon volt. Lenát ellepte a hideg veríték: bár 

nem volt benne biztos, hogy nincs kibiztosítva a fegyver, azt konkrétan tudta, hogy cső-

re van töltve. Ha ki van biztosítva, akkor csak a ravaszt kell meghúzni, máris elsül a 

pisztoly. 

Próbált nyugodt hangon felelni. 

– Mit, szívem? Mit nem értek? 

Julia most újra saját maga felé irányította a fegyvert. Ügyetlenül bajlódott vele, 

majdnem elejtette, míg végül az állára támasztotta a csövét. 

– Ne tedd! – kérlelte Lena. – Légy szíves, add ide azt a pisztolyt. Csőre van töltve. 

– Tudok bánni vele. 

– Julia! Kérlek… – mondta Lena, hogy szóval tartsa a lányt. – Hallgass meg! 
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– Apa mindig magával vitt, ha vadászni ment – idézte vissza halvány mosollyal. – És 

megengedte, hogy én tisztítsam a puskát. 

– Julia… 

– Amikor ott voltam – mondta hüppögve –, amikor vele voltam… 

– Az elrablóddal? 

– El sem tudod képzelni, mit csinált velem – préselte ki a szavakat a torkán nagy ne-

hezen. – Elmondhatatlan dolgokat művelt. 

– Annyira sajnálom – mondta Lena. Közelebb akart lépni a lányhoz, de Julia olyan 

pillantást vetett rá, amitől földbe gyökerezett a lába. Szóba sem jöhetett, hogy erővel 

vegye el tőle a fegyvert. – Nem hagyom, hogy újra bántson, Julia. A szavamat adom. 

– Semmit sem értesz – zokogott a lány. A fegyver csöve oldalra csúszott az álláról. 

Majdnem kicsúszott a kezéből a pisztoly, de Lena tudta, hogy ennyire közelről ez sem 

számít. 

– Drágám, kérlek, ne! – mondta Lena, és az ajtóra tévedt a pillantása. Jeffrey odakint 

vár, hátha felhívhatná magára valahogy a figyelmét anélkül, hogy Julia észrevegye. 

– Ne tedd! – mondta Julia, mintha kitalálta volna Lena gondolatát. 

– Semmi szükség rá, hogy ezt tedd! – Próbált határozottan viselkedni, de csak a 

rendőri kézikönyvben olvasott ilyen helyzetekről. Még soha senkit nem próbált meg 

öngyilkosságról lebeszélni. 

– Úgy ért hozzám… úgy csókolt meg… – akadt el a lány hangja. – El sem tudod 

képzelni, milyen volt. 

– Mit? – kérdezte Lena, és lassan a fegyver felé nyúlt. – Mi az, amit nem tudok el-

képzelni? 

– Sze…– fulladt el Julia hangja, aztán nehezen, hörögve rugaszkodott neki újra. – 

Szerelmeskedett velem. 

– A… 

– Tényleg szerelmeskedett – ismételte a lány súgva, a hang mégis visszhangzott a 

szobában. – Tudod, mit jelent ez? – kérdezte. – Folyamatosan azt ismételgette, hogy 

nem akar bántani. Szerelmeskedni akar. És meg is tette. 

Lenának tátva maradt a szája. Nem tudott mit mondani. Igazából nem is hitt a fülé-

nek. 

– Mit mondasz? – kérdezte éles hangon. – Hogy érted ezt? 

– Szerelmeskedett – ismételte Julia. – Úgy ért hozzám, mintha a szerelmesem lenne. 

Lena a fejét rázta, mintha ki akarná verni a gondolataiból a hallottakat. 

– Azt mondod, élvezted? – Lena hiába igyekezett félretenni a hitetlenkedését. 

Kattanás hallatszott. Julia kibiztosította a fegyvert. Lena annyira meg volt rökönyöd-

ve, hogy alig tudott megmozdulni, valahogy mégis odaért a lányhoz egy töredékmásod-

perccel azelőtt, hogy meghúzta volna a ravaszt. Épp időben nézett le rá, hogy lássa: Ju-

liának szétrobban a feje. 

 

Lena megannyi tűszúrásnak érezte a vízcseppeket a zuhany alatt. Tűzforró volt a víz, de 

kellemes. A nyomozónő kívül-belül teljesen eltompult, semmilyen érzet nem hatolt el 

hozzá. Megroggyant a lába, úgyhogy inkább lekuporodott a fürdőkádban. A térdét az ál-

la alá húzta. Lehunyta a szemét, és hagyta, hadd zuhogjon a víz a mellére és az arcára. 

A feje előrebukott, úgy érezte magát, mint egy rongybaba. A vízsugár a koponyája tete-

jén dobolt, a tarkóját verte, de nem bánta. Mintha többé már nem is tartozott volna hoz-

zá a teste. Teljesen kiürült. Minden értelmét vesztette, nem jelentett neki semmit se a 

munka, se Jeffrey, se Hank Norton, önmaga pedig végképp nem. 

Julia Matthews is meghalt, éppúgy, mint Sibyl. Lena mindkettejüket cserbenhagyta. 
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A víz kezdett kihűlni, a vízsugarak döfködték a bőrét. Elzárta a vizet, és szárazra 

dörgölte magát egy törülközővel. Úgy érezte, mintha csak imitálná a mozdulatsort. Öt 

órán belül most tusolt le másodszor, de még mindig koszosnak érezte magát. Rossz volt 

a szájíze. Nem tudta, a képzelete játszik-e vele, vagy tényleg fröccsent valami a szájába 

is, amikor Julia meghúzta a ravaszt. 

Megborzongott a gondolatra. 

– Lee! – kiabált be a fürdőszobába Hank. 

– Egy perc és jövök! – szólt ki Lena, és fogkrémet nyomott a fogkefére. Megnézte 

magát a tükörben, és közben próbálta kisikálni szájából a kellemetlen ízt. Már nem 

Sibylt látta a tükörben. Ennyi emléke sem maradt róla. 

Fürdőköpenyben és frottírpapucsban ment le a konyhába. Mielőtt belépett volna, 

megállt az ajtóban, és nekitámaszkodott a falnak, mert szédelgett kicsit, és émelygett a 

gyomra. Rávette magát, hogy megmozduljon, különben úgy érezte, muszáj lesz elalud-

nia, és akkor sosem ébred fel. Szinte sajgott a testében a vágy, hogy kidőljön, és átadja 

magát az álomnak, de tudta, hogy amint lehajtaná a fejét, rögtön felébredne, mert nem 

tudna szabadulni a látványtól, hogy Julia Matthews hogyan loccsantotta ki az agyvele-

jét. A lány Lenára függesztett szemmel húzta meg a ravaszt. Összekapcsolódott a tekin-

tetük, és Lenának látnia sem kellett a pisztolyt, hogy tudja: a lány a halálba tart. 

Hank a konyhában ült és kólát ivott. Amikor Lena belépett, felállt. A nyomozónőt 

megrohanta a szégyen, és kerülte nagybátyja tekintetét. A kocsiban, amikor Frank haza-

hozta, erősen tartotta magát. Egy szót sem szólt nyomozótársához, nem tett megjegyzést 

arra sem, hogy bár a kórházban igyekezett megmosakodni, forró viaszként ragadt rá a 

vér és valami szürke anyag. A mellényzsebében csontszilánkokat talált, érezte, hogy 

csöpög a vér az arcáról és a nyakáról, pedig a kórházban már megtörölközött. Csak ak-

kor hagyta el magát, amikor becsukódott mögötte a ház ajtaja. De Hank ott volt, és Lena 

hagyta, hogy nagybátyja átölelje, amíg kisírja magát, és most ez is szégyennel töltötte 

el. Nem ismerte magát erről az oldaláról. Nem tudta, hogy ilyen gyenge is tud lenni. 

Kinézett az ablakon. 

– Sötét van – jegyezte meg. 

– Aludtál valamennyit – mondta Hank, és a tűzhelyhez sétált. – Kérsz teát? 

– Igen – felelte Lena, noha le sem hunyta a szemét. Ha lefekszik, csak még élénkeb-

ben visszatérnek az emlékei, a történtekről. Azt kívánta, bárcsak soha többé ne kellene 

aludnia. 

– Hívott a főnököd, hogy megtudja, mi van veled – mondta Hank. 

– Tényleg? – Lena az asztalhoz ült, és maga alá húzta a lábát. Kíváncsi volt, Jeffrey 

vajon mit gondolhat. Amikor a fegyver elsült, kint volt az előcsarnokban, és várta, hogy 

Lena behívja. A lány egy életre megjegyezte, milyen megütközés ült az arcán, amikor a 

dörrenésre berohant a kórterembe. A lány még az ágynál állt, Julia fölé hajolva, egész 

melléről és arcáról hullottak a csontszilánkok és húsfoszlányok. Jeffrey rángatta el on-

nan, és végigtapogatta, hogy meggyőződjön róla, nem sebesült-e meg ő is. 

Lena ezalatt meg sem tudott mukkanni, továbbra is Julia Matthewsra meredt, arra, 

ami a lány arcából maradt. Julia az álla alá irányította a pisztolyt, és szétlőtte a koponyá-

ját. A kórterem hátsó falát és a mennyezetet beterítették a maradványok. A golyó jó egy 

méterrel a plafon alatt fúródott a falba. Jeffrey bent tartotta Lenát a szobában, és gyor-

san kikérdezte mindenről, amit Julia Matthewstól megtudott. Kifaggatta a történtek 

minden apró mozzanatáról a remegő ajkú lányt, aki alig értette a saját szavait, és képte-

len volt figyelni arra, hogy mit beszél. 

Lena a kezébe temette az arcát. Hallotta, hogy Hank megtölti vízzel a teáskannát, és 

a tűzhelybe beépített elektromos gyújtó belobbantja a gázt. 
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– Jól vagy? – kérdezte a nagybátyja, miután leült mellé, és összekulcsolta a kezét. 

– Nem tudom – mondta Lena, és nagyon távolinak hallotta a saját hangját. Nagyon 

közel volt, amikor elsült a pisztoly. A fülcsöngés már egy ideje abbamaradt, de még 

mindig tompán jutottak el hozzá a hangok, és sajgott a dobhártyája. 

– Tudod, mi jutott eszembe? – dőlt hátra Hank. – Emlékszel, hogy egyszer leestél a 

verandáról? 

– Igen – meredt rá Lena. Nem értette, mit akar ezzel a nagybátyja. 

– Hát – somolygott maga elé Hank –, akkor Sibyl lökött le. 

– Mi? – kérdezett vissza Lena, mert nem volt benne biztos, hogy jól hallotta. 

– Lelökött. Láttam – jelentette ki Hank. 

– Lelökött a verandáról? – Lena a fejét rázta. – Épp hogy utánam kapott, nehogy le-

essek. 

– Vak volt, Lee, honnan tudhatta volna, hogy le fogsz esni? 

Lena szóra nyitotta a száját, aztán becsukta. Volt valami abban, amit Hank mondott. 

– Tizenhat öltéssel varrták össze a lábamat – emlékezett vissza. 

– Tudom. 

– Ő lökött le? – Lena hangja egészen elvékonyodott a méltatlankodástól. – De miért 

lökött le? 

– Nem tudom. Lehet, hogy csak játékból. Úgy üvöltöttél, hogy azt hittem, összesza-

lad az egész utca – röhögte el magát Hank. 

– A szomszédok még egy katonai sortűzre sem csődültek volna össze – vélte Lena. 

A közelben lakók hozzá voltak szokva, hogy Hank házából éjjel-nappal a legkülön-

bözőbb zajok hallatszanak ki. 

– És arra emlékszel, amikor kint voltunk a tengerparton? – firtatta Hank. 

Lena rábámult, és próbálta kitalálni, ugyan mire akar kilyukadni a nagybátyja. 

– Mikor? 

– Amikor nem találtad az úszódeszkádat. 

– A pirosat? – kérdezte. – Csak azt ne mondd, hogy ledobta az erkélyről. 

– Nem-nem – nyihogott Hank. – Elvesztette az uszodában. 

– De hogy lehet elhagyni egy úszódeszkát az uszodában? 

– Valamelyik gyerek hazavihette – legyintett Hank –, nem az a lényeg, hanem hogy a 

tied volt. Rászóltál, hogy ne vigye el, mégis elvitte, aztán elhagyta. 

Lena akarata ellenére úgy érezte, hogy a teher egy része őrá nehezedik. 

– Ezt most miért hoztad szóba? – kérdezte. 

– Nem is tudom – vonogatta a vállát Hank. – Csak ma reggel eszembe jutott Sibyl. 

Emlékszel, mindig abban a zöld csíkos blúzban volt? 

Lena bólintott. 

– Még mindig megvolt neki. 

– Ne már! – lepődött meg Lena. Középiskolás korukban addig marakodtak rajta, 

hogy kié legyen, míg végül Hank pénzfeldobással döntötte el. – Miért tartotta meg? 

– Mert az övé volt – válaszolta Hank. 

Lena furcsa pillantást vetett rá. Nem tudta, mit feleljen. 

A nagybátyja felállt, és kivett egy bögrét a konyhaszekrényből. 

– Jobb, ha itt maradok, vagy szívesebben lennél egyedül? 

Lena elgondolkozott. Szüksége volt rá, hogy maga legyen, és kicsit észhez térjen. Ha 

van vele valaki, akkor nem tudja összeszedni magát, főképp akkor nem, ha ez a valaki 

Hank. 

– Visszamész Reece-be? 
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– Gondoltam, ma Nannél alszom, és segítek neki pakolni. 

– Nem akar kidobni semmit, ugye? – rémült meg Lena. 

– Nem, dehogyis. Csak átnéz mindent, és összerakja Sibyl ruháit. – Hank keresztbe 

tett kézzel támaszkodott a pultnak. – Jobb, ha nem egyedül csinálja. 

Lena a kezét vizsgálgatta. Volt valami a körme alatt, nem tudta megállapítani, hogy 

kosz vagy vér. A szájába vette az ujját, és az alulsó fogaival piszkálta ki alóla. 

– Ha van kedved, később átjöhetnél – nézett a lányra Hank. 

Lena a körmét rágva rázta a fejét. Inkább letépi az egészet tövig, de nem hagyja, 

hogy a vér ott maradjon. 

– Holnap korán kell kelnem a munka miatt – hazudta. 

– Azért, ha meggondolnád magad… 

– Jó, lehet – morogta a lány az ujjával a szájában. Megérezte a vér ízét, és meglepet-

ten látta, hogy a sajátja. Egy ponton felszakadt a körme alatt a bőr, és növekedni kezdett 

az élénkvörös vércsepp. 

Hank még nézte egy darabig, aztán felkapta a kabátját a széke hátáról. Nem először 

játszották már el ezt, bár most minden eddiginél messzebbre mentek. Régi családi rutin 

volt, afféle tánc, amelynek mindketten ismerték a lépéseit. Hank egyet előre, Lena kettőt 

hátra. Most sem tudtak változtatni a beidegződésen. 

– Ha kellek, csak egy telefonodba kerül, és már itt is vagyok. Tudod, ugye? 

– Aha – motyogta Lena összeszorított ajakkal. Megint sírhatnékja támadt, de úgy 

érezte, inkább meghal, semhogy újra Hank előtt mutassa ki a gyengeségét. 

A nagybátyja talán megérezte, mi jár a lány fejében, mert a vállára tette a kezét, és 

egy puszit nyomott a feje búbjára. 

Lena nem nézett fel, várta, hogy meghallja, amint a bejárati ajtó becsukódik a nagy-

bátyja után. Aztán hallotta, hogy Hank kocsija kitolat a behajtóról. 

A teáskanna csőréből gőz csapott fel, de még nem kezdett fütyülni. Lena nem külö-

nösebben szerette a teát, de azért szétnézett a konyhaszekrényben. Épp talált egy doboz 

filteres mentateát, amikor kopogtattak a hátsó ajtón. 

A lány azt hitte, hogy Hank jön vissza valamiért, ezért meglepetten bámult az ajtóban 

álló alakra. 

– Hello – üdvözölte a látogatót, és ebben a pillanatban éles sípolást hallott. Eszébe 

jutott, hogy a teáskanna az. – Várj csak! 

A tűzhelyhez ment, és elzárta, amikor megérezte, hogy valaki mögötte áll, aztán éles 

tűszúrás hasított a bal combjába. 
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Tizenhét 

Sara karba tett kézzel állt Julia Matthews holtteste fölött. Hosszan nézte a lányt, próbál-

ta halottkémi minőségben befogadni a látványt, elvonatkoztatni attól a lánytól, akinek ő 

mentette meg az életét, és pusztán az asztalon fekvő élettelen testre összpontosítani. 

Még nem gyógyult be a vágás, amit korábban ejtett rajta, hogy hozzáférjen a lány szívé-

hez, a varratok feketék voltak a rászáradt alvadt vértől. Az álla és a nyaka találkozásánál 

kis lyukat látott. Körülötte égési seb mutatta, hogy a fegyver csövét belenyomta a bőré-

be, amikor meghúzta a ravaszt. A kimeneti seb a koponya hátsó oldalán tátongó lyuk 

volt. A nyílásból csontok lógtak, mint vészterhes díszek egy véres karácsonyfáról. A 

test körül puskaporszag terjengett. 

Julia Matthews szinte ugyanúgy feküdt a porcelán boncasztalon, mint néhány napja 

Sibyl Adams. Az asztal egyik végén csaptelep volt, amelyre fekete gumicső csatlako-

zott. Fölötte lógott a szervmérleg, amely nagyon hasonlít a zöldségboltosok mérlegére. 

Jobbra a bonceszközök: szike, egy negyvencentis sebészi élességű kenyérvágó kés, 

ugyanígy kiélesített olló, orvosi fogó, csipesz, Stryker csontfűrész és egy hosszú nyelű 

kerti metszőolló, amilyet általában a fűnyíró mellett talál az ember a garázsban. Cathy 

Lintonnak is majdnem ugyanilyen volt, és Sara valahányszor meglátta az anyját sö-

vénynyírás közben, mindig eszébe jutott, hogy a kórbonctanon a mellkast vágják föl 

ugyanilyen metszőollóval. 

Sara gépiesen előkészítette Julia Matthews testét a kórbonctani vizsgálathoz. Az esze 

máson járt, nem tudott szabadulni attól az éjszakától, amikor a kocsijára terítve megta-

lálta a lányt, amikor még volt benne élet, és esélye volt rá, hogy túléli az esetet. 

A doktornőt korábban sosem zaklatta fel a boncolás, nem zavarta a halál közelsége. 

Úgy nyitotta fel a testet, ahogy más egy könyvet nyit ki, hiszen rengeteg mindent meg-

tudott a szövetekből és a szervekből. Az élettelen testet alaposan meg lehet vizsgálni 

mindenféle szempontból. Sara azért is akart megyei halottkém lenni Grantben, mert rá-

unt a rutinteendőkre a gyermekklinikán. A kórboncnoki állás kihívást jelentett számára, 

amelynek révén új ismereteket sajátíthatott el, és segíthetett az embereken. Most vi-

szont, hogy Julia Matthews testét kellett felnyitnia és még jobban széttrancsíroznia, fi-

zikai fájdalmat okozott neki, hogy teljesítse kötelességét. 

Újra szemügyre vette, ami a lány koponyájából megmaradt. A fejre leadott lövés ki-

menetele sosem kiszámítható. Az áldozat legtöbbször kómába esik, és a modern orvos-

tudomány csodáinak eredményeképp növényként vegetál tovább, miután már eredetileg 

is azon volt, hogy eldobja az életét. Julia Matthews alaposabb munkát végzett, mint a 

legtöbb öngyilkosjelölt, mert az álla alá irányította a lövést. A golyó felfelé tartva hatolt 

be a koponyába, szétroncsolta az ékcsontot, végigszántott a laterális agyszöveten, aztán 

a nyakszirten át távozott a fejből. A fej hátsó része tehát teljesen nyitva tátongott, köz-

vetlenül be lehetett látni a koponyába. A korábbi alkalommal ellentétben, amikor fel-

vágta az ereit, Julia Matthews most valóban véget akart vetni az életének. És kétségtele-

nül tudta, mit csinál. 

Sarának felfordult a gyomra. Meg akarta rázni a lányt, hogy újra életet verjen belé, rá 

akart parancsolni, hogy ne haljon meg, és nekiszegezze a kérdést: hogy mehetett keresz-
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tül ennyi szörnyűségen az elmúlt pár napban, csak azért, hogy végül önkezével oltsa ki 

az életét. Úgy tűnt, hiába élte túl mindezeket a borzalmakat, ha aztán azok végül a sírba 

vitték. 

– Jól vagy? – vetett rá aggódó pillantást Jeffrey. 

– Aha – nyögte ki Sara, de nem tudta, igazat mond-e. Úgy érezte magát, mintha pőre 

hús lenne, nyílt seb, amely nem heged. Tudta, ha Jeffrey most kezdeményezne, akkor 

kapna az ajánlaton. Csak az járt a fejében, milyen jó lenne, ha a férfi a karjába venné, 

megcsókolná, és a szájában érezné a nyelvét. Már évek óta nem vágyott rá ilyen heve-

sen, mint most. Nem kifejezetten a szex hiányzott Sarának, hanem csak a megerősítés, 

hogy Jeffrey mellette áll. A doktornő már régen megtanulta, hogy a szex volt az egyet-

len mód, amivel Jeffrey ezt meg tudna adni neki. 

– Sara! – szólalt meg a zsaru az asztal túloldalán. 

A doktornőnek már nyílt a szája, hogy ajánlatot tegyen neki, aztán mégis erőt vett 

magán. Annyi minden történt az elmúlt években. Annyi minden megváltozott. A férfi, 

akire vágyik, valójában már nem is létezik. Sara már abban sem volt biztos, hogy egyál-

talán létezett-e valaha. 

– Mi az? – köszörülte meg a torkát. 

– Ne hagyjuk mégis máskorra? – kérdezte a rendőrfőnök. 

– Ne! – vágta rá halkan, de határozottan. Megvolt magáról a véleménye, hogy egy 

pillanatra elhitte: tényleg ennyire szüksége van Jeffreyre. Valójában nincs is. Eddig is 

megvolt nélküle. Biztosan nem lesz másképp ezután sem. 

Rálépett a beépített diktafon pedáljára, és beszélni kezdett. 

– Egy sovány, de erős testfelépítésű és jól táplált fiatal fehér nő teste van előttem. Sú-

lya… – Jeffrey feje fölött a táblára pillantott, ahova előzőleg feljegyzett néhány dolgot –

 …ötvennégy kilogramm, hossza százhatvan centiméter. – Újra a pedálra lépett, hogy 

leállítsa a szalagot, és mély lélegzetet vett, hogy kitisztítsa a fejét. Nehezen lélegzett. 

– Sara! 

Újra elindította a szalagot, és nemet intett Jeffreynek. Ugyanaz az együttérzés, amire 

pár perce annyira vágyott, most idegesítette. Kiszolgáltatottnak érezte magát. 

– Az elhunyt külseje összhangban van megállapított életkorával, amely huszonkét év. 

A test legalább három óra hosszán át hűtőben volt, érintésre hideg. – Sara szünetet tar-

tott, megköszörülte a torkát. – Kialakulóban van a hullamerevség, az alsó és felső vég-

tagokban már beállt, hullafoltok láthatók hátul a törzsön és a végtagokon, kivéve ott, 

ahol nyomódott a test. 

Ezután folytatta a klinikai leírást a lányról, aki pár órája még elgyötörten ugyan, de 

életben volt, néhány hete pedig még elégedetten, sőt talán boldogan élte az életét. Sara 

sorban rögzítette Julia Matthews külsejének összes részletét, és elképzelte, mi mindenen 

mehetett keresztül. Vajon magánál volt-e, amikor az erőszaktevő kihúzta a fogait, hogy 

a szájába is behatolhasson? Érezte-e, amikor berepedt a végbele? A drog eltompította-e 

fájdalmait, amikor kezét és lábát a padlóhoz szögezték? A boncolás csak a fizikai sé-

relmeket tárhatta fel, az, hogy mi ment végbe a lány fejében, milyen tudatállapotban 

szenvedte el ezeket, örökre rejtély marad. Senki sem tudhatja meg, mi járt az eszében, 

amikor bántalmazták. Senki sem láthatja ugyanazt, amit ő látott. Sara nem tehetett mást, 

csak találgathatott, és egyáltalán nem volt az ínyére, amit elképzelt. Megint önmagát lát-

ta a gurulós kórházi ágyon. Lelki szemei előtt megjelent, amint őt vizsgálják. 

A doktornőnek erőt kellett vennie magán, hogy elfordítsa a tekintetét a holttestről. 

Remegett, és nem találta a helyét. Jeffrey rápillantott, és furcsa kifejezés jelent meg az 

arcán. 

– Mi van? – kérdezte Sara. 
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Jeffrey átható pillantással méregette, és a fejét csóválta. 

– Megtennéd… – akadt el Sara, mert gombóc volt a torkában, aztán újra kezdte: – 

Megtennéd, hogy nem nézel rám ilyen szemekkel? – Várta, hogy Jeffrey teljesíti a ké-

rést, de nem történt semmi. 

– Hogy nézek rád? – kérdezte a zsaru. 

– Mint egy ragadozó – mondta, de ő is érezte, hogy ez így nem pontos. Jeffrey épp 

úgy nézte, ahogy Sara szerette volna, hogy nézze. Felelősségteljesen nézett, mintha leg-

szívesebben átvenné az irányítást, és mindent jóra fordítana. Sara utálta magát érte, de ő 

erre vágyott. 

– Nem szándékos – felelte Jeffrey. 

– Oké – rángatta le a kesztyűt a doktornő hangos csattogással. 

– Aggódom érted, Sara. Beszélnünk kellene arról, hogy mi történik. 

Sara a szekrényhez sétált, mert nem akarta Julia Matthews holtteste fölött folytatni a 

beszélgetést. 

– Erről már leszoktunk egy ideje. Emlékszel, hogy miért? 

Jeffrey úgy nézett rá, mintha Sara pofon vágta volna. 

– Még mindig nagyon fontos vagy nekem – mondta.  

A doktornő nagyot nyelt, és igyekezett nem ellágyulni. 

– Kösz – felelte. 

– Még mindig van, hogy reggel felébredek – kezdte a zsaru –, és megfeledkezem ró-

la, hogy nem vagy ott mellettem. Nem ugrik be, hogy elveszítettelek. 

– Nagyjából úgy, mint amikor az nem ugrott be, hogy házasok vagyunk? 

Jeffrey odalépett hozzá, Sara pedig addig hátrált, míg végül már majdnem hozzáért a 

háta a szekrényhez. A rendőrfőnök megállt előtte, és a karjára tette a kezét. 

– Még mindig szeretlek. 

– Az nem elég. 

– Akkor mi volna elég? – hajolt közelebb Jeffrey. 

– Jeffrey – mondta Sara. – Légy szíves. 

A zsaru erre elhúzódott, és mikor megszólalt, a hangja újra tárgyilagos volt. 

– Mit gondolsz? – kérdezte a testtel kapcsolatban. – Lehet, hogy találsz majd valamit? 

– Szerintem magával vitte a titkait a sírba – fonta össze a karját a mellén, mert hirte-

len úgy érezte, védenie kell magát. 

Jeffrey furcsa pillantást vetett rá, feltehetőleg szokatlan volt neki Sarától az efféle 

melodramatikus megfogalmazás. Sara tudatosan próbált úgy viselkedni, ahogy egyéb-

ként szokott, és csak az eset szakmai vetületére figyelni, de most úgy találta, ez érzelmi-

leg túlzottan igénybe venné. 

Biztos kézzel elvégezte a szokványos Y metszést a mellkason, de aztán, ahogy visz-

szahajtotta a húst, újra elkalandoztak a gondolatai. Megszólalt, hátha a beszéd segít a 

feladatra összpontosítani a figyelmét. 

– És a szülei hogyan viselik a megpróbáltatásokat? 

– El sem tudod képzelni, milyen szörnyű volt elmondani nekik, hogy megerőszakol-

ták. Aztán meg ezt – mutatott a test irányába. – El sem tudod képzelni. 

Sarát újra emlékek rohanták meg. Megjelent előtte az apja, amint egy kórházi ágy fö-

lött áll, és az anyja, ahogy hátulról átöleli. Pár pillanatra lehunyta a szemét, hogy szét-

oszlassa magában a jelenetet. Ha folyamatosan Julia Matthews helyébe képzeli magát, 

akkor nem tudja végigcsinálni a boncolást. 

– Sara! – szólalt meg Jeffrey. 
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A doktornő felnézett, és meglepetten vette észre, hogy félbehagyta a boncolást, és 

karba tett kézzel áll a test felett. Jeffrey türelmesen várt, és nem tette fel a nyilvánvaló 

kérdést. 

Sara újra felvette a szikét és folytatta a munkát. 

– A testet szokványos Y metszéssel nyitottam fel. A mellkasi és hasi szervek normál 

anatómiai helyzetben találhatók. 

Amint a mondat végére ért, Jeffrey rögtön megszólalt. Szerencsére most másról kez-

dett beszélni. 

– Nem tudom, mit csináljak Lenával. 

– Hogy mondod? – kérdezte Sara, örömmel kapva a beszélgetésen. 

– Nem bírja valami jól – folytatta. – Megkértem, hogy vegyen ki pár napot. 

– És szerinted megteszi? 

– Talán igen. 

Sara felvette az ollót, és gyors nyisszantásokkal felvágta a szívburkot. 

– Akkor mi a gond? 

– Borotvaélen táncol. Érzem. És nem tudom, mit tegyek. Nem akarom, hogy ő is el-

kövessen valami hasonlót – bökött Julia Matthewsra. 

Sara a szemüveg kerete fölött pillantott Jeffreyre. Nem tudta eldönteni, hogy ez most 

csak konyhapszichológia-e, és a zsaru az iránta érzett aggodalom helyett beszél inkább 

Lenáról, vagy tényleg tanácsra van szüksége, mit tegyen a lánnyal. 

Mindkét esetre érvényes választ adott. 

– Lena Adams? Ő aztán biztos nem – rázta a fejét. – Több benne a küzdőszellem. 

Egy ilyen ember sosem ölné meg magát. Előbb öl meg valaki mást, mint hogy öngyil-

kos legyen. 

– Az igaz – felelte Jeffrey. Nem is szólt többet, Sara pedig kiemelte és eltávolította a 

gyomrot. 

– Ez nem lesz kellemes – figyelmeztette a zsarut, miközben a gyomrot egy rozsda-

mentes acéltálba tette. Jeffrey már jó pár boncoláson részt vett, és mindig az emésztő-

szerveknek volt a legelviselhetetlenebb szaga. 

– Hé – torpant meg Sara, ahogy valami megdöbbentőt vett észre. – Ezt nézd meg! 

– Mi az? 

Sara félreállt, hogy a rendőrfőnök is láthassa a gyomortartalmat. Az emésztőnedvek 

sötét, összesűrűsödött masszát alkottak, úgyhogy a doktornő egy szűrővel halászta ki, 

ami a gyomorban volt. 

– Mi az? – kérdezte Jeffrey újra. 

– Nem tudom. Talán valamilyen magok – mondta Sara, és kivett egyet a csipesszel. – 

Lehet, hogy fel kellene hívnunk Mark Webstert. 

– Tessék – nyitotta ki Jeffrey egy bizonyítékos zacskó száját. 

– Szerinted azt akarja, hogy elkapjuk? – kérdezte Sara, és a zsákba pottyantotta a 

magot. 

– Mindegyik azt akarja, nem? – felelte a zsaru. – Figyeld csak meg, hol hagyta az ál-

dozatokat: mindkettő szem előtt volt, félig-meddig nyilvános helyen. Igazából a kocká-

zat izgatja a tettest. 

– Aha – válaszolta Sara, aztán befogta a száját. Nem akart tovább vájkálni a förtel-

mes részletekben. Túl akart lenni a melón, aztán gyorsan eliszkolni innen, egyedül, 

Jeffrey nélkül. 

De a rendőrfőnök nem vette a lapot. 

– A magoknak magas a hatóanyag-tartalma, ugye? – kérdezte. 
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Sara bólintott. 

– Akkor szerinted direkt tartotta önkívületben a lányt, amíg megerőszakolta? 

– El sem tudom képzelni – mondta Sara őszintén.  

Jeffrey habozott, mintha nem tudná, hogyan tegye fel a következő kérdést. 

– Mi az? – ment a kérdés elé Sara. 

– Lena azt… mármint Julia azt mondta Lenának, hogy élvezte, amit az elkövető csi-

nált – közölte a zsaru. 

– Micsoda?! – ráncolta a homlokát Sara. 

– Szó szerint nem mondta ki, hogy élvezte, de azt mondta, hogy az elkövető szerel-

meskedett vele. 

– Kitépte a fogait és berepesztette a végbelét. Hogy hívhatja ezt bárki is szerelmes-

kedésnek? 

Jeffrey vállat vont, jelezve, hogy ő sem tudja. 

– Lehet, hogy a tettes azt akarta, a lány annyira magán kívül legyen a drogtól, hogy 

ne érezzen fájdalmat. Julia talán csak később ébredt rá, mi is történt vele. 

– Végül is lehetséges – mondta Sara, és kényelmetlen érzés töltötte el. 

– A lány legalábbis ezt mondta – tette hozzá Jeffrey.  

A boncteremben csak a hűtő zúgott, más nesz nem hallatszott. Sara folytatta a bonco-

lást, a bélollóval leválasztotta a vékony- és vastagbelet. Ahogy kiemelte őket a testből, 

lekonyultak a kezében, mint a nedves spagetti. Julia Matthews élete utolsó néhány nap-

jában nem evett semmi szilárdat. Csaknem teljesen üres volt a tápcsatornája. 

– Lássuk csak – mondta Sara, és a mérlegre tette a beleket. Fémes kattanás hallat-

szott, mintha érme hullott volna egy konzervdobozba. 

– Mi az? – kérdezte Jeffrey. 

Sara nem felelt. Újra felemelte a beleket, aztán megint a mérlegre ejtette őket. 

Ugyanaz a fémes hang kísérte a mozdulatot, és a mérleg is átvette a rezgést. 

– Van benne valami – motyogta Sara, és a falra csíptetett röntgenfelvételekhez sétált. 

A könyökével megnyomta a lámpakapcsolót, amely a képeket hátulról megvilágította. 

A Julia Matthews ágyéktájáról készült sorozat volt a középpontban. 

– Látsz valamit? – érdeklődött a zsaru. 

– Annyi biztos, hogy a vastagbélben van – válaszolta a doktornő, és szemügyre vette 

a végbél alsó részében levő, szálkának látszó valamit. Korábban vagy nem vette észre, 

vagy azt hitte, csak a filmmel van gond azon a helyen. A kórbonctan hordozható rönt-

genkészüléke elég régi volt már, és nem a megbízhatóságáról híres. 

Sara még nézegette egy kicsit a felvételt, aztán visszament a mérleghez. Elválasztotta 

a csípőbél végét az ileokolikus billentyűnél, és az asztal végébe vitte a vastagbelet. Le-

mosta róla a vért a csap alatt, és módszeresen végigtapogatta, a szigmabéltől lefelé ha-

ladva, hogy megtalálja a tárgyat, ami a csengő hangot okozta. Jó tíz centit vizsgált át a 

végbélből, amikor megtalálta a kemény valamit. 

– Adj egy szikét – nyújtotta a kezét. Jeffrey a kezébe tette az eszközt, és tovább fi-

gyelte, mit csinál Sara. 

A doktornő kis metszést ejtett a bélfalon, mire a teremben bűz áradt szét. Jeffrey hát-

rébb lépett, Sara nem tehette. Csipesszel kiemelte a nagyjából egy centiméter hosszú 

tárgyat. Leöblítette a csap alatt: egy apró kulcs volt. 

– Bilincskulcs? – hajolt közelebb Jeffrey, hogy jobban lássa. 

– Az – mondta Sara. – A végbélnyíláson át tolta fel a végbélbe. 

– Miért? 
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– Gondolom, azért, hogy megtaláljuk – válaszolta Sara. – Kérhetek egy bizonyítékos 

zacskót? 

Jeffrey már hozta is a zacskót, és kinyitotta, hogy a nő beleejthesse a kulcsot. 

– Szerinted találunk rajta valamit? – kérdezte. 

– Baktériumokat – felelte Sara. – De ha ujjlenyomatra gondolsz, azt kötve hiszem – 

mondta, és összeszorított ajkakkal gondolta végig a dolgot. – Kapcsold le a lámpát egy 

pillanatra! 

– Mi jutott eszedbe? 

Sara a megvilágított röntgenfelvételekhez lépett, és a könyökével lekapcsolta a hát-

térvilágítást. 

– Az, hogy a kulcs viszonylag hamar a végbélbe kerülhetett. Lehet, hogy éles a tolla. 

Felszakíthatta a kondomot. 

Jeffrey odament a villanykapcsolóhoz, Sara pedig lehámozta a kezéről a gumikesz-

tyűt. Felvette az UV-s nyáklevilágítót, amely kimutatja a spermanyomokat. 

– Olthatom? – kérdezte a rendőrfőnök. 

– Aha – felelte Sara, és a teremben sötét lett. 

A doktornő pislogott néhányat, hogy a szeme hozzászokjon a természetellenes fény-

hez. Aztán lassan a végbélen ejtett vágásra irányította a nyáklevilágítót. 

– Fogd csak meg – nyomta a berendezést Jeffrey kezébe. Felhúzott egy pár tiszta 

gumikesztyűt, és meghosszabbította a vágást. A nyílásban bordószínű anyag vált látha-

tóvá. 

Jeffrey felsóhajtott. Eddig észre sem vette, hogy visszatartja a lélegzetét. 

– Elég lesz egy DNS-teszthez? 

Sara szemügyre vette a fénylő bordó pépet. 

– Szerintem igen. 

 

Sara lábujjhegyen lépkedett a húga lakásában, és bekukkantott a hálószobába, hogy lás-

sa, egyedül van-e Tessa. 

– Tessie! – suttogta, és kicsit megböködte. 

– Mi az? – morogta Tessa. – Hány óra? 

– Hajnal kettő múlt – pillantott az éjjeliszekrényen levő órára Sara. 

– Mi van? – dörgölte a szemét a lány. – Mi a baj? 

– Csússz odébb – mondta Sara. 

Tessa engedelmeskedett, és felemelte a takarót Sarának. 

– Mi a baj? – ismételte. 

Sara nem felelt. Állig bebújt a paplan alá. 

– Valami baj van? – kérdezte Tessa újra. 

– Nincs semmi baj. 

– Tényleg meghalt a lány? 

– Igen. – Sara lehunyta a szemét. 

– Sara, beszélnünk kell – ült fel az ágyban Tessa, és felkapcsolta a villanyt. 

– Nincs kedvem – mondta Sara, és hátat fordított a húgának. 

– Akkor is – húzta le róla a takarót Tessa. – Ülj fel! 

– Nekem te ne dirigálj! – ellenkezett Sara bosszúsan. Azért jött ide, hogy biztonság-

ban érezze magát, és nyugodtan alhasson, nem azért, hogy a húga parancsolgasson neki. 

– Sara! – kezdett bele Tessa. – El kell mondanod Jeffreynek, mi történt. 

Sara felült. Mérges volt, hogy Tessa megint ezzel nyaggatja. 

– Nem – szorította össze a száját. 
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– Sara – mondta Tessa határozottan. – Hare elmondta, mi történt a lánnyal. Beragasz-

tották a száját, és a kocsidra volt kiterítve. 

– Nem kellene mindent kikotyognia. 

– Nem érdekességképpen mesélte – folytatta Tessa. Felkelt, és láthatólag dühös volt. 

– Miért vagy ilyen mérges rám? – kérdezte Sara, és ő is kikelt az ágyból. Egymás fe-

lé fordulva álltak az ágy két oldalán. 

– Nem az én hibám volt, tudod? – mondta Sara csípőre tett kézzel. – Mindent megtet-

tem, hogy segítsek rajta, és ha nem tudott tovább élni ezzel a tudattal, akkor az az ő dön-

tése. 

– Klassz választás, mi? Gondolom, jobb, ha az ember golyót röpít a fejébe, mintha 

örökre eltemeti magában a múltat. 

– Ezzel meg mit akarsz mondani, baszd meg? 

– Nagyon jól tudod, hogy mit – csattant fel Tessa. – El kell mondanod Jeffreynek. 

– Dehogy mondom! 

Tessa karba tett kézzel mérte végig nővérét. 

– Akkor majd elmondom én – közölte fenyegetően. 

– Micsoda? – hápogott Sara. Akkor sem lett volna jobban megrökönyödve, ha Tessa 

megütötte volna. A szája is tátva maradt. – Úgysem tennél ilyet. 

– Dehogynem! – felelte Tessa láthatólag eltökélten. – De ha tőlem nem, anyától úgy-

is megtudja. 

– Szóval egész kis tervet főztetek ki anyával? – vágott vissza Sara keserű kacajjal. – 

Gondolom, apa is benne van, ugye? Az egész család összeesküdött ellenem – ágált ég-

nek emelt kézzel. 

– Dehogy esküdtünk össze ellened – válaszolta Tessa –, csak segíteni akarunk. 

– Ami velem történt, annak semmi köze Sibyl Adams-hez és Julia Matthewshoz. – 

Az ágyra támaszkodott, és figyelmeztető pillantást vetett Tessára. Ha arra került a sor, 

mindkét lány derekasan kiállt az igazáért. 

– Nem a te feladatod, hogy ezt eldöntsd! – ellenkezett Tessa. 

A fenyegetés hallatán Sara érezte, hogy kitör belőle a düh. 

– Most azt akarod, hogy felsoroljam, mennyire mások ezek az esetek? Mindent tudni 

akarsz, Tessie? – Válaszra sem várva folytatta. – Először is az én mellkasomon nem 

vágtak kereszt alakú sebet, és nem folyatták ki a véremet a vécébe. – Itt elhallgatott, 

mert tudta, hogy a szavai sokkolni fogják a húgát. Tessa sarokba akarta szorítani, de Sa-

ra is tudta, hogy hogyan vágjon vissza. 

– Másrészt nem verték ki a metszőfogamat, hogy kényelmesen szájba kúrhassanak. 

– Úristen – kapta a szája elé a kezét Tessa. 

– Nem szögezték a kezemet-lábamat a padlóhoz, hogy aztán megbasszanak. 

– Jaj, ne! – zihálta Tessa, és könny szökött a szemébe.  

Tessa nyilvánvaló irtózattal hallgatta az eddigieket, de Sara már nem tudott féket 

rakni a nyelvére, és folytatta. 

– Nem törölték ki a számat hipóval. Nem borotválták le a fanszőrzetemet, hogy meg-

szabaduljanak a tárgyi bizonyítéktól. – Lélegzetvételnyi szünetet tartott. – És senki sem 

ütött lyukat a beleim közé, hogy oda is… – Sara erőt vett magán, és elhallgatott, mert 

érezte, hogy túl messzire megy. Tessa mégis felzokogott, mert kitalálta, mire utal a nő-

vére. A lány végig dermedten, Sarára függesztett tekintettel állt, és olyan borzadály ült 

az arcán, hogy a testvérét bűntudat fogta el. 

– Sajnálom, Tessie – suttogta. – Ne haragudj!  

Tessa lassan elvette a kezét a szája elől. 
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– De Jeffrey mégiscsak rendőr. 

– Tudom – emelte a mellére a kezét Sara. 

– Olyan szép vagy! – folytatta Tessa. – Okos vagy, jó a humorod, és magas vagy… 

Sara elnevette magát, máskülönben sírva fakadt volna. 

– …és éppen tizenkét évvel ezelőtt megerőszakoltak – fejezte be a gondolatot Tessa. 

– Igen, tudom. 

– És azóta minden évben küld neked egy képeslapot, Sara. Tudja, hogy hol laksz. 

– Igen. 

– Sara! – fogta könyörgőre Tessa. – Nem titkolhatod el Jeffrey elől! 

– De nem tudom elmondani neki. 

– Pedig nincs más választásod – szögezte le Tessa. 
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Tizennyolc 

Jeffrey magára kapott egy alsónadrágot, és kisántikált a konyhába. Még mindig nem 

hajlott a térde az eltévedt golyótól, és amióta belépett Julia Matthews kórházi szobájába, 

folyamatosan gyomoridege volt. Aggódott Lena miatt, sőt az egész város miatt aggó-

dott. 

Brad Stephens pár órája bevitte a DNS-mintát Maconba. Az eredményre legalább 

egy hétig várni kell majd, és lehet, hogy még egy további hétbe beletelik, mire összeve-

tik az FBI DNS-adatbázisában szereplő ismert bűnözőkkel. Ez is türelemjáték, csakúgy, 

mint a nyomozati munka oroszlánrésze. Közben pedig ölbe tett kézzel kell várniuk, 

hogy az elkövető mit lép. Az sincs kizárva, gondolta Jeffrey, hogy éppen ebben a pilla-

natban cserkészi be a következő áldozatát. Lehet, hogy éppen most erőszakol meg vala-

kit, vagy más állatias dolgokat tesz vele. 

A zsaru kinyitotta a hűtőt, és kivette a tejet. Elindult, hogy kivegyen egy poharat, és 

közben felkapcsolta a lámpát, de nem történt semmi. Elmorzsolt egy szitkot a foga közt, 

míg benyúlt a konyhaszekrénybe. Két-három hete kötötte ki a konyhai lámpát, amikor 

megjött a postán rendelt új lámpatest. Rögtön nekiállt, hogy felszerelje, de közben az 

őrsről hívták telefonon, és az új bura azóta is ott várta a dobozban, hogy Jeffrey valami-

kor feltegye. Ha ezzel a tempóval intézi a dolgot, akkor még néhány évig a nyitott hűtő 

fényénél fog enni. 

Megitta a pohár tejet, és a mosdókagylóhoz ment, hogy kiöblítse a poharat. Eszébe 

jutott, hogy felhívja Sarát, megkérdezni, mi van vele, de aztán meggondolta magát. A 

nőnek megvolt rá az oka, hogy ne akarjon beszélni vele. Jeffrey a válás óta nem nagyon 

hivatkozhatott semmire. Az is lehet, hogy Sara ma Jebbel tölti az estét. Marlától hallot-

ta, aki találkozott Marty Ringóval, hogy Jeb és Sara néha újra találkoznak. Halványan 

emlékezett, hogy Sara múltkor este a kórházban emlegetett is egy találkát, de a zsaru 

akkor nem nagyon figyelt a dologra. Nem tűnt valami biztos információnak, hiszen csak 

most kezdett rémleni neki, miután Marla elkottyantotta, hogy mit hallott Martytól. 

Jeffrey nagy nyögéssel ereszkedett le a nyitott konyhapult előtti bárszékre. Ezt a pult-

részt már több hónapja megépítette, sőt, rögtön újra is csinálta, mert nem volt elégedett 

azzal, ahogy először sikerült. Jeffrey kimondottan maximalista volt, és ki nem állhatta, 

ha valami nem szimmetrikus. Mivel azonban régi házban lakott, valamihez folyton al-

kalmazkodnia kellett, mert itt aztán semmi nem volt teljesen egyenes, merőleges vagy 

párhuzamos. A szél kissé megmozdította a konyha hátsó falát alkotó vastag műanyag 

csíkokat. A zsaru még mindig vacillált, hogy erkélyajtót szereljen-e be, vagy még nagy-

jából három méterrel meghosszabbítsa a konyhát az udvar irányába. Jó lenne egy étke-

zősarok, ahol reggelente kedvére üldögélhet, és figyelheti a madarakat a hátsó kertben. 

Igazából szívesen épített volna egy nagy verandát is, melegvizes medencével, sőt, talán 

elektromos kerti grillel. Mindenesetre akár így, akár úgy, azt akarta, hogy a ház nyitott 

maradjon. Tetszett neki, hogy ezeken az áttetsző csíkokon nappal beszűrődött a fény. 

Örült, hogy kilát, főleg ilyenkor, mint most is, mert egyből észrevette, hogy valaki ólál-

kodik a kertben. 

Felállt, és előkapta a baseballütőt a mosókonyhából. 
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Két műanyag csík között kisurrant a szabadba, és lábujjhegyen megindult a pázsiton. 

A talaj menti köd enyhén megnedvesítette a gyepet. Jeffrey egy szál alsó-gatyában volt. 

Megborzongott a hűvösben, és remélte, hogy nem lőnek bele megint. Átfutott rajta, 

hogy bárki is settenkedik itt, ha meglátja őt zöld bokszeralsóban, baseballütővel, nem az 

ijedtségtől, hanem a röhögéstől fog összecsuklani. 

Ismerős nesz ütötte meg a fülét. Jellegzetes hang volt, egy kutya mosdatta magát. A 

zsaru hunyorogva meresztette a szemét a gyér holdfényben, és három árnyat pillantott 

meg a ház oldalánál. A két kisebb egyértelműen kutyának látszott, a nyúlánk alak pedig 

csak Sara lehetett. Épp Jeffrey hálószobaablakán kukucskált befelé. 

Kezében a baseballütővel a nő után lopakodott. Billy és Bob nem aggasztotta, életé-

ben nem látott még lustább állatot, mint ez a két szürke agár. Szokásukhoz híven most 

sem vitték túlzásba a mozgást. 

– Sara! 

– Jézusom! – hőkölt hátra ijedtében Sara, és majdnem felbukott az egyik kutyában. 

Jeffrey elkapta a karját, hogy segítsen a nőnek visszanyernie az egyensúlyát, nehogy el-

essen. 

Jeffrey kedélyesen felnevetett, és megveregette Bob fejét. 

– Kukucskálunk, kukucskálunk? – kérdezte. 

– Seggfej! – sziszegte Sara, és mellbe taszította. – Majd összeszartam magam, úgy 

megijesztettél. 

– Hogyhogy? – kérdezett vissza Jeffrey ártatlan képpel. – Nem én settenkedtem befe-

lé a te kertedbe éjnek évadján. 

– Mintha nem tettél volna már ilyet életedben. 

– Belőled viszont nem néztem volna ki – felelte Jeffrey. Az ütőre támaszkodott. 

Most, hogy kicsit lejjebb ment az adrenalinszintje, újra visszatért a lábába a tompa fáj-

dalom. 

– Elmondod, miért kukucskálsz az ablakomon át az éjszaka kellős közepén? 

– Nem akartalak felébreszteni, ha már elaludtál. 

– A konyhában voltam. 

– Sötétben? – tette karba a kezét Sara, és vészjóslóan méregette. – Egyedül? 

– Gyere be! – hívta be Jeffrey, és válaszra sem várva visszaindult a konyha felé a 

maga komótos tempójában. Megörült neki, amikor meghallotta Sara lépteit a háta mö-

gött. A nő kopott kék farmerben volt és egy régi, fehér, legombolt gallérú ingben. 

– Egész idáig elsétáltál a kutyákkal? 

– Elkértem Tessa kocsiját – vakargatta Sara Bob fejét. 

– Bölcsen tetted, hogy magaddal hoztad a vérebeidet. 

– Örülök, hogy nem törsz az életemre. 

– Ezt meg miből gondolod? – kérdezte, és az ütővel félrehúzta a műanyag lapokat, 

hogy Sara be tudjon lépni a házba. 

Sara szemügyre vette a műanyag lapokból álló falat, aztán Jeffreyre nézett. 

– Nagyon tetszik, ahogy átalakítottad a házat. 

– Asszony nélkül azért üres a ház – észrevételezte Jeffrey. 

– Biztos bőven akad jelentkező. 

A zsaru elfojtott egy nyögést, és visszament a konyhába. 

– Itt nincs villany – közölte, és meggyújtott egy gyertyát a tűzhelynél. 

– Aha… – hitetlenkedett Sara, és felkattintotta a hozzá legközelebbi villanykapcso-

lót. Aztán átsétált a helyiségen, és egy másik kapcsolóval is megpróbálta felgyújtani a 

lámpát. Jeffrey közben meggyújtott még egy gyertyát. – Hogyhogy nem ég? 
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– Régi ez a ház – vont vállat a rendőrfőnök, mert nem akarta beismerni lustaságát. – 

Brad bevitte a mintát Maconba. 

– Beletelik egy-két hétbe, ugye? 

– Aha – bólintott. – Szerinted zsaru? 

– Brad? 

– Nem, az elkövető. Lehet, hogy zsaru? Talán ezért tette be a bilincskulcsot… oda – 

tűnődött a rendőrfőnök. – Tudod, nyomnak. 

– Az is lehet, hogy megbilincseli őket, hogy ne ficánkoljanak – vélte Sara. – Lehet, 

hogy bejön neki a szado-mazo. Biztos az anyja is az ágyhoz bilincselte kisfiú korában. 

Jeffreyt meglepték Sara frivol megjegyzései, de jobbnak látta, ha nem tesz rá meg-

jegyzést. 

– Adj egy csavarhúzót! – szólalt meg Sara teljesen váratlanul. 

Jeffrey megütődve lépett oda a régi szerszámosládához, és belekotort. 

– Ez jó lesz? 

– Nem szerszámot, koktélt. – A doktornő a hűtőhöz ment, és kivette a vodkát. 

– Nem hiszem, hogy van itthon narancslé – közölte Jeffrey, ahogy Sara a másik hű-

tőajtót is kinyitotta. 

– Ez is jó lesz – halászta elő a vörösáfonyadzsúszt a nő. Előbányászott egy poharat a 

konyhaszekrényből, és kevert egy italt, ami nagyon erősnek tűnt. 

Jeffrey aggódva figyelte. Sara ritkán ivott, és már az első pohár bortól képes volt be-

csípni. Az egész házasságuk alatt a legerősebb, amit a kezében látott, egy margarita 

koktél volt. 

A doktornő megborzongott, ahogy beleivott a piába. 

– Mennyi vodka kell ebbe? 

– Kábé harmadannyi, mint amennyit beleraktál – vette ki a kezéből a poharat a zsaru. 

Óvatosan megkóstolta, és majdnem öklendeznie kellett tőle. – Jézusom! – igyekezett 

köhögésnek álcázni a dolgot. – Így akarsz öngyilkos lenni? 

– Gondoltam, Julia Matthews nyomdokaiba lépek – vágott vissza Sara. – Van itthon 

édesség? 

Jeffrey már-már kérdőre vonta, hogy mit akart az előbbi megjegyzéssel, de Sara már-

is a konyhaszekrényben turkált. 

– Van puding a hűtőben – kínálta. – Alsó polc, hátul. 

– Zsírszegény? – kérdezte a nő.  

– Nem. 

– Akkor jó – és lehajolt, hogy elővadássza a pudingot. 

Jeffrey karba tett kézzel figyelte. Szíve szerint rákérdezett volna, hogy mit keres itt a 

konyhájában az éjszaka közepén. Kíváncsi volt, mi az ábra újabban, miért viselkedik 

ilyen különösen. 

– Jeff? – szólalt meg Sara a hűtőben pakolászva. 

– Igen? 

– A fenekemet nézed?  

Jeffrey elmosolyodott. 

– Aha – felelte, pedig eddig nem azt nézte. 

A doktornő felegyenesedett, és diadalittasan felmutatta a pudingot. 

– Az utolsó. 

– Bizony. 

Sara felbontotta, és felült a konyhapultra. 

– Kezd rosszra fordulni a helyzet. 
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– Azt mondod? 

– Hát… – nyalta le a fedőlap belsejéről a rátapadt pudingot. – Öngyilkos lesz a meg-

erőszakolt egyetemista lány… Ez a város nem erről híres, nem igaz? 

Jeffrey megint meglepődött a nő hányaveti stílusán. Ez nem vallott Sarára. Igaz, a 

zsaru újabban kezdett elbizonytalanodni, hogy mi is vall rá valójában. 

– Gondolom, nem – hagyta rá. 

– A szülők tőled tudták meg? 

– Frank ment ki értük a reptérre – felelte Jeffrey. – Az apja… – tette hozzá kis hall-

gatás után, de aztán újra elakadt a szava. Jon Matthews elgyötört arcát még jó ideig nem 

tudja majd kiverni a fejéből, ebben biztos volt. 

– Megviselte, mi? – kérdezte Sara. – Az apák nem szokták szeretni, ha valaki mace-

rálja a kislányukat. 

– Nem bizony – válaszolta Jeffrey, a doktornő szóhasználatán fennakadva. 

– Bizony, hogy nem. 

– Aha – mondta Jeffrey. – Tényleg nagyon megviselte. 

Valami megvillant Sara szemében, de aztán elfordult, még mielőtt Jeffrey kiolvashat-

ta volna a tekintetéből, hogy mire gondol. Nagyot kortyolt a poharából, és kicsit leöntöt-

te vele az ingét. Ezen hangosan kacarászni kezdett. 

– Mi ütött beléd, Sara? – szaladt ki Jeffrey száján Jobb belátása ellenére. 

– Mióta hordasz ilyesmit? – kérdezte a nő a csípőjére bökve. 

Jeffrey végignézett magán. Egyetlen ruhadarab volt rajta, egy zöld bokszer, úgyhogy 

Sara feltehetőleg erre gondolt. 

– Egy ideje már – nézett vissza rá vállvonogatva. 

– Még nincs két éve – vélte Sara, és tovább nyalogatta a pudingot. 

– Aha – egyezett bele Jeffrey, és eltartott karokkal a nő felé lépegetett, a csípőjét il-

legetve. – Tetszik? 

Sara megtapsolta. 

– Mit keresel itt, Sara? 

A nő a zsarura meredt. Néhány másodpercig nézte, aztán maga mellé tette a pudin-

got. Hátradőlt, és halkan dobolni kezdett sarkával a konyhaszekrényajtón. 

– Valamelyik nap eszembe jutott, hogy milyen volt, amikor a stégen voltam. Emlék-

szel? 

A rendőrfőnök a fejét rázta, hiszen Sara nyáron gyakorlatilag minden másodperc 

szabadidejét a stégen töltötte. 

– Épp előtte voltam úszni. A stégen ültem, és fésülgettem a hajamat. Aztán odajöttél 

hozzám, kivetted a kezemből a hajkefét, és te fésülgettél tovább. 

Jeffreynek eszébe jutott, hogy éppen erre gondolt ma reggel, amikor felébredt a kór-

házban. 

– Emlékszem – bólintott. 

– Legalább egy óráig fésülgetted a hajamat, emlékszel? 

A férfi rámosolygott. 

– Csak fésülgetted a hajamat, aztán pedig megfőztük a vacsorát. Emlékszel? 

Jeffrey újra bólintott. 

– Mit toltam el? – kérdezte, és szinte gyilkos pillantást vetett a zsarura. – Nem volt jó 

a szex? 

A rendőrfőnök a fejét rázta. Összes partnere közül Sarával volt a legkielégítőbb a 

szex. 

– Dehogynem – mondta. 
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– Akkor vacsorát kellett volna főznöm neked? Vagy gyakrabban várni haza téged? 

– De hát főztél vacsorát, emlékszel? – próbálta tréfával elütni a dolgot a férfi. – Há-

rom napra lebetegedtem tőle. 

– Komolyan kérdem, Jeff. Tudni akarom, mit rontottam el. 

– Te semmit – válaszolta. Már akkor is tudta, amikor kimondta, hogy milyen banális 

ez a válasz. – Én toltam el az egészet. 

Sara nagyot sóhajtott. A pohárért nyúlt, és egy hajtásra kiitta a maradékot. 

– Ostoba voltam – folytatta a férfi, pedig tudta, hogy be kellene fognia a száját. – Be-

ijedtem, mert annyira szerettelek. – Elhallgatott, hogy pontosan fogalmazza meg, amit 

gondol. – Nem hittem, hogy neked is szükséged van rám annyira, mint amennyire ne-

kem volt terád. 

– És még mindig azt akarod, hogy szükségem legyen rád? 

Jeffrey meglepetten érezte, hogy a nő a mellkasára teszi a kezét, és finoman megci-

rógatja. A zsaru behunyta a szemét. Sara ujjai feljebb vándoroltak, és végigfutottak a 

férfi ajkán. 

– Most tényleg szükségem van rád – mondta ki a nő.  

Jeffrey kinyitotta a szemét. Egy töredékmásodpercre azt hitte, Sara viccel. 

– Hogy mondtad? 

– Most, hogy megkaptad, nem is akarod? – kérdezte a nő, és még mindig a rendőr aj-

kán volt a keze. 

Jeffrey megnyalta Sara ujját. Sara elmosolyodott, és összehúzta a szemét, mintha a 

férfi gondolataiban olvasna. 

– Válaszolni is fogsz? 

– Aha – mondta, de hirtelen még az sem ugrott be neki, hogy mi is volt a kérdés. – 

Igen. Igen – mondta aztán. – Még mindig akarlak. 

Sara csókolgatni kezdte a nyakát, finoman megnyalogatta a bőrét. A zsaru a csípőjére 

fonta a kezét, és közelebb húzta a nőt a pult széléhez. Sara a férfi dereka köré fonta a 

combját. 

– Sara – sóhajtott fel Jeffrey, és megpróbálta szájon csókolni, de a nő elhúzta a fejét, 

és inkább Jeffrey mellkasát kezdte csókolgatni. – Sara – mondta újra –, hadd szeretkez-

zek veled! 

– Nem akarok szeretkezni – felelte a nő ravasz mosollyal. 

Jeffrey eltátotta a száját. Nem tudta, mit feleljen. 

– Hogyhogy? – nyögte ki végül. 

– Úgy, hogy… – kezdte Sara, aztán megfogta a zsaru kezét, és a saját szájához vezet-

te. 

Megnyalta Jeffrey mutatóujjának hegyét, aztán lassan bekapta és beszívta ajkai közé 

a férfi ujját. Jeffrey úgy érezte, Sara túl hamar hagyja abba a dolgot. A nő ingerkedve 

rámosolygott. 

– Hogy is? 

A zsaru közelebb hajolt hozzá, hogy megcsókolja, de nem érte el, mert Sara fürgén 

lecsusszant a pultról. Kéjesen felnyögött, miközben a nő lassan fentről lefelé haladva 

végigcsókolgatta a felsőtestét, és megrángatta a fogával a bokszeralsó gumiját. A férfi 

nehézkesen letérdelt Sara előtt, és újra megpróbálta szájon csókolni. A nő megint elhú-

zódott. 

– Meg akarlak csókolni – mondta Jeffrey, és önmagát is meglepte a kérlelő hangsúly. 

Sara megrázta a fejét, és elkezdte kigombolni az ingét. 

– Van még egy-két dolog, amit a száddal csinálhatnál. 
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– Sara… 

– Csitt, Jeffrey! – rázta a fejét a nő. 

A zsarut ez meglepte, hiszen éppen az volt a legjobb, hogy annak idején mindig be-

széltek szeretkezés közben. Két kezébe fogta a nő arcát. 

– Gyere ide – mondta. 

– Mi az? 

– Mi ütött beléd? 

– Semmi! 

– Nem hiszek neked. – Továbbra is a választ várta, de a nő szótlanul meredt rá. 

– Miért nem hagyod, hogy megcsókoljalak? 

– Nincs kedvem csókolózni. – Ajkáról eltűnt a kacér mosoly. – Legalábbis szájon 

nincs. 

– Mi baj? – kérdezte Jeffrey. 

Sara összehúzott szemmel nézte, mintegy figyelmeztetésképpen. 

– Felelj! – mondta a zsaru. 

Sara továbbra sem vette le róla a szemét, és végigsimított a férfi alsónadrágján. 

– Nem beszélgetni akarok veled – és mintegy nyomatékot adva szavainak, gyengé-

den megmarkolta, amit a bokszergatyában talált. 

– Nézz rám! – fogta le a nő kezét Jeffrey. 

Sara megrázta a fejét, és amikor a férfi felemelte az arcát, hogy találkozzon a pillan-

tásuk, lehunyta a szemét. 

– Mi ütött beléd? – suttogta Jeffrey. 

A nő nem felelt. Egyenesen szájon csókolta, és a férfi két fogsora közé erőltette a 

nyelvét. Suta csók volt, ennél sokkal izgatóbbakat is kapott már Sarától, de volt benne 

valami lappangó szenvedély. Ha állt volna, biztos megroggyan tőle a térde. 

Sara hirtelen félbehagyta a csókot, és a férfi mellére ejtette a fejét. Jeffrey újra fel 

akarta emelni Sara fejét, hogy találkozzon a pillantásuk, de a nő nem hagyta. 

– Sara! – mondta neki újra. 

Érezte, hogy a nő újra átfogja a karjával, de teljesen másképpen, mint az előbb. Volt 

valami kétségbeesés a szorításában, mintha fuldokolna. 

– Csak szoríts magadhoz! – kérlelte Sara. – Kérlek, szoríts magadhoz! 

 

Jeffrey ijedten ébredt. Kinyúlt maga mellé, de már mozdulat közben tudta, hogy Sara 

nem lesz ott mellette. Homályosan emlékezett rá, hogy a nő valamikor kisurrant mellő-

le, ő pedig ahhoz is túl fáradt volt, hogy megmoccanjon, nemhogy megállítsa. A másik 

oldalára fordult, és abba a párnába nyomta az arcát, amivel Sara aludt. Érezte rajta a nő 

levendulás samponját, és halványan a parfümjét is. Megfogta a párnát, és a hátára for-

dult az ágyban. A plafont bámulva igyekezett felidézni, mi is történt előző éjjel. Még 

mindig nem fért a fejébe a dolog. A karjába vette Sarát, úgy hozta az ágyig, ő pedig 

csendesen sírdogált a vállán. Jeffrey annyira tartott attól, mi lehet a könnyek mögött, 

hogy már nem is faggatta tovább. 

Felült, és megvakarta a mellét. Nem maradhat ágyban egész nap. A szexuális bűncse-

lekményért elítélt személyek listáján még nem mentek végig. Ryan Gordont is ki kell 

hallgatnia, és mindenki mást is, aki ott volt a könyvtárban aznap éjjel, közvetlenül Julia 

Matthews elrablása előtt. Sarával is találkoznia kell, hogy lássa, minden rendben van-e 

vele. Kinyújtózkodott, és megérintette az ajtókeret felső szegélyét a fürdőszobába me-

net. Megállt a vécé előtt. A mosdókagyló szélén egy paksaméta hevert. A papírkupac 

nagyjából kétszáz oldal lehetett, iratkapocs fogta össze. Megsárgult, szamárfüles lapok, 
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mintha már nem egyszer átnyálazták volna a stószt. Egy per jegyzőkönyve, ismerte fel 

Jeffrey. Sarán kívül senki sem járt itt, márpedig róla nem tudta elképzelni, miért hagyna 

itt ilyesmit. Elolvasta a borítólapot, és látta, hogy tizenkét évvel ezelőtti dátum áll rajta. 

A Georgia állam kontra Jack Allen Wright eset volt az. 

Az egyik lapra sárga jegyzetlap volt ragasztva. Kinyitotta a jegyzőkönyvet a jelölés-

nél, és megdermedt. A lap tetején Sara neve szerepelt. A kihallgató Ruth Jones volt, fel-

tehetőleg ő lehetett a kerületi ügyész. Jeffrey leült a vécére, és olvasni kezdte a kihallga-

tás szövegét. 

 

 

KÉRDÉS: Dr. Linton, el tudná mondani a saját szavaival, mi történt tavaly április hu-

szonharmadikán? 

VÁLASZ: A Grady Kórház gyermekgyógyászati osztályán dolgoztam gyakornokként. 

Nehéz napom volt, és a két műszak közti szünetben úgy döntöttem, autózom egyet. 

KÉRDÉS: Észrevett ekkor bármi szokatlant? 

VÁLASZ: Amikor a kocsimhoz értem, láttam, hogy a jobb oldali ajtóra a pina szót kar-

colta valaki. Gondoltam, biztos valami rongáló tehette, úgyhogy elővettem a csomag-

tartóból a ragasztószalagot, és leragasztottam a feliratot. 

KÉRDÉS: Aztán mit tett? 

VÁLASZ: Visszamentem a kórházba, és elkezdődött a műszakom.  

KÉRDÉS: Kér vizet? 

VÁLASZ: Köszönöm, nem. Kimentem a mosdóra, és miközben a kezemet mostam, Jack 

Wright lépett be.  

KÉRDÉS: A gyanúsított? 

VÁLASZ: Így van. Bejött. Szürke overallt viselt, és felmosórúd volt a kezében. Tudtam, 

hogy ő a takarító. Elnézést kért, hogy kopogás nélkül jött be, és azt mondta, hogy 

majd később visszajön takarítani, aztán kiment a mosdóból. 

KÉRDÉS: Mi történt ezután? 

VÁLASZ: Bementem az egyik fülkébe vécézni. Jack Wright, a gyanúsított, felülről beug-

rott a fülkébe. A mozgássérültek fogódzkodójához bilincselte a kezemet, aztán ezüst-

színű ragasztószalaggal beragasztotta a számat. 

KÉRDÉS: Biztos benne, hogy az itt jelenlévő gyanúsított volt az? 

VÁLASZ: Igen. Vörös símaszk volt rajta, de felismertem a szemét. Jellegzetes kék szeme 

van. Emlékszem, hogy korábban már eszembe jutott, hogy a hosszú szőke haja, a 

szakálla és a kék szeme miatt mennyire hasonlít a bibliai Jézus-ábrázolásokra. Biztos 

vagyok benne, hogy Jack Wright támadt rám. 

KÉRDÉS: Van még más különös ismertetőjel, amely alátámasztja, hogy a gyanúsított 

volt az, aki megerőszakolta? 

VÁLASZ: A karján láttam a keresztfára szögezett Jézust ábrázoló tetoválást, amely fölött 

Jézus, alatta pedig a Megmentő szó olvasható. Felismertem a tetoválást, tudtam, hogy 

Jack Wrigthnak, a kórház takarítójának található ez a tetoválás a karján. Már több-

ször láttam az előcsarnokban, de még sosem beszéltünk egymással. 

KÉRDÉS: Mi történt ezután, dr. Linton? 

VÁLASZ: Jack Wright lerángatott a vécéről. A nadrágom a bokámra csúszott, ami akadá-

lyozott a mozgásban. Egészen a földig lecsúszott, és nem tudtam kiszabadulni. Vagy-

is kiszabadítani. Mármint a lábamat. Mármint a nadrágból. 

KÉRDÉS: Nyugodjon meg, dr. Linton! Nem kell kapkodni. 

VÁLASZ: Előrerántott, de a kezem hátul volt, a hátam mögött. Így. Az egyik kezével át-

karolta a derekamat, és előrébb rángatott. Hosszú kése volt, nagyjából tizenöt centi-
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méteres lehetett a pengéje. Az arcomhoz tartotta. Megvágta vele az ajkamat, gondo-

lom, figyelmeztetés gyanánt. 

KÉRDÉS: Ezután mit tett a gyanúsított? 

VÁLASZ: Belém hatolt a péniszével, és megerőszakolt. 

KÉRDÉS: Dr. Linton, el tudná mondani, mondott-e valamit a gyanúsított, miközben 

megerőszakolta, már ha beszélt egyáltalán? 

VÁLASZ: Többször is pinának nevezett. 

KÉRDÉS: El tudná mondani, mi történt ezután? 

VÁLASZ: Többször megpróbált eljutni az ejakulációig, de sikertelenül. Kivette a péni-

szét, és eljuttatta magát a csúcsra [motyog]. 

KÉRDÉS: Ezt megismételné? 

VÁLASZ: Eljuttatta magát a csúcsra, és az arcomra és a mellemre élvezett.  

KÉRDÉS: El tudná mondani, mi történt ezután?  

VÁLASZ: Tovább szidalmazott, és újra megszúrt. Itt bal oldalt. 

KÉRDÉS: Azután mi történt? 

VÁLASZ: Éreztem, hogy a számba kerül valami. Fuldokoltam tőle. Ecet volt. 

KÉRDÉS: Ecetet töltött a szájába? 

VÁLASZ: Igen. Volt nála egy kis fiola, olyan, mint egy parfümminta. A számba töltötte, 

és azt mondta: „Elvégeztetett.” 

KÉRDÉS: Hordoz ez a kifejezés valamilyen különleges jelentőséget az ön számára, dr. 

Linton? 

VÁLASZ: A Bibliából való, János evangéliumából. János szerint ez volt Jézus utolsó 

szava, amikor kereszthalált szenvedett. Inni kér, és ecetet adnak neki. Megissza az 

ecetet, aztán az írás szerint „kibocsátá lelkét”. Meghal. 

KÉRDÉS: Ez a keresztre feszítés jelenete?  

VÁLASZ: Igen. 

KÉRDÉS: Jézus azt mondja: „Elvégeztetett”.  

VÁLASZ: Igen. 

KÉRDÉS: így, hátrafeszített kézzel?  

VÁLASZ: Igen. 

KÉRDÉS És kard van döfve az oldalába?  

VÁLASZ: Igen. 

KÉRDÉS: Elhangzott még valami ezután? 

VÁLASZ: Nem. Jack Wright csak ennyit mondott, aztán távozott a mosdóból.  

KÉRDÉS: Van róla valamilyen elképzelése, hogy meddig lehetett a fürdőszobában?  

VÁLASZ: Nincs. 

KÉRDÉS: Még ekkor is meg volt bilincselve? 

VÁLASZ: Igen. Meg voltam bilincselve, a padlón térdepeltem, és lefelé néztem. Képte-

len voltam felegyenesedni és felülni. 

KÉRDÉS: És ezután mi történt? 

VÁLASZ: Bejött az egyik nővér. Észrevette a padlón a vérfoltot, és sikoltozni kezdett. 

Pár másodperc múlva bejött dr. Lange, a mentorom. Sok vért vesztettem, és még 

mindig meg voltam bilincselve. A segítségemre siettek, de így, hogy oda voltam bi-

lincselve, nem sok mindent tehettek. Jack Wright megbütykölte a zárat, hogy ne le-

hessen kinyitni. Beletömött valamit, egy fogpiszkálót, vagy nem tudom, mit. Laka-

tost kellett hívni, hogy levágja rólam. Közben elájultam. A testhelyzetem miatt a 

szúrt sebből továbbra is folyt a vér. Rengeteg vért vesztettem eközben. 

KÉRDÉS: Nem kell kapkodni, dr. Linton. Tartsunk egy rövid szünetet? 
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VÁLASZ: Nem, folytatni szeretném.  

KÉRDÉS: El tudná mondani, mi történt a nemi erőszakot követően? 

VÁLASZ: Az aktustól teherbe estem, veszélyeztetett terhes lettem, vagyis a petesejt a pe-

tevezeték falába épült be. Aztán egy repedés következtében alhasi belső vérzés lépett 

fel. 

KÉRDÉS: És ez a továbbiakra nézve milyen hatással volt önre? 

VÁLASZ: Részleges hiszterektomiát végeztek rajtam, amelynek során mindkét petefész-

kemet kivették. Soha nem lehet gyerekem. 

KÉRDÉS: Dr. Linton! 

VÁLASZ: Szeretnék szünetet kérni. 

 

 

Jeffrey ült a fürdőszobában, és a jegyzőkönyv lapjait bámulta. Újra átolvasta a szöveget, 

aztán még egyszer újra, a fürdőszoba visszhangzott a zokogásától, ahogy megsiratta azt 

a Sarát, akit mindeddig nem is ismert. 
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Tizenkilenc 

Lena lassan felemelte a fejét, és próbált rájönni, hogy hol lehet. Koromsötét volt. Köz-

vetlenül az arca elé tartotta a kezét, de még így sem tudta kivenni a tenyerét vagy az uj-

jait. Az utolsó, amire emlékezett, hogy otthon ül a konyhában, és Hankkel beszélget. 

Utána mindent ellepett a feketeség. Mintha csak pislogott volna egyet, és egy szempil-

lantás alatt meg is érkezett volna ide. Nem mintha tudná, hogy hol van éppen. 

Felnyögött, és az oldalára fordult, hogy aztán felüljön. Hirtelen totális egyértelmű-

séggel hasított belé, hogy anyaszült meztelen. A bőrén érezte, hogy érdes a padló. Érez-

te maga alatt a deszka egyenetlenségeit. A torkában kezdett dobogni a szíve, de az elmé-

je még nem osztotta meg a tudatával az információt, hogy mitől. Lena kinyújtotta a ke-

zét. Itt is érdes deszkával találkozott az ujja, de ez függőlegesen haladt. A fal volt. 

Mindkét kézzel a deszkafalnak támaszkodott, és sikerült talpra állnia. 

Ha összpontosított, távoli zajt hallott, de nem ismerte fel, hogy mi az. Kuszának tűnt 

minden, és elemeire esett szét. Úgy érezte, mintha nem is lenne a testében. Arra lett fi-

gyelmes, hogy a falnak támasztotta a homlokát, és hogy a deszka belenyomódik a bőré-

be. Az előbbi nesz gyors, szaggatott egymásutánban hallatszott. Egy sorozat, aztán szü-

net, újabb sorozat, újabb szünet. Mintha acélt kalapálnának. Mintha patkót kalapálna a 

kovács.  

Ting, ting, ting. 

Hol is hallotta már ezt ezelőtt? 

Lenának egy pillanatra kihagyott a szíve, amikor eszébe jutott, hogy hol. Lelki sze-

mei előtt a sötétben is megjelent Julia Matthews szájmozgása, amint utánozza a neszt. 

Ting, ting, ting. 

Vízcsöpögést hallott. 
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Húsz 

Jeffrey a félig átlátható ablak mögött állt, és figyelte, hogy mi folyik a 

kihallgatóhelyiségben. Ryan Gordon az asztalnál ült, pipaszár karjait keresztbe tette 

horpadt mellkasán. Mellette Buddy Conford ült az asztalon összekulcsolt kézzel. 

Buddyban buzgott a küzdőszellem: ő aztán sosem adta fel. Tizenhét éves korában autó-

balesetben térdtől lefelé elvesztette a jobb lábát. Huszonhat évesen rákot kapott, és ki 

kellett operálni a bal szemét. Harminckilenc éves korában pedig egy elégedetlen ügyfél 

akart beleereszteni két golyót fizetség gyanánt. Buddynak ekkor kellett kivenni az egyik 

veséjét, és összeesett a tüdeje, de alig két héttel később már újra a tárgyalóteremben 

volt. Jeffrey remélte, hogy ma építhet Buddy igazságérzetére. A rendőrfőnök reggel már 

letöltötte Jack Allen Wright fotóját az állami adatbázisból. Jeffreynek jóval nagyobb lett 

volna a mozgástere Atlantában, ha lett volna egy szemtanúja, aki azonosította Wrightot. 

A zsaru sosem tartotta magát érzelmes típusnak, de most nem múló fájdalom nyomta 

a szívét. Nagyon szeretett volna beszélni Sarával, de borzasztóan tartott tőle, hogy va-

lami rosszat mondana. Munkába jövet az autóban újra és újra átrágta magában, hogy mit 

mondhatna neki, még hangosan is elpróbálta, hogy hallja, hogyan hangzik. Semmi sem 

tűnt helyénvalónak, úgyhogy Jeffrey végül tíz percig ült az irodájában, kezében a tele-

fonkagylóval, mire összeszedte a bátorságát, és feltárcsázta Sara számát a klinikán. 

Miután közölte Nelly Morgannel, hogy nem vészhelyzetben telefonál, de azért min-

denképpen szeretne beszélni Sarával, azt a kurta választ kapta, hogy „beteggel van”, az-

tán Nelly rögtön le is csapta a kagylót. Jeffrey erre először rettentően megkönnyebbült, 

aztán undor töltötte el saját gyávasága miatt. 

Tudta, hogy erősnek kell lennie Sara mellett, de úgy érezte, cserbenhagyja a lelkiere-

je. Valahányszor arra gondolt, min ment keresztül a nő, úgy érezte, képtelen bármire, 

csak sírni tud, mint egy gyerek. Kicsit meg volt sértődve, amiért Sara eddig nem bízott 

meg benne annyira, hogy elmesélje, mi történt Atlantában. Másrészt dühítette is, hogy 

szemérmetlenül hazudott neki mindenről. Az oldalán levő sebhelyről azt mondta, hogy 

vakbélműtét, pedig most visszagondolva Jeffrey emlékezett rá, hogy függőleges volt és 

cikcakkban haladt, egészen máshogy, mint egy szakszerű műtéti forradás. 

Azzal kapcsolatban, hogy Sarának nem lehet gyereke, Jeffrey sosem faggatta, mert 

ez láthatólag érzékeny témának számított. Jó volt ez így neki is, hogy nem feszegették 

ezt a témát. Mindig azt hitte, hogy vagy orvosi oka van, vagy Sara egész egyszerűen 

nem akar gyermeket vállalni, hiszen ilyen típusú nő is van. Jeffrey, bár vérbeli nyomozó 

volt, igazi detektív, mégis mindent egy az egyben elhitt Sarának, mert őszinte, szóki-

mondó nőnek tartotta. Mindeddig legalábbis ezt gondolta róla. 

– Főnök! – kopogott Marla. – Telefonált egy fickó Atlantából, és azt üzente, minden 

készen áll. Nem hagyta meg a nevét. Mond ez valamit így? 

– Igen – felelte Jeffrey, és megnézte, hogy megvan-e még a kinyomtatott fotó a keze 

ügyében levő dossziéban. Újra szemügyre vette az életlen képet, pedig jóformán minden 

apró részletét megjegyezte már. Kilépett a folyosóra Marla mellett. – Ha ennek vége, 

indulok Atlantába. Nem tudom, mikor jövök vissza. Addig Frank a főnök. 
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Jeffrey nem adott időt neki, hogy válaszoljon. Benyitott és belépett a 

kihallgatóhelyiségbe. 

– Már tíz perce várunk – méltatlankodott Buddy. 

– És tíz percen belül már mehetnek is, ha az ügyfele hajlandó együttműködni – vála-

szolta Jeffrey, és leült Buddyval átellenben. 

Jeffrey csak egyben volt biztos: meg akarta ölni Jack Allen Wrightot. A futballpályán 

kívül sosem viselkedett durván, de annyira hevesen vágyott rá, hogy megölje, aki Sarát 

megerőszakolta, hogy a fogát csikorgatta bele. 

– Kezdhetjük? – dobolt az asztalon Buddy.  

Jeffrey kikukkantott az ajtóra vágott apró ablakon. 

– Meg kell várnunk Franket – mondta, és azon tűnődött, hol lehet a helyettese. Re-

mélte, hogy Lenánál volt látogatóban. 

Nyílt az ajtó, és Frank lépett be. Úgy nézett ki, mint aki egész éjjel le sem hunyta a 

szemét. Jeffrey tüntetőleg az órájára nézett. 

– Bocs – mondta Frank, és leült Jeffrey mellé. 

– Nos – kezdett bele a rendőrfőnök. – Fel kell tennünk néhány kérdést Ryan Gordon-

nak. Ha hajlandó együttműködni, akkor cserébe ejtjük a nála talált drog miatti vádakat. 

– Faszom bele! – förmedt rá Gordon. – Mondtam, hogy nem is az én nadrágom volt 

rajtam. 

– Erre nincs időm – nézett Jeffrey Buddyra. – Felküldjük az atlantai börtönbe, és leír-

juk a veszteséget. 

– Miről akarják kérdezni? – kérdezte Buddy. 

Ideje ledobni a bombát, gondolta Jeffrey. Buddy biztosan valami közönséges vallo-

másra számított egy másik diák drogügyleteivel kapcsolatban. 

– Sibyl Adams meggyilkolásával és Julia Matthews megerőszakolásával kapcsolat-

ban – mondta Jeffrey színtelen hangon. 

Buddy kisebbfajta sokkot kapott. Elfehéredett, feketével bekötött szeme most még 

inkább elütött világos bőrétől. 

– Tudsz róluk valamit? – kérdezte Gordont. 

– Ő látta Julia Matthewst utoljára a könyvtárban. Együtt jártak. 

– Megmondtam, hogy nem a saját nadrágom volt rajtam – kapta föl a vizet Gordon. – 

Vigyen már ki innen, a francba! 

– Jobban teszi, ha elmond mindent, amit tud, különben írhatja a leveleket az anyjá-

nak a börtönből – nézett rá Buddy. 

– De hát elvileg maga az ügyvédem – dühöngött Gordon karba tett kézzel. 

– Te pedig érző lény vagy – vágott vissza Buddy, és felkapta a táskáját. – Azok a lá-

nyok nem élnek, és bántalmazták is őket. Te pedig droggal való visszaélés vádjával ülsz 

itt, úgyhogy nem árt, ha segítőkésznek mutatkozol. Ha van valami gondod, akkor máris 

kereshetsz másik ügyvédet. 

Buddy ezzel fel is állt, de Gordon nem hagyta, hogy elmenjen. 

– Jól van, jól van. Julia tényleg ott volt a könyvtárban. 

Buddy visszaült, de a táskáját ott hagyta az ölében. 

– A kampusz könyvtárában? – kérdezte Frank. 

– Igen, ott. Különben csak véletlenül futottunk össze – csattant fel. 

– Jól van – felelte Jeffrey. 

– Szóval elkezdtem dumálni vele, tudják. Látszott rajta, hogy nagyon bírná, ha újra 

összejönnénk. 
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Jeffrey bólintott, de magában azt gondolta, hogy Julia Matthews épp hogy feldúlt le-

hetett, amiért találkozott Ryan Gordonnal a könyvtárban. 

– Na mindegy, dumálgattunk, volt egy kis smaci is, értik, hogy mondom – bökte ol-

dalba Buddyt, aki elhúzódott. – Aztán megbeszéltük, hogy majd később összefutunk. 

– És utána? – kérdezte Jeffrey. 

– Utána elhúzott, tudják, csak úgy lelépett. Ahogy mondom. Fogta a könyveit, meg 

minden, mondta, hogy majd később talizunk, aztán lépett. 

– Volt ott valaki, aki utána ment? Láttál valami gyanús alakot? 

– Á, nem – válaszolta Ryan. – Egyedül volt. Észrevettem volna, ha bárki rajta tartja a 

szemét, tudják? Az én csajom volt. Figyeltem, hogy merre jár. 

– És lehetett valaki, nem is feltétlenül idegen, aki miatt kényelmetlenül érezte magát? 

Vagy járt esetleg valakivel, miután szakítottatok? 

Ryan Gordon úgy nézett rá, mintha agyalágyult lenne. 

– Nem járt senkivel. Szerelmes volt belém. 

– Emlékszel, hogy láttál idegen autót vagy furgont a kampuszon? – kérdezte Jeffrey. 

– Nem láttam semmi ilyet, jól van? 

– Térjünk vissza a találkozótokra – szólalt meg Frank. – Úgy volt, hogy később 

megint látjátok egymást? 

– Megbeszéltük, hogy tíz után ott lesz a mezőgazdasági kar mögött. 

– Nem jött el? – kérdezte Frank. 

– Nem – felelte Gordon. – Egy darabig még ott ácsorogtam. Aztán felhúztam magam 

azon, hogy nincs ott, és elindultam megkeresni. Elmentem a szobájához, megnézni mi a 

helyzet, de nem volt ott sem. 

– Jenny Price ott volt? – kérdezte Jeffrey, és megköszörülte a torkát. 

– Az a hülye kurva? – legyintett Gordon. – Gondolom, épp kiment baszni a fél ter-

mészettudományi karral. 

Jeffrey érezte, hogy kezd benne felmenni a pumpa. Nem bírta azokat, akik minden 

nőt lekurváztak, főképp azért nem, mert rendszerint ugyanezek bántak velük agresszí-

ven is. 

– Szóval nem volt ott – summázta Jeffrey. – Aztán mit csináltál? 

– Visszamentem a szobámba, és lefeküdtem – vont vállat Ryan. 

Jeffrey hátradőlt, és összefonta a mellén a karját. 

– Mit titkolsz, Ryan? – kérdezte. – Egyelőre úgy látom, hogy nincs alku. Úgy néz ki, 

hogy tíz évig biztos nem veted le a narancssárga mackót, amiben vagy. 

Ryan Gordon Jeffreyre bámult, a zsarunak az volt a benyomása, fenyegetőnek szánja 

a pillantását. 

– Mindent elmondtam. 

– Dehogy mondtál – ellenkezett a rendőrfőnök. – Kihagytál valamit, ami egyáltalán 

nem lényegtelen, márpedig addig innen ki nem mész, ameddig el nem mondod, amit 

tudsz. 

– Semmit sem tudok – ködösített Ryan Gordon.  

Buddy közel hajolt hozzá, és odasúgott neki valamit, amitől Ryannak teljesen elkere-

kedett a szeme. Nem tudni, mit mondott neki az ügyvéd, de megtette a hatását, annyi 

biztos. 

– Követtem, amikor elindult kifelé a könyvtárból – szólalt meg Ryan. 

– Igen, és? 
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– Találkozott ezzel az ürgével, tudják? – folytatta Ryan, a kezét babrálva. Jeffrey 

legszívesebben átnyúlt volna az asztalon, hogy torkon ragadja. – Próbáltam utolérni 

őket, de gyorsan haladtak. 

– Az mit jelent, hogy gyorsan? – kérdezte Jeffrey. – Együtt gyalogoltak? 

– Nem, az ürge cipelte. 

Jeffreynek egy csomóba rándult össze a gyomra. 

– És nem gondoltad, hogy gyanús, hogy nem a saját lábán megy, hanem a fickó vi-

szi? 

– Ideges voltam rá, jó? Tökre felbosszantott. 

– Tudtad, hogy később úgysem megy el a találkozóra – mondta Jeffrey –, úgyhogy 

követted. 

Ryan vállat vont, amit beleegyezésnek és ellenkezésnek is lehetett érteni. 

– Szóval a szemed előtt vitte magával? – erősködött Jeffrey. 

– Aha. 

– Hogy nézett ki? 

– Azt hiszem, elég magas volt – válaszolta Ryan Gordon. – Ha az arcára kíváncsi, azt 

nem láttam. 

– Fehér? Fekete? – faggatta Jeffrey. 

– Fehér – felelte a fiú. – Magas, fehér krapek. Talpig sötét ruhában. Feketében. Alig 

láttam őket, csak Julia fehér blúza világított a sötétben, tudják? Emiatt ő látszott, az ürge 

viszont nem. 

– Követted őket? 

Ryan Gordon a fejét rázta. 

Frank dühösen szorította össze az állkapcsát. Nem szólalt meg egyből. 

– Most pedig halott, ugye tudod? – mondta aztán. 

– Igen, tudom – felelte Ryan lesütött szemmel.  

Jeffrey kinyitotta a mappát, és megmutatta a fiúnak a kinyomtatott fotót. Wright ne-

vét előzőleg áthúzta fekete filctollal, hogy ne látsszon, de a többi adatot nem tüntette el 

a kép mellől. 

– Ő volt az? – kérdezte. 

– Nem – mondta Ryan egyből, ahogy a fotóra pillantott. 

– Nézd már meg rendesen, baszd meg – bődült el Jeffrey olyan hangerővel, hogy a 

mellette ülő Frank is összerezzent. 

Ryan Gordon engedelmeskedett. Olyan közelről vette szemügyre a képet, hogy szin-

te megérintette az orrával. 

– Nem tudom, érti? – mondta végül. – Töksötét volt. Nem láttam az arcát. – Átfutotta 

Wright személyi adatait. – A testmagasság stimmel. A testfelépítése is nagyjából ilyen 

volt. Végül is nem kizárt, hogy ő volt az – vonogatta a vállát. – Basszus, egyáltalán nem 

néztem meg. Juliát figyeltem. 

 

Atlantába hosszú, körülményes autóút vezetett, amelynek egyhangúságát csak néhány 

facsoport és bíborszínű cserjék törték meg. Kétszer próbálta meg felhívni Sara otthoni 

számát, hogy valami üzenetet hagyjon, de a nő rögzítője még húsz csöngés után sem 

kapcsolt be egyik alkalommal sem. Jeffrey először megkönnyebbült, aztán elszégyellte 

magát. Minél közelebb ért a városhoz, annál biztosabb lett benne, hogy helyesen cselek-

szik. Majd felhívja Sarát, ha megtudott valamit. Vagy akár azzal a hírrel is felhívhatja, 

hogy Jack Allen Wrightot sajnálatos baleset érte, amelyben Jeffrey pisztolya és Wright 

mellkasa játszotta a főszerepet. 
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Még nyolcvan mérföldes tempóval is négy órába telt a zsarunak, hogy a kijárathoz 

érjen, leforduljon a 20-as útról, és meginduljon a belváros felé. Nem sokkal az elágazás 

után elhagyta a Grady Kórházat, amitől újra sírhatnékja támadt. Az épület szörnyként 

magasodott a bekötőút fölé; az atlantai közlekedési tudósítók ezt az útszakaszt hívták 

Grady kanyarnak. A Grady volt a világ egyik legnagyobb kórháza. Sara mesélte neki, 

hogy az intenzív osztályon a betegszám még a legkisebb forgalmú évben is meghaladta 

a kétszázezret. A nemrég lezárult négyszázezer dolláros felújítás óta az intézmény egy 

Batman film díszletének is beillett volna. Az atlantai önkormányzatra jellemző módon a 

munkálatokkal kapcsolatban minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytattak le, és kide-

rítették, hogy a visszaélések és lefizetések egészen a városházáig értek. 

Jeffrey a belváros felé vette az irányt, aztán a törvényhozás épülete mellett elhaladva 

beért a kormányzati negyedbe. Egy ismerősével találkozott, aki korábban az atlantai 

rendőrségnél dolgozott, de aztán munka közben meglőtték, és inkább bírósági őr lett 

ahelyett, hogy idő előtt nyugdíjba vonult volna. A rendőrfőnök még Grant megyéből 

felhívta, és találkozót beszélt meg vele egy órára. Mire parkolóhelyet talált a forgalmas 

kormányzati negyedben, már alig negyedóra volt egyig. 

Keith Ross kint várt a bíróság épülete előtt, amikor Jeffrey megérkezett. Egyik kezé-

ben vaskos mappa, a másikban közönséges fehér levélboríték. 

– De marha rég láttalak, öregem – szorította meg Jeffrey kezét Keith. 

– Örülök, hogy látlak, Keith – viszonozta a fogadtatást a zsaru, és igyekezett vidám-

ságot erőltetni magára, pedig egy fikarcnyit sem volt jókedvében. Az autóút alatt még 

jobban felhúzta magát, és a parkolóháztól idáig talpalva sem sikerült levezetnie a fe-

szültségét. 

– Ezeket csak egy pillanatra adhatom oda – közölte Keith egyből, mert biztosan látta 

Jeffreyn, hogy szívesen a tárgyra térne. – Egy haveron keresztül szereztem, aki az irat-

tárban dolgozik. 

A rendőrfőnök elvette a mappát, de nem nyitotta ki. Tudta, mi van benne: fotók Sará-

ról, tanúvallomások, és részletes leírás arról, hogy pontosan mi történt a mosdóban. 

– Menjünk be – terelte be Keith Jeffreyt az épületbe. 

Az ajtónál Jeffrey felmutatta a jelvényét, ezzel kikerülve a biztonsági ellenőrzést. 

Keith a bejárattól oldalra eső, kis irodába kalauzolta. A helyiséget szinte betöltötte az 

íróasztal, amelyet elborítottak a tévéképernyők. Vastag szemüveges, egyenruhás fiú ült 

benn, meglepetten nézett fel, ahogy beléptek. Keith elővett a zsebéből egy húszdollá-

rost. 

– Eredj, vegyél rajta valami édességet – mondta.  

A srác elvette a pénzt, és szó nélkül elszelelt. 

– Ez aztán a hivatástudat – jegyezte meg Keith fanyarul. – Az ember nem is érti, mit 

keresnek az állományban. 

– Aha – motyogta Jeffrey. Semmi kedve nem volt hozzá, hogy tüzetesen kielemez-

zék, milyen szellemiség uralkodik jelenleg a rendőrségnél. 

– Akkor itt is hagylak – mondta Keith. – Tíz perc, oké? 

– Rendben – felelte Jeffrey, és megvárta, amíg becsukódik az ajtó. 

Az akta regisztrációs számmal rendelkezett, és a dátum is olyan kibogozhatatlan jelö-

léseket tartalmazott, amelyeket csak egy önkormányzati dolgozó fejthetett volna meg. A 

zsaru megdörgölte a dossziét, hátha bőrön át is felszívhatja az információkat, anélkül 

hogy egyáltalán bele kelljen néznie a paksamétába. Ez nem ment, úgyhogy végül mély 

lélegzetet vett, és kinyitotta a mappát. 

Meglátta Sarát a nemi erőszak után készült fotókon. Egy csomó színes, közeli kép 

hullott az asztalra: a nő kezét és lábát, az oldalán található szúrt sebet, és Sara elgyötört 
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nemi szerveit ábrázolták. Levegőért kapkodott, ahogy megpillantotta őket. Elszorult a 

szíve, nyilallani kezdett a karja. Egy pillanatra azt hitte, szívrohamot kap. Gyorsan ven-

nie kellett néhány mély lélegzetet, hogy újra kitisztuljon a feje. Észrevette, hogy önkén-

telenül lehunyta a szemét. Újra kinyitotta, és anélkül, hogy odanézett volna, lefordította 

a fotókat. 

Meglazította a nyakkendőjét, és próbálta elhessegetni a látottakat. Átnyálazta a többi 

fotót, és talált egy képet Sara kocsijáról. Ezüstszínű 320-as BMW volt, a lökhárítója fe-

kete, a kocsi két oldalán kék csík. Ahogy erről a nő is beszámolt a tárgyaláson, az ajtóra, 

feltehetőleg kulccsal azt karcolták: PINA. A feliratról kép készült letakarva, és az ezüst-

színű ragasztó nélkül is. Jeffrey hirtelen maga elé képzelte Sarát, ahogy a kocsi mellett 

térdel, leragasztja a rongálást, és arra gondol, hogy Al nagybátyja majd kijavítja a fé-

nyezést, amikor legközelebb hazautazik Grantbe. 

A rendőrfőnök az órájára nézett, és látta, hogy már öt perc eltelt. Az egyik biztonsági 

kamera képén észrevette Keitht, ahogy zsebre dugott kézzel ácsorog az ajtóban az őrök-

kel, és lopja a napot. 

Jeffrey hátralapozott az aktában, és megtalálta a jelentést Jack Allen Wright letartóz-

tatásáról. Wrightot korábban már kétszer őrizetbe vették nemi erőszak gyanújával, de 

végül egyik alkalommal sem emeltek vádat. Az első esetben a fiatal nő, aki pontosan 

annyi idős volt, mint Sara a megerőszakolása idején, ejtette a vádat és elköltözött Atlan-

tából. A másik nő öngyilkos lett. A zsaru megdörgölte a szemét, és eszébe jutott Julia 

Matthews. 

Kopogtak. 

– Most már muszáj visszavinnem az aktát, Jeffrey – szólt be az ajtón Keith. 

– Oké – csukta be a mappát Jeffrey. Már hozzá sem akart érni. Keith felé nyújtotta, 

de nem nézett rá. 

– Segített valamicskét? 

– Valamennyit igen – bólintott Jeffrey, és megigazította a nyakkendőjét. – Ki tudnád 

deríteni, hol találom meg ezt a pasast? 

– Itt dolgozik ebben az utcában – válaszolta Keith. – A Bank Buildingben. 

– Ebben, amelyik tíz percre van az egyetemtől és negyedórára a Gradytől? 

– Ebben bizony. 

– Mi a melója? 

– Takarít, mint előtte a Gradyben – felelte Keith. Láthatólag áttanulmányozta az ak-

tát, mielőtt Jeffrey kezébe adta. – Itt van tíz percre a rengeteg egyetemistalánytól. 

– A kampusz biztonságisai tudnak róla? 

– Most már igen – mondta Keith sokatmondó pillantással. – Nem mintha mostanság 

túl veszélyes lenne rájuk. 

– Hogyhogy? – kérdezte a zsaru. 

– Ez volt a szabadlábra helyezés egyik feltétele – bökött az aktára Keith. – Azt a 

részt nem nézted meg? Depót szed. 

Jeffreyn hirtelen kényelmetlen érzés áradt szét. A Depoprovera nevű szer a szexuális 

bűnözők ellen bevetett legújabb megoldás. Eredetileg nők hormonkezelésére szolgált, 

de ha elég nagy dózisban adagolják, akkor teljesen megszünteti a férfiak szexuális étvá-

gyát. A szert ezért a szexuális bűncselekmények elkövetői ellen, afféle vegyi kasztráci-

óként vetették be. Jeffrey tisztában volt vele, hogy a Depoprovera csak akkor hat, ha az 

elkövető szedi. Valójában nem gyógyítja ki a személyt a problémából, csak semlegesíti 

a késztetést. 

– Ezután megerőszakolt még valakit? – bökött a zsaru a mappára, mert nem tudta 

volna Sara nevét kiejteni ebben a helyiségben. 
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– Még két másik nőt – felelte Keith. – A Linton-lányt meg is szúrta. Gyilkossági kí-

sérlet, hat évet kapott. Jó magaviseletért feltételesen szabadlábra helyezték, elkezdett 

Depót szedni, aztán abbahagyta, és még három nőt megerőszakolt. Az egyiket rábizo-

nyították, a másik nő nem akart tanúskodni. Akkor újra lecsukták három évre, és végül 

azzal a feltétellel engedték ki, hogy szoros ellenőrzés mellett kell szednie a Depót. 

– Hat nőt megerőszakolt, és összesen tíz évet ült érte? 

– Csak hármat tudtak rábizonyítani, és ennek az ügynek a kivételével a többi esetben 

csak elég bizonytalanul tudták azonosítani. Mindig maszkot viselt. Tudod, milyen az, 

amikor ezek a lányok odakerülnek a bíróság elé. Izgatottak, idegesek, és a védőügyvéd 

egy pillanat alatt zavarba hozza őket. Még azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán meg-

erőszakolták őket, a tettes kilétét pedig végképp. 

Jeffrey erre inkább nem mondott semmit, de Keith kitalálta a gondolatait. 

– Persze, tudom. Ha én dolgozom ezeken az ügyeken, akkor villamosszékben végez-

te volna ez a szemét – biztosította Jeffreyt. – Érted, hogy mondom. 

– Aha – felelte Jeffrey. Hencegéssel nem mennek semmire, gondolta. – Akkor már a 

harmadik sanszánál tart? – kérdezte. 

Több másik államhoz hasonlóan egy ideje Georgiában is bevezették a „harmadik 

sansz” törvényt, amelynek értelmében a visszaeső számára a harmadik terhelő ítélet, te-

kintet nélkül arra, hogy milyen jelentéktelen kihágást bizonyítanak rá, azonnal börtönt 

jelent, mégpedig rendszerint életfogytiglant. 

– Nagyon úgy tűnik – felelte Keith. 

– Ki a felügyelőtisztje? 

– Már utánanéztem – mondta Keith. – Wright nyomkövetőt visel. A felügyelő tisztje 

szerint két éve tiszta. Azt mondja, ha visszaküldi a rács mögé, az gyakorlatilag egyenlő 

a halálos ítélettel. 

Jeffrey bólogatva hallgatta. Jack Wrightot tehát azzal a feltétellel helyezték szabad-

lábra, hogy csipes nyomkövető bokapántot visel. Ha elhagyja a számára kijelölt terüle-

tet, vagy nem tartja be az elrendelt kijárási tilalmat, akkor a pánt riasztja a felügyeletére 

kijelölt rendőrőrsöt. Atlantában a legtöbb felügyelőtiszt városszéli kirendeltségekre van 

beosztva, ezért egy pillanat alatt képesek ott teremni a szabályszegő sarkában, és fülön 

csípik. Annak ellenére, hogy Atlanta nagy, a rendszer jól működik, nem sok feltételesen 

szabadlábra helyezett őrizetesnek sikerült egérutat nyernie. 

– Át is sétáltam a Bank Buildingbe – közölte Keith. Bocsánatkérő vállrándítással is-

merte be túlzott ügybuzgalmát. Nem kellett volna kézbe vennie Jeffrey ügyét, de bizto-

san halálra unta már magát, miközben reggeltől estig arra kellett figyelnie, melyik reti-

külben van pisztoly. 

– Semmi gond – felelte Jeffrey. – Na és kiderült valami? 

– Megnéztem a belépőkártyáját. Szabályosan pecsételt minden reggel hétkor, aztán 

délben kifelé ebédelni menet, félóra múlva újra be, majd ötkor haza. 

– Nem biztos, hogy ő pecsételt. 

– Az ellenőrök nem voltak ugyan reggeltől estig a sarkában, de az irodákban biztos 

panaszkodtak volna, ha nem végzi el a munkáját rendesen. Az irodisták elvárják, hogy 

már kora reggel ki legyen ürítve a papírkosaruk. 

– Az mi? – mutatott a levélborítékra, amit Keith a kezében tartott. 

– A kocsi forgalmija – mondta Keith, és átadta neki. – Kék Chevy Novája van. 

Jeffrey feltépte a borítékot. Jack Wright forgalmijának a fénymásolata volt benne. A 

neve alatt egy cím is szerepelt. 

– Most is itt lakik? – kérdezte Jeffrey. 

– Aha – felelte Keith. – De nem tőlem tudod.  
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Jeffrey értette, miért mondja ezt Keith. Az atlantai rendőrfőnök szőrszálhasogató fi-

gura volt. Jeffrey ismerte az érdemeit és felnézett rá az eredményei miatt, de tudta, hogy 

ha kiderülne, egy bumburnyák vidéki zsaru Grant megyéből a tudta nélkül rendezkedik 

a városban, akkor Jeffreynek a következő pillanatban egy hétcentis acél tűsarkú fúródna 

a tarkójába. 

– Tudd meg Wrighttól, amire kíváncsi vagy – mondta Keith –, aztán szólj be az at-

lantaiaknak. 

És ezzel adott Jeffreynek egy névjegykártyát, amelynek Atlanta címermadara, az új-

jászülető főnix volt a közepén. A rendőrfőnök megfordította. Kézzel írott név és tele-

fonszám volt a hátoldalán. 

– Ő a felügyelőtisztje – magyarázta Keith. – Rendes csajszi, de alapos okkal kell elő-

állnod nála, hogy miért másztál rá Wrightra. 

– Ismered? 

– Csak hallomásból – válaszolta Keith. – De durván mogyoróz, úgyhogy legyél óva-

tos vele. Ha rászólsz, hogy rántsa be a krapekot, ő meg azt hiszi, hogy görbén néztél rá, 

akkor biztos nem enged többet Wright közelébe. 

– Majd igyekszem úriember módjára viselkedni – felelte Jeffrey. 

– Ashton rögtön itt van az autópálya mellett. Elmondom, hogy jutsz oda. 
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Huszonegy 

– Hello, kishölgy – bömbölt a telefonból Nick Shelton hangja. 

– Szevasz, Nick – üdvözölte Sara, és becsukta a kórlapot, amit eddig nézegetett. Már 

reggel nyolc óta bent volt a klinikán, és egészen délután négyig folyamatosan jöttek 

hozzá a páciensek. Sara úgy érezte, hogy összecsapnak fölötte a hullámok. Még mindig 

fájt a feje egy kicsit, és bizonytalan volt a gyomra, mert előző éjjel többet ivott a kelle-

ténél, nem is beszélve arról, hogy kényelmetlenül érezte magát a kibontakozó érzelmi 

dráma miatt. Ahogy telt a nap, egyre elcsigázottabb lett. Ebédidőben Molly meg is je-

gyezte, hogy Sara úgy néz ki, mintha páciens lenne, nem doktor. 

– Megmutattam azokat a magokat Marknak – újságolta Nick. – Azt mondta, tényleg 

nadragulya, de nem magok, hanem bogyók. 

– Jó tudni – nyögte ki Sara. – Biztos benne? 

– Száz százalék – közölte Nick. – Azt mondta, különös, hogy épp ezt etette a lánnyal 

az elkövető. A bogyóban a legalacsonyabb a hatóanyag-tartalom, emlékszel? Lehet, 

hogy a bogyókat csak azért adja nekik az emberetek, hogy kicsit be legyenek állva, és 

amikor elengedi őket, akkor ad be nagyobb dózist. 

– Logikus – hagyta rá Sara. Semmi kedve nem volt belegondolni a dologba. Ma nem 

akart se orvos lenni, se halottkém, be akart feküdni valami agyatlan tévéműsor elé teáz-

gatni. Ami azt illeti, pontosan ezt is fogja tenni, amint befejezte a napi ügyek adminiszt-

rációját. Nelly szerencsére másnapra osztotta be szabadnaposnak. A hétvégén kipiheni 

magát, és hétfőre újra a régi lesz. 

– A spermamintáról van már valami? – kérdezte a doktornő. 

– Kicsit problémás, ami nem meglepő, figyelembe véve, hogy hol találtátok. De azért 

feltehetőleg kihozunk majd belőle valamit. 

– Na, ez jó hír, azt hiszem. 

– Tájékoztatod Jeffreyt a bogyókkal kapcsolatban, vagy telefonáljak neki én? 

Jeffrey említésére Sarának lesüllyedt a gyomra. 

– Sara! – szólongatta Nick, amikor túl hosszúra nyúlt a csend. 

– Itt vagyok – szólt bele a doktornő. – Ha itt végeztem, felhívom. 

Sara elköszönt és lerakta a kagylót, aztán csak ült egy darabig, és a nyakát masszí-

rozta. A következő kórlapot egyetlen pillantással felmérte, új javallatot adott a gyógy-

szeres kezeléssel kapcsolatban, és az új laboreredmények tükrében további vizsgálatokat 

rendelt el. Mire az utolsó kórlappal is végzett, már fél hat volt. 

Néhány dossziét a táskájába dugott, mert tudta, hogy a hétvége folyamán el fog ér-

kezni a pillanat, amikor bűntudata lesz, és kicsit dolgozni akar majd. Diktálni otthon is 

tud, felveszi egy kis magnóra, amit le akar gépeltetni. Maconban volt egy iroda, ahova 

el szokta küldeni a felvételeket, és két nap múlva megkapja őket legépelve. 

Begombolta a kabátját és kilépett az utcára. A belváros felé indult. Nem a gyógyszer-

tár oldalán, hanem a másik járdán haladt, nehogy összefusson Jebbel. Leszegett fejjel 

gyalogolt, elment a vasbolt és a ruházati üzlet előtt, remélve, hogy senki sem szólítja 

meg. Őt magát is meglepte, hogy a rendőrőrs előtt megtorpant. Nem vett róla tudomást, 

de folyamatosan őrlődött magában: minden egyes lépéssel dühösebb lett, hogy Jeffrey 
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nem hívta fel. A szó szoros értelmében tálcán kínálta fel a lelkét a fürdőszobában, a fér-

fiban pedig még annyi jóérzés sem volt, hogy telefonáljon. 

Belépett a rendőrállomásra, és kényszeredett mosolyt villantott Marlára. 

– Jeffrey bent van? 

– Azt hiszem, nincs – komorodott el Marla. – Dél körül ment el. Frank talán tud róla. 

– Hátul van? – bökött Sara a táskájával az ajtó irányába. 

– Gondolom – felelte Marla, és tovább csinálta a dolgát. 

A hátsó helyiség üres volt, a nyomozók tizenegynéhány asztalánál éppen nem ült 

senki. Biztosan kiugrottak vacsorázni vagy Jeffrey listáján dolgoznak. A doktornő átsé-

tált Jeffrey irodájába. Persze ő sem volt bent. Annyiszor járt már itt, hogy számba sem 

tudta venni az alkalmakat. Mindig biztonságban érezte magát ebben a helyiségben. Még 

a válás után is úgy gondolta, hogy ezen az egy területen Jeffrey megkérdőjelezhetetlen. 

Mint rendőr, mindig helyesen cselekedett. Mindent megtett, ami csak rajta múlott, hogy 

az emberek, akiket szolgál és véd, biztonságban érezzék magukat. 

Tizenkét évvel ezelőtt, amikor Sara először költözött vissza Grantbe, hiába bizony-

gatta neki az apja és az egész család, nem tudták meggyőzni arról, hogy biztonságban 

van. 

Tudta, hogy amint besétál a bizományiba, az egész városban híre megy majd, hogy 

fegyvert vett. Ráadásul ahhoz, hogy fegyverviselési engedélyt kapjon, be kell mennie a 

rendőrőrsre. Ben Walker, Jeffrey elődje a rendőrfőnöki poszton péntek esténként Eddie 

Linton-nal pókerezett. Sara nem tudott volna revolvert vásárolni anélkül, hogy ismerő-

seit és szeretteit meg ne riassza. 

Nagyjából ebben az időben egy bandatagot kezeltek az augustai kórházban, akinek 

egy golyó majdnem leszakította a fél karját. Sara műtötte meg, és sikerült megmentenie 

a karját. 

A srác még csak tizennégy éves volt, és amikor az édesanyja bejött hozzá, nekilátott, 

hogy eltángálja a retiküljével. Sara kettesben hagyta őket, de pár pillanat múlva az anya 

utána ment. Odaadta neki a fiú fegyverét, és megkérte a doktornőt, hogy vigyázzon rá. 

Ha Sara hívő keresztény lett volna, biztosan csodának tekinti ezt a fordulatot. 

A pisztoly most Jeffrey íróasztalában volt. Sara hátrapillantott a válla fölött, aztán 

kihúzta a fiókot, és kivette a Rugert. Úgy, ahogy volt, a bizonyítékos zacskóval együtt a 

táskájába gyömöszölte, és távozott. 

Kihúzta magát, ahogy a kampusz felé sétált. A csónakját az egyetemi csónakháznál 

kötötte ki. Egyik kézzel a motorcsónakba dobta a táskáját, a másik kézzel pedig eloldot-

ta a kötelet. 

A csónakot a szüleitől kapta a házavatójára. Öreg, de masszív jármű volt, a motorja 

pedig erős. Sara korábban már többször vízisíelt mögötte, az apjával a kormánynál, aki 

sosem nyomta padlóig a gázpedált, nehogy letépje Sara kezét. 

Körülnézett, hogy figyelik-e, aztán előhúzta a fegyvert a táskájából, és a nejlonzsák-

ból ki sem véve bezárta az utasülés előtt található vízálló kesztyűtartóba. Elrúgta a jár-

művet a stégtől. Elfordította a kulcsot, a motor nagyot prüszkölt. Elvileg át kellett volna 

nézetni, hiszen most használta idén először, de rá volt szorulva, mert a kocsiját csak hét-

főre ígérték a szervizben. Ha az apját kéri meg, hogy jöjjön érte és vigye haza, beszél-

getnie kellett volna vele egész úton, és Jeffrey segítsége sem jöhetett szóba. 

A motor ronda kék füstöt okádva beindult, és Sara elhúzott a stég mellől. Kifelé jö-

vet, a pisztollyal a táskájában, úgy érezte magát, mint egy bűnöző, de megnyugtatta a 

tudat, hogy újra nála van a Ruger. Egyáltalán nem izgatta, hogy Jeffrey mit gondol 

majd, ha észreveszi, hogy eltűnt a fiókból. Mire beért a tó közepére, a csónak már szinte 

szökellt a vízen. Hideg szél vágott az arcába, felvette a szemüvegét, hogy védje a sze-



 162 

mét. A nap sütött ugyan, a közelmúltbeli esőzések miatt mégis hideg volt a víz. Úgy 

tűnt, pár órával napnyugta után, de legkésőbb éjjel megint vihar lesz. 

Sara feljebb húzta a nyakánál a cipzárt, hogy ne fázzon. Ettől függetlenül, mire látó-

távolságra megközelítette a házát, már folyt az orra, és lefagyott az arca, mintha jéggel 

teli vödörhöz nyomta volna. Meredek balkanyarral került ki egy alattomos sziklacsopor-

tot, amely nem látszott ki a víz alól. Korábban tábla jelezte a helyüket, de már évekkel 

ezelőtt elrohadt. Az esőzések miatt magas volt a vízszint, de Sara nem akart kockáztatni. 

Beállt a csónakházba, és villanycsörlővel kihúzta a csónakot a vízből, amikor az anyja 

bukkant fel a ház mögött. 

– A francba – morogta Sara, és megnyomta a piros gombot, hogy leállítsa a csörlőt. 

– Betelefonáltam a klinikára, és Nelly mondta, hogy holnap nem mész be – közölte 

Cathy. 

– Igen – felelte Sara, és nekilátott, hogy egy lánccal leeressze az ajtót a csónak mö-

gött. 

– A húgod mesélte, hogy éjjel összeszólalkoztatok.  

Sara nagy zörgéssel feszesre húzta a láncot. 

– Ha azért jöttél, hogy megszorongass, akkor csak szólok, hogy tárt kapukat dön-

getsz. 

– Vagyis? 

– Vagyis már tudja – sétált el Sara az anyja mellett, és kilépett a stégre. Csípőre tett 

kézzel várta, hogy az édesanyja is felzárkózzon. 

– Mit mondott? 

– Nem tudok beszélni erről – felelte Sara, és a ház felé indult. Az anyja követte, de 

szerencsére csendben maradt. 

Sara kinyitotta a hátsó ajtót, nyitva hagyta az anyjának, és a konyhába ment. Amikor 

rájött, mekkora felfordulás van a házban, már késő volt. 

– Ugyan már, Sara, arra azért lenne időd, hogy takaríts – jegyezte meg Cathy. 

– Nagyon sok munkám volt. 

– Ez nem kifogás – korholta Cathy. – Elég, ha elhatározod magadban, hogy minden 

másnap beraksz egy mosást, és mindent a helyére teszel vissza. Ha ezt csinálod, hidd el, 

ripsz-ropsz helyreáll a rend. 

Sara már nem először hallotta a tanácsot, most is elengedte a füle mellett, és besétált 

a nappaliba. Megnézte a hívásazonosítót, de nem talált benne semmilyen telefonszámot. 

– Áramszünet volt – mondta az anyja, és nekilátott, hogy beállítsa a tűzhely digitális 

óráját. – Ebben a viharos időben megbolondulnak a vezetékek. Apádat tegnap majd 

megütötte a guta, amikor bekapcsolta a tévét, hogy megnézze a Mindent vagy semmit 

vetélkedőt, és nem volt adás. 

Sara ettől kicsit megkönnyebbült. Lehet, hogy Jeffrey mégis hívta. Vannak ennél kü-

lönösebb dolgok is a világon. A mosogatóhoz ment, és megtöltötte a teáskannát. 

– Kérsz teát?  

Cathy nemet intett. 

– Én se – morogta Sara, és ott hagyta a teáskannát a mosogatóban. Átsétált a ház vé-

gébe, levetette a blúzát, aztán a hálószobában a szoknyájából is kilépett. Cathy ment 

utána, és anyai szemmel vizsgálgatta. 

– Megint veszekedtél Jeffreyvel? 

– Állandóan veszekszem Jeffreyvel, anya – bújt bele egy pólóba. – Képtelenek va-

gyunk bármi másra. 

– Kivéve, amikor a templomban ülve majdnem magadhoz nyúltál, ahogy megláttad. 
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Sara az ajkába harapott, és érezte, hogy elvörösödik. 

– Na és most mi történt? – kérdezte Cathy. 

– Jézusom, anya, tényleg nincs kedvem beszélni róla. 

– Akkor meséld el, mi ez a dolog Jeb McGuire-rel. 

– Nincs semmiféle dolog. De tényleg – vette fel Sara a mackónadrágját. 

Cathy leült az ágyra, és szórakozottan simogatni kezdte a lepedőt a keze hátával. 

– Akkor jó. Úgysem illik hozzád. 

– Ki illik hozzám? – nevetett Sara. 

– Aki fel tud nőni a feladathoz, amit jelentesz. 

– Azért kedvelem Jebet – ellenkezett Sara. Tudatában volt, milyen ingerült a hangja. 

– Azt hiszem, tetszik benne, hogy kiszámítható, kedves és nyugodt. Végül is régóta vár 

már rá, hogy randevúzzunk. Lehet, hogy találkozgatnom kellene vele. 

– Nem vagy te olyan dühös Jeffreyre, mint gondolod. 

– Valóban? 

– Meg vagy rá sértődve, és emiatt érzed magad dühösnek. Olyan ritkán nyílsz meg 

bárki előtt – vélte Cathy. Sarának úgy tűnt, hogy anyja szelíd, mégis határozott, mintha 

valami veszedelmes vadállatot akarna kicsalogatni a barlangjából. – Emlékszem, amikor 

kicsi voltál, már akkor is nagyon megválogattad, hogy kivel barátkozol. 

Sara is leült mellé, hogy felhúzza a zokniját. 

– Sok barátom volt – mondta Sara. 

– Népszerű voltál, az igaz, de nem sok embert engedtél közel magadhoz – simította a 

lány haját a füle mögé. – Azután meg, ami Atlantában történt, végképp bezárkóztál… 

Sara a kezébe temette az arcát, mert elfutotta a könny a szemét. 

– Anya, most nem tudok beszélgetni erről, oké? – motyogta. – Légy szíves, most ne. 

– Jól van – engedett Cathy, átölelte Sara vállát, és a keblére vonta a fejét. – Na… – 

csitítgatta –, minden rendben. 

– Én csak… – Sara hangja elakadt, és tehetetlenül rázta a fejét. Már el is felejtette, 

milyen jó érzés az anyai vigasztalás. Az elmúlt pár napban annyit foglalkozott azzal, 

hogy távolságot tartson Jeffreytől, hogy kissé a családjától is eltávolodott. 

Cathy puszit nyomott Sara feje búbjára. 

– Apád és köztem is volt, hogy olyasmi történt, aminek nem lett volna szabad. 

Sara úgy meglepődött, hogy a sírást is abbahagyta. 

– Apa megcsalt téged? 

– Nem, dehogy – komorodott el Cathy. Egy darabig hallgatott, és csak azután bökte 

ki. – Éppen ellenkezőleg. 

– Te csaltad meg őt? – visszhangozta Sara. 

– Sosem teljesült be, a szívem mélyén mégis úgy érzem, mintha megcsaltam volna. 

– Ez meg mit jelent? – ingatta a fejét Sara hitetlenül, és átvillant rajta, hogy ez is pont 

olyan, amilyenek Jeffrey mentségei voltak: minden, csak nem meggyőző. – Jó, mind-

egy, nem érdekes – törölte meg a szemét. Hallani sem akar róla, gondolta. Sara minded-

dig a szülei házasságáról mintázta az ideális kapcsolatról és szerelemről alkotott elkép-

zeléseit. 

Cathy viszont láthatólag a fejébe vette, hogy elmeséli az esetet. 

– Megmondtam apádnak, hogy elhagyom egy másik férfi miatt. 

Sarának tátva maradt a szája. Nem hitte volna, hogy az anyja így meg tudja lepni, er-

re tessék: egyszerűen nem tudott magához térni a hír hallatán. 

– Ki miatt? – nyögte ki végül. 
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– Egy férfi miatt, és kész. Kiegyensúlyozott, nyugodt, komoly ember volt. Az egyik 

gyárban dolgozott. Teljesen más volt, mint apád. 

– És mi történt? 

– Megmondtam apádnak, hogy el akarom hagyni.  

– És? 

– Teljesen kiborult. Körülbelül fél évig külön voltunk, de aztán úgy döntöttünk, hogy 

mégis együtt maradunk. 

– Ki volt az? 

– Nem számít. 

– Még mindig itt él a városban? 

– Nem számít. Már semmi közöm hozzá. Az apádat választottam. 

Sara igyekezett mély lélegzeteket venni, hogy megnyugodjon. 

– Mikor volt ez? – sikerült kipréselnie a torkán a kérdést. 

– Még nem éltetek. 

Sara nagyot nyelt. Gombóc volt a torkában. 

– De mégis mi történt? 

– Hogyhogy mi? 

Sara felvette az egyik zoknit. Az anyjából minden egyes szót harapófogóval kellett 

kihúzni. 

– Meggondoltad magad? Miért maradtál mégis apával? 

– Hát, ezer oka volt – felelte Cathy hamiskás mosollyal. – Azt hiszem, ez a másik 

csak egy kicsit megzavart, és emiatt nem vettem észre, mennyire fontos nekem az apád. 

– Nagyot sóhajtott. – Emlékszem, egyik reggel felébredtem a régi szobámban anyáék-

nál, és az járt a fejemben, hogy miért nincs ott velem Eddie. Annyira hiányzott. – Cathy 

elkomorodott, ahogy észrevette, hogy reagál Sara erre a megjegyzésre. – Nem kell ezen 

elpirulni, nem csak úgy hiányozhat valaki. 

Sara szótlanul tűrte a dorgálást, és felvette a másik zoknit is. 

– És akkor felhívtad? 

– Hazamentem, leültem a verandára, és gyakorlatilag könyörögni kezdtem, hogy fo-

gadjon vissza. Ha jobban belegondolok, ténylegesen könyörögtem. Mondtam, hogy 

egymás nélkül mindketten nyomorultul fogjuk érezni magunkat, és ennyi erővel együtt 

is lehetünk, az sem lesz rosszabb. Megmondtam neki, hogy bánom, amit tettem, és hogy 

ezentúl, amíg csak élek, sosem fogom úgy kezelni, mint egy bútordarabot, amivel 

akármit megtehetsz, mindig melletted marad. 

– Mint egy bútordarabot? 

– Ez a legbántóbb az egészben, nem? – tette Cathy Sara karjára a kezét. – Amikor 

úgy érzed, hogy már nem vagy olyan fontos a másiknak, mint korábban voltál. 

Sara bólintott, és igyekezett újra lélegzethez jutni. Az anyja a fején találta a szöget. 

– És apa mit felelt, amikor ezt elmondtad neki? 

– Hogy keljek fel a verandáról, és menjek be reggelizni. Nem tudom, hogy volt képes 

megbocsátani – tette a szívére a kezét Cathy –, hiszen olyan büszke ember, de nagyon 

hálás vagyok neki, hogy megtette. És ettől kezdve még jobban szerettem, mert tudtam, 

hogy ezt a szörnyűséget is el tudta nézni nekem. Vérig sértettem, és még így is szeretett. 

Azt hiszem, ettől az indulástól csak még erősebb lett a házasságunk. Persze nekem meg 

volt egy titkos fegyverem – mosolyodott el boldogan. 

– Micsoda? 

– Hát te.  

– Én? 
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– Újra összekerültem apáddal, de elég feszült volt a légkör. Közel sem volt olyan jó 

együtt, mint korábban. De aztán teherbe estem, és az élet ment tovább. Azt hiszem, az 

apád attól kezdve helyezett mindent tágabb összefüggésbe, hogy te megjelentél közöt-

tünk. Aztán, mire észbe kaptunk, már jött is utánad Tessie, majd pedig mindketten isko-

lások lettetek, máris felnőttetek, és egyetemre mentetek – mosolygott Cathy. – Az idő 

mindent megold. Nem is kell más, csak idő és szeretet. És egy vörös hajú kisördög, akit 

állandóan hajkurászni kell, nagyon jól eltereli az ember figyelmét. 

– Pedig én nem fogok teherbe esni – mondta Sara éles hangon. 

Cathy készen állt a válasszal. 

– Ahhoz, hogy igazán értékelni tudjon az ember valamit, először el kell veszítenie – 

mondta. – De Tessie-nek ezt ne mondd. 

Sara engedelmesen bólintott. Felállt, és betűrte a pólóját a mackónadrágba. 

– Elmondtam Jeffreynek, anya – mondta. – Otthagytam neki a jegyzőkönyvet. 

– A bírósági jegyzőkönyvet? – kérdezte Cathy. 

– Aha – válaszolta Sara, és a komódnak támaszkodott. – És biztosan elolvasta. Betet-

tem a fürdőszobájába. 

– És? 

– Semmi és – felelte Sara. – Még csak fel sem hívott. Egész nap egy szót sem szólt. 

– Akkor dögöljön meg a szarházi – mondta Cathy eltökélten. 
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Huszonkettő 

Jeffrey könnyen odatalált az Ashton Street 633.–ba. Rozzant ház volt, nem több, mint 

blokktéglákból épült kocka. Mintha ablakokat is csak utólag vágtak volna rajta, kettő 

sem volt ugyanakkora. Az elülső verandán volt egy cserépkályha, különböző papírok és 

magazinok voltak odakészítve mellé stószban, biztosan gyújtósnak. 

Körülnézett a ház körül. Igyekezett fesztelenül mozogni. Öltönyben volt és nyakken-

dőben, ráadásul fehér Town Carral érkezett, úgyhogy egyáltalán nem simult be a kör-

nyezetbe. Az Ashton Street, legalábbis ez a szakasza, ahol Jack Wright lakott, lepattant, 

koszlott, gyanús környék volt. A legtöbb ház ablakai be voltak deszkázva, és sárga raga-

szok jelezték, hogy lakhatatlannak nyilvánították őket. A zsúfolt, földes udvarokban 

gyerekek játszottak, a szüleik nem tudni, hol lehettek. Valami furcsa szag terjengett, 

nem kimondottan csatornaszag, de valami hasonló. Jeffreyt arra emlékeztette, amit a 

madisoni szeméttelep mellett elhajtva szokott érezni. Tiszta időben még szélcsendben is 

megcsapta az ember orrát a bomlásnak indult hulladék szaga. Még akkor is, ha nem volt 

lehúzva az ablak, és ment a légkondi. 

Jeffrey vett néhány gyors levegőt, igyekezett hozzászokni a szaghoz, és közelebb sé-

tált a házhoz. Az ajtó előtt bereteszelt vasrács volt. Mögötte az ajtót három pánt erősítet-

te meg, és olyan komplikált zárszerkezet volt rajta, amelyet ránézésre inkább egy kira-

kójáték darabjával, mint egyszerű kulccsal lehetett nyitni. Jack Wright eleget ült, most 

láthatólag hangsúlyt fektetett rá, hogy megvédje az életterét. Jeffrey körbepillantott, az-

tán az egyik ablakhoz lépett. Ezen is drótháló volt és komoly zár, de a régi keretet köny-

nyedén fel lehetett feszíteni. Néhány jól irányzott ütéstől máris kiugrott a helyéből. 

Jeffrey újra körülnézett, aztán kiemelte az ablakot, és már bent is volt a házban. 

A sötét, rendetlen nappaliban nagy kupacokban állt a szemét és az újság. A narancs-

színű kanapét sötét foltok borították, Jeffrey nem tudta eldönteni, hogy dohánylé vagy 

testnedv lehet. A szobát belengő légfrissítővel keveredő izzadságszag viszont kétségte-

lenül felismerhető volt. A falakat a plafon közelében egész sorminta tarkította, annyi fe-

szület lógott egymás mellett. Különböző méretűek voltak: a legkisebbek apró bazári 

csecsebecsék, de akadt köztük huszonöt centis is. Szorosan egymás mellé kerültek, de 

így, egybefüggő szalaggá összeállítva is körbeérték az egész szobát. Jézust és a tanítvá-

nyokat ábrázolták a kiragasztott poszterek is, amelyek ránézésre hittanos tanterem deko-

rációjának tűntek. Az egyiken Jézus báránnyal a kezében állt. Egy másikon előrenyújtja 

a kezét, és a stigmákat mutatja a tenyerén. 

Jeffreynek a torkában kezdett dobogni a szíve, ahogy megpillantotta őket. A piszto-

lyához kapott, és a bejárati ajtóhoz közelebb lépve kipatentolta a fegyvert rögzítő pán-

tot. Meggyőződött róla, hogy senki nem közeledik a kocsibehajtó felől. 

A konyhában láthatólag régóta mosatlan edények töltötték meg a mosogatót. A padló 

ragacsos volt, és az egész helyiség párásnak érződött valami kigőzölgés miatt, ami nem 

víz lehetett. Ugyanezt érezte a hálószobában is: fojtogatta az áporodott szag, mintha 

nedves felmosórongyot tapasztottak volna az arcára. A foltos matrac fölött ismét nagy 

Jézus Krisztus-poszter, feje fölött glória. Ugyanúgy, mint a nappaliban levőn, Jézus itt 

is a tenyerén látható sebeket mutatta. A falat is ugyanúgy körös-körül felaggatott feszü-
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letek szegélyezték, csak ezek nagyobbak voltak. Amikor Jeffrey felállt az ágyra, észre-

vette, hogy valaki, nyilván Wright, vörös tintával rajzolta át Krisztus sebeit, a testéből 

csöpögő vért is, és megerősítette a töviskoszorút a fején. Az összes Jézus-ábrázolás 

szeme feketével X-alakban át volt húzva. Wright nem akarja, hogy Jézus lássa őt – öt-

lött fel a rendőrfőnökben. Vajon mi lehetett az, amit titokban akart csinálni? – erre a 

kérdésre kereste a választ. 

Lejött az ágyról. Belelapozott némelyik magazinba, de gumikesztyűt húzott, mielőtt 

bármihez is hozzáért volna. Főleg régebbi People és Life számokat talált. A hálószobá-

ban a szekrény dugig volt pornómagazinokkal. Töménytelen mennyiségű Busty Babes 

és Righteous Redheads. A vörös hajról Jeffreynek rögtön Sara ugrott be. Nagyot nyelt. 

Gombóc volt a torkában. 

Beakasztotta lábát a matrac alá, felemelte és benézett oda is. Egy 9 mm-es Sig Sauer 

hevert a sodronyon. Újnak látszott, és gondosan rendben volt tartva. Ezen a környéken 

bolond lenne bárki is lefeküdni, ha nincs fegyver a keze ügyében. Jeffrey elmosolyo-

dott, és visszalökte a matracot. Ez később még jól jöhet. 

Sorra kihuzigálta a fiókokat. Nem tudta, mit talál majd. Talán még több pornót, vagy 

még egy pisztolyt, vagy valami más hevenyészett fegyvert. A felső két fiók ehelyett női 

fehérneművel volt tele. Nem is akármilyennel: olyasmi szexi selyemholmival, ami 

Jeffreynek nagyon tetszett Sarán. Voltak itt csipkés bodyk, szatén babydollok, alul nyi-

tott tangák kis masnival a csípőn. Mind a létező legnagyobb méret: akkorák, hogy egy 

férfira is jó legyen. 

Jeffrey önkéntelenül megborzongott. Elővett egy tollat, hogy azzal túrja át a fiókok 

tartalmát, nehogy tűbe vagy más éles tárgyba nyúljon. Nem akart összeszedni semmi-

lyen fertőzést. Már épp becsukta volna a fiókokat, amikor szöget ütött a fejébe a dolog. 

Hiányolt innen valamit. Odébbhúzott egy sötétzöld csipkebugyit, és megpillantotta, 

amit keresett. A fiók alja be volt vonva újságpapírral. A Grant County Observer vasár-

napi melléklete volt. A zsaru egyből felismerte a fejlécről. 

A rendőrfőnök félretolta a göncöket, és kiemelte az újságot. A címoldal tanúsága 

szerint láthatólag uborkaszezon volt. A polgármester pózolt a fotón, a karjában egy kis-

malac, és ragyogó mosollyal nézett Jeffreyre. Több mint egy évvel ezelőtti lapszám 

volt. Kihúzkodta a többi fiókot is, és talált még pár Observert. A legtöbben ártalmatlan 

történetek szerepeltek. Jeffrey mindenesetre figyelemre méltónak találta, hogy Wright 

Grant County Observer-előfizető. 

Visszament a nappaliba, és újult érdeklődéssel szálazta át a fal mellett tornyosuló új-

ságstószokat. Brenda Collins, Wright egyik Sara utáni áldozata tennessee-i volt, emlé-

kezett vissza Jeffrey. Talált néhány újságot az alabamai Alexander Cityből, és közéjük 

dugva itt volt egy szám a tennessee-i egyetem végzett diákjainak hírleveléből, a 

Monthly Volsból. Egy szomszédos halomban a zsaru újabb, más államokból való lapok-

ra bukkant, mind kisvárosi újságok voltak. Ezek mellett atlantai képeslapokat talált, 

amelyeken a város különböző nevezetességei látszottak. A túloldaluk üresen állt, még 

várták, hogy valaki rájuk írjon valamit. Jeffrey el sem tudta képzelni, hogy Wright mit 

akarhat kezdeni a levelezőlapokkal. Nem tűnt úgy, mint akinek vannak barátai. 

A zsaru most lassan teljes fordulatot tett a zsúfolt szobában, hogy meggyőződjön ró-

la, semmi nem kerülte el a figyelmét. Az öreg kandallóba tuszkolva ott volt egy tévéké-

szülék. Nem tűnt réginek, ilyeneket vehet az ember kéz alól ötven dollárért, ha nem 

kérdezősködik túl sokat, hogy honnan való. A tetején kábeldekóder. 

Visszaindult az ablakhoz, mert már menni készült, de ekkor észrevett valamit a ka-

napé alatt. Lábbal felbillentette, a csótányok pedig fejvesztve menekültek a váratlan 

fény elől. Kis fekete billentyűzet hevert a bútor alatt. 
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A kábelkonverter egyben a billentyűzet vevőjeként működött. Jeffrey benyomott né-

hány gombot, és felcsatlakozott az internetre. A felfordított kanapé szélén ülve várta, 

hogy a rendszer felálljon. A rendőrőrsön Brad Stephens volt az internetspecialista, de őt 

figyelve Jeffrey is eleget megtanult ahhoz, hogy boldoguljon. 

Wright e-mailjéhez könnyű volt hozzáférni. Jött egy üzenet, amely egy Chevy-

alkatrészeket árusító kereskedés ajánlatát tartalmazta, és egy másik, amelyben szexi fia-

tal lányok főiskolai tandíjra gyűjtenek, ilyen leveleket mindenki kap. Ezenkívül csak 

egyetlen hosszú levél érkezett, minden bizonnyal az anyjától. Jött még egy e-mail, 

amelyhez fotómellékletként fiatal nő pózolt széttárt lábakkal. A küldő e-mail címe 

számsor volt csupán. Valószínűleg Wright korábbi rabtársa küldhette, gondolta a zsaru, 

de azért felírta magának az e-mail címet egy cédulára, és zsebre tette. 

A nyilakkal az internetes böngésző könyvjelzőihez lépkedett. A pornóoldalak és erő-

szakos képeket tartalmazó oldalak mellett itt szerepelt a Grant Observer internetes ki-

adása is. Jeffrey megrökönyödve látta, hogy a tévéképernyőn megjelenik a mai címol-

dal: Julia Matthews tegnap esti öngyilkosságának híre. A zsaru végiggörgetett a cikken, 

aztán az archívumban rákeresett Sibyl Adams nevére. A tavalyi pályaválasztási tanács-

adónapról szóló cikk jelent meg a találatok között. Julia Matthewsról nem volt más talá-

lat, csak a mai cikk, Sara nevét beírva pedig több mint hatvan találat jelent meg. 

Jeffrey bontotta a hálózati összeköttetést, és visszaigazította a kanapét a helyére. El-

hagyta a házat, és visszatette az ablakot, ahogy volt, de az nem akart bent maradni a ke-

retben. Oda kellett húzni egy széket a verandáról, hogy megtámassza. Így a kocsiból 

már nem látszott, hogy felfeszítették az ablakot, de a zsaru tudta, hogy amint Wright 

felér a verandára, egyből látja majd, hogy valaki járt a házban. Minthogy láthatólag félt-

ve őrzi az életterét, a behatolás biztosan kihozza majd a sodrából, amit Jeffrey egyálta-

lán nem bánt. 

Amikor beszállt a kocsijába, meggyulladt a feje fölött az utcai lámpa. Az Atlanta lá-

tóhatárába olvadó alkony még ezen a lepattant környéken is megkapó látvány volt. Aki 

itt lakik, annak nincs is más oka rá, hogy embernek érezze magát, csak a napkelte és a 

napnyugta, merengett Jeffrey. 

Három és fél órája várt, amikor a kék Chevy Nova megállt a kocsibehajtón. Régi, ko-

szos járgány volt, a csomagtartón és a hátsó lámpák között már foltokban átütött a rozs-

da. Látszott, hogy Wright igyekezett úgy-ahogy javítgatni a kocsit. A hátulja ezüstszínű 

ragasztószalaggal volt megerősítve, a lökhárító egyik oldalán nagybetűs felirat: ISTEN 

IS VELEM UTAZIK. A másik oldalán zebracsíkos matrica hirdette: AZ ATLANTAI 

ÁLLATKERTBEN BEVADULOK. 

Jack Wright régi motoros volt: első pillantásra kiszúrta, hogy Jeffrey zsaru. Gondter-

helt pillantást vetett a rendőrfőnökre, ahogy kiszállt a Novából. Hájas volt, és már kopa-

szodott. Az inge kigombolva, kilátszott a cicije – nem lehet másképp nevezni. Bizonyá-

ra a Depótól nőtt, feltételezte a zsaru. Az erőszaktevők és a pedofilok leginkább a visz-

szataszító mellékhatások miatt hagyták abba a Depó szedését: a legtöbben meghíztak, és 

nőies lett a külsejük. 

Wright odabiccentett Jeffreynek, amikor a zsaru közelebb ért a kocsibehajtóhoz. An-

nak ellenére, hogy milyen elhanyagolt volt a környék, a közvilágítás példásan üzemelt. 

Szinte fényárban úszott a ház. 

– Engem keres? – kérdezte Wright. A hangja is magas volt, szintén a Depó mellékha-

tása. 

– Pontosan – felelte Jeffrey, és megállt a férfi előtt, aki megerőszakolta és megkésel-

te Sara Lintont. 

– A francba – biggyesztette le az ajkát Wright. – Megint megjárta valami csaj, mi? 

Mindig olyankor kopogtatnak nálam, ha valami friss húsnak nyoma veszik. 
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– Menjünk be – mondta Jeffrey. 

– Inkább ne – ellenkezett Wright, és a kocsijának támaszkodott. – Na és jól néz ki, 

már amelyik eltűnt? – Elhallgatott, mint aki tényleg válaszra számít. Lassan megnyalta a 

száját. – Én mindig valami dögöset szúrok ki. 

– Régebbi ügy – válaszolta Jeffrey, gondosan elkerülve a kelepcét. 

– Amy? A drága kis Amy? 

A zsaru Wrightra bámult. A név ismerős volt a fickó aktájából. Amy Baxter volt az, 

aki öngyilkos lett, miután Wright megerőszakolta. Ápolónő volt, Alexander Cityből köl-

tözött Atlantába. 

– Nem, nem Amy – folytatta Wright töprengést mímelve. – Akkor a drága kis… – 

elhallgatott, és jobban megnézte Jeffrey kocsiját. – Grant megye, hm? Miért nem ezzel 

kezdte? – vigyorodott el kimutatva csorba metszőfogát. – Hogy van az én édes kis 

Sarám? 

Jeffrey lépett egyet felé, de Wright nem reagált a megfélemlítésre. 

– Gyerünk, üss meg. Bírom, ha valaki kemény – cukkolta a zsarut. 

Jeffreynek erőt kellett vennie magán, hogy le ne keverjen neki egyet, és hátralépett. 

– És ez hogy tetszik, kisapám? – kezdte el a saját mellét csöcsörészni, és ahogy a 

zsaru arcára kiült az undor, újra elvigyorodott. – Depót szedek, de ezt már eddig is tud-

ta, nem, szivi? Azt is tudja, milyen leszek tőle, nem? – Direkt lemélyítette a hangját: – 

Olyan csajos. Mintha ötvözném mindkét nem előnyeit. 

– Hagyja abba – nézett körbe Jeffrey. A szomszédok is előjöttek a szóváltásra. 

– Akkorára zsugorodtak a golyóim, mint két kavics – markolta meg az ágyékát 

Wright. – Megnézi? 

– Ha megmutatja, a vegyi kasztráció után végre a hagyományossal is megismerked-

het – mordult rá a rendőrfőnök. 

– Nézzenek oda, milyen termetes, erős hím maga – rotyogott Wright. – Szóval elvi-

leg maga vigyáz az én kis Sarámra? 

Jeffrey nem tudott mit tenni, zsebre vágta a gúnyolódást. 

– Mind kíváncsi rá, hogy miért épp őt szemeltem ki. Miért én? Miért én? – fuvolázta 

negédesen. – Őt például azért, mert tudni akartam, hogy természetes vörös-e vagy fes-

tett. 

Jeffrey döbbenten állt. 

– Maga tudja, mi? Látom a szemén, hogy tudja – tette karba a kezét Wright, és to-

vábbra is Jeffreyre függesztette a szemét. – Marha jó melle van a csajnak. Imádtam nya-

logatni a bimbóit – nyalogatta a száját. – Bár látta volna, milyen rémülten nézett rám. 

Láttam rajta, hogy szokatlan neki az egész. Talán még nem is volt dolga igazi férfival, 

érti, hogy hogy mondom? 

A zsaru torkon ragadta, és az autóhoz szögezte. Az egész olyan hirtelen jött, hogy 

Jeffrey maga sem tudta, valóban megtörténik-e, míg meg nem érezte, hogy Wright a ke-

zét karmolássza. 

Jeffrey erőt vett magán, és elengedte a fickót. Wright levegőért kapkodva köhögött, 

próbálta összeszedni magát. Jeffrey gyorsan körbefordult, tekintete végigpásztázott a 

szomszédokon. Egyik se moccant. Láthatólag mindenkit megigézett a műsor. 

– Azt hiszi, rám ijeszthet? – hőzöngött Wright reszelős hangon. – A börtönben elbán-

tam én már nagyobbakkal is, mint maga, még kettővel is egyszerre. 

– Hol volt hétfőn? – kérdezte a rendőrfőnök. 

– Melóban, koma. Kérdezze meg a felügyelőtisztemet. 

– Lehet, hogy meg is kérdezem. 
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– Kijött, és ellenőrizte, hogy ott vagyok-e… mikor is? – töprengett Wright – …két 

óra, fél három körül. Ez az időpont érdekli? 

Jeffrey nem felelt. Sibyl halálának ideje benne volt az Observerben. 

– Söprögettem, felmostam, aztán kivittem a szemetet – folytatta Wright. 

– Látom, hívő – bökött a tetoválására a zsaru. 

– Emiatt verték rám a Sara-balhét – nézett a karjára a fickó. 

– Számon tartja, hogy mi történik a lányokkal, igaz? – firtatta Jeffrey. – Átnézi a na-

pilapokat. Talán még az interneten is rájuk keres? 

– Bent járt a házamban? – Wright most először vesztette el a hidegvérét. 

– Tetszett a dekoráció – mondta Jeffrey. – Az a rengeteg Jézus. Rajta tartják a sze-

müket az emberen, bárhol van a szobában. 

Wrightot mintha kicserélték volna. Talán csak néhány szerencsétlen nő ismerte erről 

az oldaláról, amit most Jeffrey kihozott belőle. 

– Semmi keresnivalója odabent! Ez magánlaksértés – visította magánkívül. 

– Márpedig bementem – felelte. Most, hogy Wright elvesztette a türelmét, nem esett 

nehezére megőriznie a nyugalmát. – És alaposan átnéztem mindent. 

– Szarházi – kiabálta Wright, és ütésre lendítette az öklét. Jeffrey oldalt lépett, elkap-

ta a fickó karját, és hátracsavarta. Wright elvesztette az egyensúlyát, előrebukott, és orra 

esett. Jeffrey a hátára térdelt. 

– Mondjon el mindent, amit tud! – dörrent rá. 

– Engedjen el! – könyörgött Wright. – Kérem, engedjen el! 

Jeffrey előkapta a bilincsét, és a fickó csuklójára kattintotta. Wright teljesen pánikba 

esett. 

– Csak olvastam róla – nyökögte zihálva. – Kérem szépen, engedjen el. 

A rendőrfőnök a füléhez hajolt. 

– Visszamész a dutyiba – súgta. 

– Ne csukasson le újra – kérlelte Wright. – Kérem szépen. 

A zsaru megrángatta a férfi nyomkövető bokapántját. Tudta, hogy mennek a dolgok 

Atlantában: ez így biztosan gyorsabb lesz, mintha a rendőrség központi számát tárcsáz-

ná. A pánt nem engedett egyből, úgyhogy Jeffrey végül cipősarokkal rúgta le Wright 

bokájáról. 

– Ezt nem teheti – visította a férfi. – Nem teheti! Tanúim vannak rá, hogy mit csinál! 

Jeffrey felnézett a szomszédokra, ahogy a fickó emlékeztette rájuk. Egy szót sem 

szólt, csak megvárta, hogy mind hátat fordítson, és visszakotródjon a házába. 

– Atyaúristen, csak le ne csukasson újra! – könyörgött Wright. – Mindent megteszek, 

amit kér. 

– Nem fognak tapsikolni örömükben, ha meglátják a 9 mm-est a matracod alatt. 

– Istenem! – szeppent meg a fickó, és reszketni kezdett. 

Jeffrey a Chevynek támaszkodott, és előhúzta a névjegykártyát, amit Keithtől kapott. 

Az állt rajta, hogy Mary Ann Moon. Jeffrey az órájára pillantott. Péntek este, tíz perc 

múlva nyolc óra. Nem tartotta valószínűnek, hogy a felügyelőtiszt kitörő örömmel fo-

gadja majd. 
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Huszonhárom 

Lena lehunyta a szemét, mert az arcába tűzött a nap. A víz langyos és hívogató volt, 

lágy szellő simogatta a felsőtestét, miközben a hullámok finoman ringatták. Már nem is 

tudta felidézni, mikor járt utoljára az óceánnál, de most enyhén szólva kiérdemelte a va-

kációt. 

– Nézd! – mondta Sibyl, és felmutatott az égre. 

Lena a testvére ujját követve megpillantott egy sirályt az óceán felett. Aztán a felhők 

vonták magukra a figyelmét. Olyanok voltak, mint megannyi pamutgombolyag a 

babakék háttér előtt. 

– Ezt szeretted volna? – kérdezte Sibyl, egy piros úszódeszkát nyújtva Lena felé. 

– Hank azt mondta, elvesztetted – nevetett Lena. 

– Csak olyan helyre tettem, ahol nem láthatta – mosolyodott el Sibyl. 

Lenának hirtelen megvilágosodás erejű felismerésben volt része: Hank a vak, nem 

Sibyl. Nem is értette, eddig hogyan keverhette össze őket. Most mindenesetre ott volt a 

parton Hank is sötét szemüvegben. Hátradőlt ültében, a könyökén támaszkodott, és süt-

tette a mellét a napon. Lena még sosem látta így lebarnulva. Korábban, amikor a ten-

gerpartra utaztak, Hank mindig a hotelszobában maradt, nem ment le a strandra a lá-

nyokkal. Lena nem tudta, mivel tölthette az időt egész nap a nagybátyja. Néha Sibyl is 

vele tartott, amikor elege lett a napsütésből, ami Lenával sosem fordult elő. Ő imádott 

reggeltől estig kint lenni a parton. Játszott a vízben, vagy figyelte, hogy kikhez szállhat 

be egy rögtönzött röplabdameccsre. 

Így ismerkedett meg Greg Mitchellel is, az utolsó barátjával, akivel többé-kevésbé 

komoly viszonyba bonyolódott. Greg a barátaival röplabdázott. Nagyjából huszonnyolc 

éves volt, a többiek pedig jóval fiatalabbak, és sokkal inkább a lányok kötötték le őket, 

mint a labdajáték. Amikor Lena odasétált hozzájuk, és megkérdezte, beszállhat-e, tisz-

tában volt vele, hogy a fiúk alaposan szemügyre veszik, meggusztálják, mint egy szelet 

húst. Egy idő után az összes többi srác elslisszolt, hogy nők után nézzen, vagy alkoholt 

vegyen, vagy épp mindkettő. Lena és Greg, úgy tűnt, órákon át játszott. Ha Greg eleinte 

arra számított is, hogy Lena feláldozza a versenyszellemét, hogy az ő férfiúi hiúságát 

legyezgesse, akkor gyorsan felül kellett vizsgálnia az elképzeléseit. Lena úgy elpáholta, 

hogy a harmadik játszma végére a fiú bánatpénz gyanánt felajánlotta neki, hogy elviszi 

vacsorázni. 

Valami olcsó mexikói helyre vitte, amitől Lena nagyapja teljesen kikelt volna magá-

ból, ha még élt volna. Édes margaritákat ittak és táncoltak, aztán Lena búcsúcsók helyett 

hamiskás mosollyal vált el Gregtől. Másnap a fiú a hotel előtt várta, a hóna alatt szörf-

deszkával. Lena mindig is ki akarta próbálni a szörfözést, úgyhogy amikor a fiú beígér-

te, hogy megtanítja, egyből kapott az ajánlatán. 

Most is érezte maga alatt a szörfdeszkát, és a hullámok a magasba repítették, majd a 

mélybe sodorták a testét. Greg keze a tarkójáról indulva egyre lejjebb csúszott a hátán, 

míg végül már a fenekét fogta. Lassan szembefordult vele, hogy megmutassa magát a 

fiúnak, és hozzásimuljon. Erősen tűzött a nap, a bőre forrón bizsergett. 
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A partnere napolajat öntött a tenyerébe, és masszírozni kezdte Lena lábát. Körkörö-

sen simogatta a bokáját, szétterpesztve két lábszárát. Fokozatosan haladt felfelé a lány 

testén, és már a combjait cirógatta, aztán még feljebb, a nemi szervét érintve máris a 

mellénél járt. A tenyerével dédelgette Lena mellét, nyalogatta és gyengéden harapdálta 

a mellbimbóját, aztán meg feljebb ért, és szájon csókolta. Greg mozdulatai szilajabbak, 

már-már durvák lettek, Lena nem ismerte őt erről az oldaláról. Maga sem hitte volna, de 

váratlan hevességgel reagált. Riasztó gyönyörrel töltötte el, amikor partnere ráneheze-

dett. A férfi keze kérges volt, érintése nyers. Azt tehetett Lenával, amit csak akart. A 

lány életében először teljesen kiszolgáltatott volt a másik kényének-kedvének. Űrt érzett 

magában, amelyet csak ő tölthetett be. Akármit megtett volna, amit ez a férfi kíván tőle. 

Bármit kiejtett volna a száján a másik, máris kész volt megtenni. 

A férfi szája lejjebb vándorolt a testén, nyelve Lena lába közé kalandozott, itt-ott 

meg is harapdálta. A lány próbálta átölelni, közelebb vonni magához, de rádöbbent, 

hogy moccanni sem tud. A férfi hirtelen újra ránehezedett, elhúzta Lena kezét a testéről, 

és leszorította két oldalra, miközben belehatolt. Lenának úgy tűnt, órákig tartó gyönyör-

hullámok sodorják el, aztán velejéig ható orgazmust élt át. Egész testével megnyílt part-

nere előtt, homorítva igyekezett minden sejtjével hozzátapadni, egybeforrni a másikkal. 

Aztán egyszer csak véget ért. Lena érezte, hogy elernyed a teste, és újra tisztulni 

kezd a tudata. Jobbra-balra forgatta a fejét, kiélvezte az élmény utózöngéit. Nyelvével 

megnedvesítette az ajkát, résnyire nyitotta a szemét, és körülnézett a sötétben. A távol-

ból csöpögés hallatszott. Kicsit közelebbről szabálytalan ketyegés-szerű zaj jutott el 

hozzá, ezt minden irányból egyszerre hallotta. Ezt is lehulló vízcseppek okozták. Hirte-

len ráébredt, hogy nem tudja felidézni, hogy is hívják a felhőből csepergő esővizet. 

Megmozdult volna, de a keze nem engedelmeskedett. Odanézett, és halványan ki 

tudta venni az ujjhegyeit, annak ellenére, hogy koromsötét volt. A csuklóját nem tudta 

kiszabadítani, valami leszorította, és hiába próbálta elhúzni a kezét, nem sikerült. Moz-

gatni kezdte az ujjait, és a keze hátán érezte a durva deszkapadló felületét. A bokája is 

ki volt kötve, úgyhogy a lábát sem tudta mozgatni. Minden végtagja rögzítve: szó sze-

rint kiterítve feküdt a padlón. Nem juthatott más felismerésre: csapdába esett. 

Itt van ebben a lesötétített helyiségben. Mikor is került ide? Órákkal, vagy talán na-

pokkal ezelőtt? Talán már egy hete is itt van? A vízcsepegés változatlan, állandóan hall-

ja, és mintha már közvetlenül az agyában kopogna, annyira elviselhetetlen. Se ablak, se 

egyéb fényforrás. Egyedül van, és mozgásképtelen. 

Hirtelen fénysugár hasított a sötétbe, és teljesen elvakította a lányt. Valaki belépett, 

aki segíthetne rajta, gondolta Lena, mégsem teszi. Küszködni kezdett, hátha sikerül ki-

szabadítania magát, tekergette a törzsét, feszegette a kezét-lábát, de nem boldogult. Szó-

ra nyitotta a száját, de nem jött ki hang a torkán. Összeszedte a gondolatait, hogy mit is 

kell ilyenkor mondani, „Kérem, segítsen!”, de meg sem tudott mukkanni. 

Oldalra fordította a fejét, és próbált a fény mögé nézni, amikor nyomást érzett a te-

nyerén. Tompa, megfoghatatlan érzés volt. Csak annyit látott, hogy valaki hosszú szöget 

támaszt a tenyerére, és a magasba emel egy kalapácsot. 

Lehunyta a szemét, és nem érzett fájdalmat. 

Újra a tengerparton találta magát, de most nem a vízben. Felülről látta a partot. 

Repült. 
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Huszonnégy 

Mary Ann Moon nem volt valami behízelgő teremtés. Még mielőtt Jeffrey egyáltalán 

bemutatkozhatott volna, a nő szája máris jó előre grimaszba rándult, amely azt sugallta: 

„ne baszakodj velem”. Gyors pillantást vetett Wright tönkretett csipes nyomkövetőjére, 

és egyből ráförmedt Jeffreyre: 

– Tudja maga, mennyibe kerül egy ilyen kütyü? 

És innen már csak romlott a helyzet. 

Jeffreynek az volt a fő problémája Moonnal, ahogy a nyomozónő szólíttatta magát, 

hogy nem egy nyelvet beszéltek. A nő a keleti part északi részéről származott, és azon a 

vidéken már önálló életet éltek a mássalhangzók. Ehhez még hozzájött az is, hogy han-

gosan beszélt és elharapta a szavak végét, ez pedig a déliek fülében kimondottan modor-

talanná tette a stílusát. A liftben, miközben felmentek a központi nyilvántartótól a 

kihallgatószobába, a nő túl közel állt hozzá, rosszalló kifejezés ült az arcán, és csípőre 

tette a kezét. Moon kábé negyven lehetett, de az a fajta durva negyvenes, amilyen túl 

sok pia és cigi után lesz az emberből. Sötétszőke hajába ősz tincsek vegyültek. Az ajka 

körül induló barázdák árkokként hálózták be az arcát. Háromszáz kilométer per óra se-

bességgel, orrhangon hadart, amitől Jeffreynek az volt az érzése, hogy egy ipari sziré-

nával van összezárva. Bármit kérdezett tőle a nő, kis késéssel válaszolt, mert az is időbe 

telt, hogy egyáltalán értelmezze Moon szavait. Szinte egyből feltűnt neki, hogy Moon 

ezt a lassúságot a zsaru szellemi képességeinek tudja be, de nem nagyon tudott mit tenni 

ellene. 

A nő úton a körzet felé is odavetett neki valamit a válla fölött. Jeffrey lassítva vissza-

játszotta magában, és rájött, hogy ezt hallotta: 

– Számoljon be a nyomozásról, rendőrfőnök.  

Jeffrey gyorsan összefoglalta, mi történt azóta, hogy megtalálták Sibyl Adamst, de 

azt nem említette, milyen kapcsolatban van Sarával. Érezte, hogy a nő nem tartja elég 

pörgősnek a beszámolót, mert folyamatosan közbeszúrta a kérdéseit, és minduntalan 

olyasvalamire volt kíváncsi, amit Jeffrey épp a következő mondatban akart közölni. 

– Úgy veszem ki, járt a fiúka házában? – Ezt inkább közölte, mint kérdezte. – Látta 

azt a rengeteg Jézusos szemetet? – Forgatta a szemét. – A kilences puskát véletlenül 

sem hozta magával a nadrágszárában, igaz, seriff? 

Jeffrey fenyegetőnek szánt pillantást vetett rá, mire a nő fülsiketítő kacajjal válaszolt. 

– Nem ismeretlen a név. 

– Hogyan? 

– A Linton. Amúgy a Tolliver sem – tette csípőre a kezét Moon. Apró keze volt, és 

karcsú csípője. – Rendkívül jól értesült vagyok, rendőrfőnök. Jó párszor felhívtam Sa-

rát, hogy közöljem vele Jack Allen Wright tartózkodási helyét. Munkaköri kötelessé-

gem, hogy évente tájékoztassam az áldozatokat az elkövető hollétéről. Tíz éve történt az 

eset? 

– Tizenkettő. 

– Szóval legalább tizenkétszer beszéltem vele. 

– Sara a volt feleségem. Ő volt Wright egyik legkorábbi áldozata. 
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– A rokoni kapcsolat ellenére nem vették el magától az ügyet? 

– Én vezetem a nyomozást, Ms. Moon. 

Szigorú pillantást vetett rá, ami a feltételes szabadlábon levőknél feltehetőleg műkö-

dött, de Jeffreynél csak annyit ért el vele, hogy még idegesebb lett. Jó fél méterrel ma-

gasabb volt, mint Mary Ann Moon. Nem tudta megfélemlíteni ez a pöttöm jenki méreg-

zsák. 

– Wright Depoprovera-függő. Tudja, mit jelent ez? 

– Nyilván repes az örömtől, hogy szedheti. 

– Elég régen kezdte szedni, közvetlenül a Sara megerőszakolása utáni időszakban. 

Látott róla képeket? 

Jeffrey nemet intett. 

– Jöjjön velem – mondta Moon. 

A rendőrfőnök megindult utána, és igyekezett nem lépni a sarkára. A nő minden 

egyebet fürgén csinált, de nem haladt valami tempósan, Jeffrey kétszer akkorákat lépett, 

mint ő. A nő egy apró iroda előtt állt meg, amely tele volt zsúfolva iratszekrényekkel. 

Átlépett egy stósz könyvön, és felvett egy aktát az íróasztalról. 

– Akkora rumli van itt – mondta Moon panaszosan, mintha nem is ő tehetne a dolog-

ról. – Tessék. 

Jeffrey kinyitotta a dossziét. Az első oldalra rá volt gémkapcsozva Jack Allen Wright 

régebbi fotója, amin fiatalabbnak és férfiasabbnak nézett ki. Még nem kopaszodott any-

nyira, mint most, és soványabb volt az arca is. Úgy nézett ki, mint aki napi három órát 

súlyzózik, és acélos volt a tekintete. Jeffreynek beugrott, most milyen fátyolos a férfi 

pillantása. Az is eszébe jutott, hogy Sara épp az acélos kék szempár alapján tudta azo-

nosítani a gonosztevőt. Wright külseje minden szempontból megváltozott ahhoz képest, 

amikor Sarát megtámadta. Amikor átkutatta a házat, Jeffrey ilyesvalakire számított, 

mint akit a fotón látott. Ez volt az az ember, aki Sarát megerőszakolta. Miatta nem aján-

dékozhatta meg gyermekkel Jeffreyt. 

– Így nézett ki, amikor kiengedték – kotort bele a mappába a nyomozónő, és kihúzott 

egy másik fotót. 

Jeffrey bólintott. Ezen a képen már úgy nézett ki Wright, ahogy most megismerte. 

– Nagyon megviselte a börtön.  

Jeffrey megint bólintott. 

– Sokan küzdeni próbálnak, de van, aki feladja. 

– Megszakad a szívem – dörmögte Jeffrey. – Hányan látogatták a börtönben? 

– Csak az anyja. 

Jeffrey becsukta az aktát, és visszaadta a nőnek. 

– És amikor szabadlábra került? Akkor nyilván abbahagyta a Depó szedését, nem? 

És újra megerőszakolt pár nőt. 

– Azt mondja, nem hagyta abba, de ha szedte, akkor emellett az adag mellett tutira 

esélye sem lett volna felállítani. 

– De ki ellenőrizte? 

– Önmagát ellenőrizte – vette át a szót a nő, mielőtt még Jeffrey bármit is mondhatott 

volna. – Nézze, én is tudom, hogy nem hibátlan a rendszer, de néha meg kell bíznunk 

bennük. És van, hogy rajtavesztünk. Wrighttal is így jártunk – ejtette az íróasztalra az 

aktát. – Most hetente egyszer jelentkezik a klinikán, és injekcióban kapja meg az adag-

ját. Sima ügy. A bokapánt, amit volt szíves tönkre vágni, lehetővé tette, hogy szoros 

felügyelet alatt tartsuk. Ő pedig mindent betartott. 

– Nem hagyta el a várost? 



 175 

– Nem – válaszolta Moon. – Múlt hétfőn ki is szálltam a munkahelyére, hogy ellen-

őrizzem. A Bank Buildingben volt. 

– Milyen bájos, hogy odatette a nagy csomó egyetemistalány közelébe. 

– Ehhez már tényleg semmi köze – figyelmeztette a nő. 

Jeffrey védekezve emelte fel a kezét. 

– Írja össze a kérdéseit – mondta Moon. – Kikérdezem Wrightot. 

– A válaszok alapján tenném fel a további kérdéseket. 

– Elvileg be sem kellene engednem ide. Örülhet, hogy nem rúgom seggbe, hogy úgy 

szánkázzon hazafelé egészen Mayberryig. 

A rendőrfőnök az ajkába harapott, hogy ne válaszoljon valami csípőset. A nőnek iga-

za volt. Másnap reggel felhívhatja ugyan néhány barátját az atlantai rendőrségnél, hogy 

jobb bánásmódban részesítsék, de ebben a pillanatban Mary Ann Moon volt a főnök. 

– Magamra hagyna egy pillanatra? – bökött az íróasztalra Jeffrey. – Haza kell szól-

nom a megyébe. 

– Innen nem lehet távolságit hívni. 

– Csak az irodára lenne szükségem – mutatta a mobilját a férfi. 

Moon bólintott és sarkon fordult. 

– Kösz – felelte Jeffrey, de a rendőrnő már szóra sem méltatta. 

A rendőrfőnök megvárta, amíg Moon elhagyja a szobát, aztán becsukta az ajtót. Át-

lépett néhány dobozon, és leült az íróasztal mögé. A szék túl alacsonyra volt állítva, 

Jeffrey úgy érezte, szinte a nyakában van a lába. Az órájára nézett, mielőtt felhívta Sa-

rát. Tudta, hogy általában korán fekszik, de beszélnie kellett vele. 

A negyedik csörgésre vette fel, álomittas hangon. 

– Halló. 

– Sara, én vagyok – mondta Jeffrey. Csak most vette észre, hogy eddig visszatartotta 

a lélegzetét. 

A nő nem felelt, és Jeffrey egy pillanatra azt hitte, le is rakta a telefont. Aztán hallot-

ta, hogy megmozdul, fészkelődik: már ágyban volt. Hallotta, hogy esik az eső, egy 

mennydörgés is beszűrődött. Jeffreynek hirtelen beugrott egy éjszaka, amit sok évvel 

ezelőtt együtt töltöttek. Sara sosem szerette a vihart, és felébresztette, hogy Jeffrey terel-

je el a figyelmét a mennydörgésről és a villámlásról. 

– Mit akarsz? – kérdezte Sara. 

Jeffrey kutatni kezdett a gondolataiban, hogy mit is mondjon, mert hirtelen megértet-

te, hogy túl sokára jelentkezett Saránál. A nőnek másmilyen volt a hangja, s ebből a zsa-

ru megérezte, hogy valami megváltozott kettejük között, csak azt nem tudta pontosan, 

hogy mi és hogyan. 

– Már próbáltalak hívni – mondta lelkiismeret-furdalásosan, mintha hazudna, pedig 

tényleg ez volt az igazság. – A klinikán kerestelek – tette hozzá. 

– Tényleg? 

– Nelly vette fel. 

– Mondtad neki, hogy fontos ügyben hívsz? 

Jeffrey érezte, hogy megsüllyed a gyomra. Nem válaszolt. 

Sara kurta kacajfélét hallatott. 

– Addig nem akartam szólni, amíg nem találok valamit – mondta a zsaru. 

– Milyen valamit? 

– Atlantában vagyok. 

– Hadd találjam ki, az Ashton Street 633.-ban? 
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– Onnan már eljöttem – felelte. – Jelenleg a rendőrkapitányságon. Most hallgatják ki 

a szivart. 

– Jacket? – kérdezett vissza Sara. Jeffreyt tőrdöfésként érte, hogy Sara úgy említi a 

férfit, mintha régi ismerőse volna. – Moon felhívott, amikor tönkrement Wright boka-

pántja – folytatta a nő tompa hangon. – Gondoltam, hogy a te kezed van a dologban. 

– Ki akartam kérdezni, mielőtt szóltam a felügyelőtisztjének. 

– Ha ezt akartad… – sóhajtott mélyet Sara. Egyikük sem szólt. Jeffrey nem tudta, 

mint mondhatna. Végül Sara törte meg a csöndet. 

– Ezért telefonáltál? – kérdezte. – Közölni, hogy rács mögé küldted? 

– Tudni akartam, hogy jól vagy-e. 

– Hát persze – nevetett Sara gúnyosan. – Egyenesen szuperül vagyok. Kösz, hogy 

felhívtál. 

– Sara! – szólt bele Jeffrey, ijedten, nehogy a nő letegye. – Korábban is próbáltam 

már beszélni veled. 

– Mondhatom, alaposan kitettél magadért – válaszolta Sara. 

Jeffrey érezte, hogy a nő forr a méregtől. 

– Találni akartam valamit, amit elújságolhatok, mire hívlak. Valami konkrétumot. 

– Nem tudtál volna mit mondani – ripakodott rá Sara nyersen. – Így aztán ahelyett, 

hogy elsétáltál volna a klinikáig, ami két sarokra van, inkább elmentél Atlantába, hogy 

felelősségre vond Wrightot. Na és milyen volt találkozni vele? 

Jeffrey nem tudott mit mondani. 

– Mit csináltál, összeverted? – csattant fel egyszerre vádlón. – Tizenkét éve nem jött 

volna rosszul. Most viszont arra lett volna szükségem, hogy itt legyél mellettem. Hogy 

támogass. 

– Melletted akarok állni, Sara – bizonygatta Jeffrey. Úgy érezte, most nyílik fel a 

szeme. – Mit gondolsz, miért vagyok itt? Megpróbálom kideríteni, hogy ez a fickó még 

mindig nőket erőszakol-e meg. 

– Moon szerint két éve ki sem tette a lábát Atlantából. 

– Lehet, hogy köze van ahhoz, ami most Grantben folyik. Neked nem jutott eszedbe? 

– Ami azt illeti, nem – vágta rá Sara egyből. – Az viszont igen, hogy megmutatom 

neked a jegyzőkönyvet, kiöntöm a lelkemet, erre te se szó, se beszéd elhúzol a városból. 

– Azt akartam… 

– El akartál húzni minél messzebbre. Nem tudtad kezelni a helyzetet, úgyhogy in-

kább leléptél. Annyira nem voltál ötletes, mint mikor arra kellett hazajönnöm, hogy má-

sik nővel vagy a közös ágyunkban, de nagyjából ugyanaz a végkicsengése, nem? 

– Hogy lenne ugyanaz? – rázta a fejét Jeffrey értetlenül. – Éppen segíteni próbálok 

rajtad. 

Erre megváltozott Sara hangja. Most már nem mérgesnek tűnt, hanem megbántott-

nak. Jeffrey csak egyszer hallotta ilyennek ezelőtt, közvetlenül azután, hogy rajtakapta. 

Akkor is úgy érezte magát, mint most: önző seggfejnek. 

– De hogy segítesz rajtam Atlantából? Hol segítség az nekem, hogy négy órányira 

vagy tőlem? Tudod, hogy éreztem magam egész nap? Majd kiugrott a szívem minden 

egyes telefoncsörgésre, mert reméltem, hogy te vagy az! – Egyből meg is válaszolta sa-

ját kérdését: – Úgy éreztem magam, mint egy idióta! Tudod, milyen nehezemre esett, 

hogy megmutassam neked azt a jegyzőkönyvet? Hogy megosszam veled, mi történt an-

nak idején? 

– Én nem… 

– Lassan negyven leszek, Jeffrey. Igyekszem szófogadó lánya lenni a szüleimnek, és 

támogatni Tessát. Annak idején nagyon igyekeztem, hogy osztályelsőként végezzek 
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Amerika egyik legjobb egyetemén. Gyerekorvos lettem, hogy segíteni tudjak a gyereke-

ken. Visszaköltöztem Grantbe, hogy a családom közelében lehessek. Hat évig igyekez-

tem jó feleség lenni, mert annyira szerettelek, Jeffrey. Nagyon szerettelek. – Itt elhallga-

tott. Jeffrey hallotta, hogy sír. – De egyáltalán nem igyekeztem, hogy megerőszakolja-

nak. 

A férfi mondani akart valamit, de Sara nem hagyta szóhoz jutni. 

– Az egész tizenöt percig tartott. Tizenöt perc volt, de mindent kitörölt belőlem, ami 

előtte történt. Annak a tizenöt percnek a tükrében már semmi más nem számít. 

– Ez nem így van. 

– Nem? – kérdezett vissza Sara. – Akkor miért nem hívtál fel délelőtt? 

– Próbáltam… 

– Azért nem telefonáltál, mert engem is áldozatnak látsz. Ugyanúgy kezelsz, mint Ju-

lia Matthewst vagy Sibyl Adamst. 

– Nem, Sara – ellenkezett megütődve, hogy a nő ilyesmivel vádolja. – Dehogy kezel-

lek úgy… 

– Ott ültem abban a kórházi vécében két órát, mire kiszabadítottak. Majdnem elvé-

reztem – mondta. – Amikor megtette velem, nem maradt semmim. Semmim a világon. 

Újra a nulláról kellett felépítenem az életemet. El kellett fogadnom, hogy a miatt a ro-

hadék miatt soha nem lehet gyermekem. Nem mintha egyáltalán gondolni tudtam volna 

rá, hogy újra szeretkezzek. Nem hittem, hogy bárki is együtt akarna lenni velem azok 

után, amit ez a szemét tett velem. – Elhallgatott, és Jeffrey annyira szeretett volna mon-

dani valamit, de nem jött szó a szájára. 

– Azt mondtad, sosem tárulkoztam fel előtted? – folytatta Sara halkan. – Látod, ezért 

nem. Megosztom veled a legféltettebb, legborzasztóbb titkomat, és erre mit csinálsz? 

Ahelyett, hogy velem beszélnél, elrohansz Atlantába, hogy felelősségre vond a tettest. 

Ahelyett, hogy mellettem lennél és vigasztalnál. 

– Azt hittem, azt akarod, hogy tegyek valamit. 

– Pontosan azt akartam – telt meg Sara hangja szomorúsággal. – Pontosan azt. 

Kattanás hallatszott. Sara letette. Jeffrey újrahívta a számot, de foglalt volt. Megpró-

bálta még ötször, de Sara mellétette a kagylót. 

 

Jeffrey a detektívtükör mögött állt a bemutatóhelyiségben, gondolatban újra lepörgött 

benne a Sarával folytatott beszélgetés, és elszomorodott. Tudta, hogy Sarának igaza 

volt: hívnia kellett volna. Rá kellett volna beszélnie Nellyt, hogy kapcsolja be Sarához. 

Be kellett volna mennie hozzá a klinikára, és megmondania neki, hogy még mindig sze-

reti, és még mindig ő a legfontosabb nő az életében. Térden állva kellett volna kérnie, 

hogy jöjjön vissza hozzá. Nem lett volna szabad magára hagynia még egyszer. 

A zsarunak beugrott, hogy pár napja Lena használta az áldozat szót, amikor a szexuá-

lis bűnözők célpontjairól beszélt. A lány lenéző hangsúllyal ejtette ki a száján, mintha 

azt mondaná: gyenge, vagy ostoba. Jeffreynek nem tetszett, ahogy Lena osztályozta a 

nőket, most pedig végképp nem szívesen hallotta ugyanezt a szót Sara szájából. Feltehe-

tőleg jobban ismerte őt, mint bármelyik másik férfi, akihez köze volt életében, és tisztá-

ban volt vele, hogy saját szigorú önértékelését leszámítva soha semminek nem esett ál-

dozatul. Egyáltalán nem tekintette áldozatnak. Ha valaminek mégis, hát éppen hogy túl-

élőnek látta. Jeffreyt nagyon bántotta, hogy Sara ennyire félreismeri. 

– Kész van, kezdhetjük? – szakította félbe a gondolatmenetet Moon. 

– Aha – hessegette el Sara körül forgó gondolatait Jeffrey. 

Függetlenül attól, amit a nő mondott, Wrightnak köze lehet a Grantben történtekhez. 

Ha már úgyis itt van Atlantában, nincs értelme hazamennie azelőtt, hogy mindent kiszed 
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a fickóból, amit tudni akar. Jeffrey összeszorított foggal ugyan, de rávette magát, hogy a 

feladatra koncentráljon, és figyelni kezdte, mi zajlik a kihallgatáson. 

Moon nagy dérrel-dúrral berontott a helyiségbe, bevágta maga után az ajtót, elhúzta a 

széket az asztaltól, a lába csikorgott a kőpadlón. Az atlantai rendőrség számára folyósí-

tott komoly költségvetési források és rendkívüli támogatások ellenére a vizsgálók közel 

sem voltak olyan tiszták és rendesek, mint Grant megyében. Jack Allen Wright lepat-

tant, koszos kis szobában ült. A fal szürkére volt vakolva, de nem volt kifestve. Annyira 

nyomasztónak tűnt a hely, hogy az ember szíves örömest bevallott volna bármit, csak 

hogy kikerüljön innen – futott át Jeffreyn, miközben Mary Ann Moont figyelte. A nő 

igyekezett megpuhítani Wrightot. Közel sem csinálta olyan jól, mint Lena, de azért 

ügyesen megtalálta vele a hangot. Úgy beszélt vele, mintha a nővére lenne. 

– A redneck nem kötözködött veled, igaz? 

Jeffrey tisztában volt vele, hogy a nő valami bizalmat próbál kiépíteni Wrightban, 

ennek ellenére zokon vette, hogy Moon rednecknek, vagyis déli tuskónak titulálja, fő-

képp azért, mert gyanús volt neki, hogy a nyomozónő tényleg annak is tartja. 

– Ő rúgta szét a bokapántomat – felelte Wright. – Nem én voltam. 

– Jack – sóhajtott fel Moon, és lezöttyent a székre. – Ezt én is tudom, oké? Viszont 

nem világos, hogy kötött ki a puska a matracod alatt. Ez egyértelmű kihágás, te pedig 

már eleve a harmadik húzásodnál tartasz, nem igaz? 

Wright a tükörre pillantott. Valószínűleg nagyon is jól tudta, hogy Jeffrey ott van 

mögötte. 

– Fogalmam sincs, hogy került oda. 

– És az ujjlenyomataidat is a vidéki kopó varázsolta rá? – tudakolta Moon karba tett 

kézzel. 

Wright ezen kissé eltöprengett. Jeffrey tudta, hogy a puska Wrighté volt, de azzal is 

tisztában volt, hogy képtelenség lett volna ennyi idő alatt megkapni a szakértői jelentést 

az ujjlenyomat-elemzésről, tehát Moon még semmiképpen sem azonosíthatta őket. 

– Féltem – mondta végül Wright. – A szomszédok tudják, érti? Tudják, miféle va-

gyok. 

– Na és miféle? 

– Úgy értem, tudnak az ügyeimről a leányzókkal.  

Moon felállt. Hátat fordított Wrightnak, és kinézett az ablakon. A keretet pont olyan 

rács borította, mint Wright ablakait. Jeffrey megrökönyödve figyelt fel rá, hogy a fickó 

egészen börtönszerűvé alakította át a házát. 

– Na, mesélj csak egy kicsit ezekről a leányzókról – mondta Moon. – Például Sará-

ról. 

Jeffrey érezte, hogy ökölbe szorul a keze a név említésére. 

– Szűk pinája volt – nyalta meg a száját Wright, és hátra dőlt. – Marha jó volt – vi-

gyorgott kéjesen. 

– Tényleg? – kérdezte Moon unottan. Túl régen volt már a szakmában, semhogy 

meghökkenjen. 

– Nagyon édi volt. 

– Úgy veszem észre, tisztában vagy vele, mi történik a lakóhelyén – fordult a fickó 

felé Moon a rácsnak dőlve. – Tudod, mi történt az ottani lányokkal. 

– Csak annyit tudok, amit megírt az újság – vont vállat Wright. – Nem varr be a pus-

ka miatt, ugye, főnök? Meg kellett védenem magam. Féltem az életemet. 

– Térjünk vissza Grant megyére – javasolta Moon. – A puskáról majd később lesz 

szó. 
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– Most frankó velem? – vizsgálgatta a nő arcát Wright, mérlegelve, hogy komolyan 

veheti-e, amit hallott. 

– Persze, Jack. Volt rá eset, hogy nem voltam frankó? 

Wright láthatólag az esélyeit latolgatta. Amennyi rálátása volt a dologra, Jeffreynek 

nem tűnt valami komplikáltnak a helyzet: vagy együttműködik a tag, vagy irány vissza 

a dutyiba. Persze, gondolta, hogy Wright legalább a látszatot szeretné megőrizni, hogy 

rá van bízva a döntés. 

– Izé, ami a kocsijával történt… – törte meg a csendet. 

– Tessék? 

– Rákarcoltak egy szót a verdájára – pontosított Wright. – Az nem én voltam.  

– Nem? 

– Az ügyvédnek is mondtam annak idején, de azt mondta, nem számít. 

– Viszont most számít, Jack – felelte Moon, épp annyira állhatatosan, amennyire kel-

lett. 

– Én nem írnék ilyet senkinek a kocsijára. 

– Hogy pina? – kérdezte a nő. – Pedig a vécében is pont így szólítottad meg Sarát. 

– Az nem ugyanaz – közölte Wright. – Csak a pillanat hevében mondtam. 

Moon ezt elengedte a füle mellett. 

– Akkor ki karcolta rá? 

– Hát nem tudom – válaszolta a fickó. – Én bent voltam egész nap a kórházban, és 

dolgoztam. Nem is láttam a kocsiját. Persze megtippelhettem volna, milyen van neki. 

Látszott a viselkedésén. Lerítt róla, hogy azt hiszi, mindenki másnál különb. 

– Ebbe ne menjünk bele, Jack. 

– Jó-jó – sütötte le a szemét Jack. – Bocsánat. 

– Szóval szerinted ki véste fel a járgányra? – kérdezte Moon. – Valaki a kórházból? 

– Valaki, aki ismerte. Aki tudta, milyen kocsival jár. 

– Esetleg egy doki? 

– Nem tudom – vonogatta a vállát. – Esetleg. 

– Most frankó vagy velem? 

– Jó hogy, persze, a fenébe is – rezeit be a kérdéstől Wright. 

– Szóval szerinted lehet, hogy valaki a kórházból karcolta a szót a kocsijára. De mi-

ért? 

– Talán mert felbosszantotta? 

– Sok embert felbosszantott? 

– Nem – Wright hevesen rázta a fejét. – Sara jó ember volt. Mindig volt egy szava 

mindenkihez. – Úgy tűnt, teljesen megfeledkezett róla, hogy az előbb azt mondta róla, 

hogy fenn hordja az orrát. – Nekem is mindig köszönt a folyosón. Azt mondta, „szia”, 

tudja, nem azt, hogy „napot” vagy valami ilyesmit. Mintha éreztette volna, hogy „szia, 

tudom, hogy létezel”, érti? A legtöbben látják az embert, mégis levegőnek nézik. Érti, 

hogy mondom? 

– Szóval kedves lány volt – térítette vissza a főcsapásra Moon. – Ki tenne ilyet a ko-

csijával? 

– Lehet, hogy valaki bemérgelte rá magát valami miatt? 

Jeffrey megtámaszkodott az üvegen. Felállt a szőr a hátán. Moon is kezdett kijönni a 

béketűréséből. 

– Mégis mi miatt? – kérdezte a nő. 

– Nem tudom – válaszolta Wright. – Csak mondom, hogy nem én karcoltam össze a 

kocsiját. 
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– Szóval biztos benne. 

– Azt mondta, cserébe elfelejti a puskát – nyelt nagyot Wright. 

– Ne vond kétségbe a szavamat, Jack – nézett rá Moon bosszúsan. – Már az elején 

megmondtam, mi az alku tárgya. Mit tudsz? 

– Csak annyit, hogy nem én írtam fel azt a kocsijára – pillantott Wright a tükör felé. 

– Akkor ki? 

– Már megmondtam, hogy fogalmam sincs. 

– Szerinted ugyanaz karcolta össze a kocsiját, aki most Grant megyében elintézte a 

lányokat? 

– Nem vagyok rendőr – vont vállat Wright. – Elmondtam, amit tudtam. 

– Hétvégére elzárást kapsz – tette karba a kezét Moon. – Hétfőn, ha beszélünk, meg-

látjuk, eszedbe jutott-e valami arról, hogy ki lehet az. 

– Mindent elmondtam, ez az igazság – szökött könny Wright szemébe. 

– Meglátjuk, hétfő délelőtt is ugyanez lesz-e az igazság. 

– Kérem, ne küldjön vissza a rács mögé. 

– Csak egy kis elzárás, Jack – közölte Moon. – Gondoskodom róla, hogy magánzár-

kát kapj. 

– Hadd menjek haza. 

– Azt már nem – felelte Moon. – Főj csak a saját levedben pár napig. Legalább lesz 

időd tisztázni magadban, mi fontos, és mi nem. 

– Már most is tudom. Kezeskedem róla. 

Moont ez már nem érdekelte. Kijött a helyiségből, és ott hagyta a kezébe temetett 

fejjel zokogó Wrightot. 
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Huszonöt 

Sara pánikban ébredt, egy pillanatig azt sem tudta, hol van. Aztán körülnézett a háló-

szobában, meglátta a megszokott, megnyugtató berendezési tárgyakat, és máris oldódott 

az ijedtsége. A régi komód még a nagyanyjáé volt, a tükröt egy kirakodóvásáron találta, 

a ruhásszekrény pedig olyan széles volt, hogy le kellett venni a hálószobaajtót, mert 

csak úgy lehetett bepasszírozni a helyiségbe. 

Felült az ágyban, és kinézett a tóra nyíló ablaksoron. A tegnap esti vihar után még 

nem csendesedett le a víztükör, fodros hullámok nyargaltak a tó felszínén. A 

melegszürke égen nem látszott a nap, leszállt a köd. Bent a házban is hideg volt, kint 

pedig még hidegebb lehet, gondolta Sara. Maga köré csavarta az ágyterítőt, úgy ment ki 

a fürdőszobába, fintorgott, amikor a hideg padlólaphoz ért meztelen talpa. 

A konyhában bekapcsolta a kávéfőzőt, és meg is várta mellette, amíg lefő egy csésze 

kávé. Aztán visszament a hálószobába, felvett egy testhez simuló futósortot meg egy ré-

gi mackónadrágot. A telefon Jeffrey hívása óta félre volt téve, most a helyére tette a 

kagylót. Szinte egyből csörgött is a készülék. 

Sara mélyet sóhajtott, és felvette. 

– Halló. 

– Hello, bébi! – szólt bele Eddie Linton. – Merre jártál? 

– Véletlenül félre volt téve a kagyló – füllentette Sara.  

Az apjában vagy nem tudatosult, hogy nem mond igazat, vagy csak nem érdekelte. 

– Itt már készül a reggeli. Van kedved átjönni? 

– Nem, kösz – mondta, bár a gyomra ekkor nagyot kordult. – Épp futni indultam. 

– Utána esetleg beugrasz? 

– Lehet – felelte Sara, és megindult az előtérben levő kisasztal felé. Kihúzta a felső 

fiókot, és kivett egy csomó képeslapot. Tizenkét darab. Tizenkét év telt el, amióta meg-

erőszakolták, és azóta minden évben kapott egyet. Mindig bibliai idézet állt rajta, és író-

géppel volt megcímezve. 

– Kislányom! – mondta Eddie. 

– Tessék, apu – válaszolt Sara. Sejtette, hogy miért hívta az apja. Újra eltette a leve-

lezőlapokat, és a csípőjével visszalökte a fiókot. 

A viharra terelődött a szó. Eddie elmondta, hogy egy vastag ág letört, és pár méterre 

zuhant le a háztól, mire Sara felajánlotta, hogy később átmegy, és segít rendet rakni. Be-

szélgetés közben hirtelen eszébe villant, milyen volt közvetlenül azután, hogy megerő-

szakolták. A kórházban feküdt, zúgott a ventilátor, az EKG hangja meggyőzte róla, 

hogy még mindig életben van, de ez abban a pillanatban egyáltalán nem nyugtatta meg. 

Elaludt, aztán arra ébredt, hogy ott van az ágy mellett az apja, és két kezébe fogja az 

övét. Soha nem látta sírni, de akkor hüppögve, remegő ajakkal zokogott. Mögötte állt 

Cathy is, hátulról átkarolta, Eddie vállán nyugtatta a fejét. Sara hirtelenjében nem értet-

te, mit keres ott, és azon tűnődött, mi zaklatta fel ennyire a szüleit, míg végül eszébe ju-

tott, mi is történt vele. 

Egy hétig kórházban volt, aztán Eddie hazavitte Grant megyébe. Sara egész úton apja 

vállára hajtott fejjel ült a régi kisteherautó első ülésén, a másik oldalán az anyja, hár-
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masban, ahogy Tessa születése előtt mindig. Cathy hamisan egy zsoltárt énekelt, amit 

Sara még sosem hallott. A megváltásról, az üdvözülésről és a szeretet erejéről szólt. 

– Kislányom. 

– Igen, apu? – felelte Sara, és kitörölte a könnyet a szeméből. – Később beugrok, jó? 

– Puszit cuppantott a kagyló felé. – Szeretlek. 

Az apja is elköszönt. Sara hallotta a hangján, hogy aggódik. Miután letette a kagylót, 

rajta hagyta a kezét egy darabig. Nem akarta, hogy az apja nyugtalankodjon miatta. Sara 

nagyon nehezen tudta megemészteni, hogy apja a nemi erőszak legapróbb részleteiről is 

értesült. Mindenről tudott, amit Jack Allen Wright tett vele. Sara emiatt hosszú ideig 

annyira védtelennek érezte magát Eddie előtt, hogy egészen megváltozott a kapcsolatuk. 

Nem viccelődtek azzal, amivel azelőtt, hogy az apja milyen szívesen felcsípné őt. Eddie 

nem mondogatta többé a szakállas poént sem, hogy bárcsak Sarából nőgyógyász lett 

volna, mert akkor legalább ő is csöveket szerelne, mint a többi családtag. Eddie ettől 

kezdve már nem tartotta sebezhetetlennek Sarát. Ellenkezőleg: úgy érezte, meg kell vé-

delmeznie. Ami azt illeti, e tekintetben ugyanolyan volt, mint Jeffrey. 

Sara megkötötte a teniszcipőjét. Túlságosan megszorította a fűzőt, de nem foglalko-

zott vele. Előző este kiérezte a sajnálatot Jeffrey hangjából. Rögtön tudta, hogy vissza-

vonhatatlanul megváltozott a kapcsolatuk. A férfi ezentúl már csak az áldozatot fogja 

látni benne. Márpedig Sara annak idején önmagával is kemény csatát vívott ez ellen az 

érzés ellen, és nem azért, hogy most mégis beadja neki a derekát. 

Felvett egy vékony dzsekit, és kilépett a házból. Végigkocogott a kocsibehajtón, az-

tán az utcán balra fordult, nem jobbra, a szülei háza felé. Nem szeretett az utcán kocog-

ni, mert túl sok térdsérülést látott már, amit a kemény felületen létrejövő túlterhelés 

okozott. Edzés gyanánt a taposógépet használta a granti YMCA-ben, vagy az uszodába 

járt. Nyáron kora reggelente a tóban úszott, hogy kitisztítsa a fejét, és utána jobban tud-

jon összpontosítani a munkára. Ma viszont az ízületeivel sem törődött, mindent ki akart 

futni magából. A fizikai erőkifejtés mindig is jót tett neki: ha jól kiizzasztotta magát, az 

helyrebillentette. 

A háztól két mérföldre letért az útról, és a tóparti ösvényen szaladt tovább. Helyen-

ként hepehupás volt a talaj, de a mesés környezet kárpótolta. A napsugarak végre 

átküzdötték magukat a vastag felhőtakarón. Egyszer csak észrevette, hogy Jeb McGuire 

házánál jár. Megállt, és szemrevételezte a stéghez kikötött karcsú fekete csónakot, erről 

ugrott be neki, hogy hol is van. Kezével beárnyékolta a szemét, és Jeb háza felé bámult. 

A patikus Tannerék régi házában lakott, nemrég vette meg. A tóparti birtokoktól 

rendszerint nem szívesen válnak meg a tulajdonosok, de a Tanner gyerekek, akik már 

régebben elköltöztek Grantből, nagyon is örültek neki, hogy pénzt látnak, miután édes-

apjukat végül elvitte a tüdőtágulat. Russell Tanner kedves ember volt, de a legtöbb 

öreghez hasonlóan megvoltak a maga rigolyái. Jeb maga vitte házhoz neki a gyógysze-

reit, talán ezért is tudta olcsón megvenni a birtokot az öreg halála után. 

Sara felsétált a meredek emelkedőn a hátsó ajtó felé. Jeb egy héttel azután, hogy be-

költözött, mindent teljesen kicseréltetett, a régi forgóablakok helyére új duplaszárnyas 

nyílászárók kerültek, és leszereltette az azbesztzsindelyeket a tetőről és az oldalfalakról. 

Amióta Sara az eszét tudta, a ház mindig sötétszürke volt, Jeb viszont meleg sárgára fes-

tette. Sara szerint túl rikító volt így, de Jebhez illett. 

– Sara? – jött ki a házból Jeb. Szerszámöv volt a derekán, oldalt egy pántról zsinde-

lyező kalapács lógott róla. 

– Hello! – köszönt rá Sara, és odasétált a férfihoz. A házhoz közeledve egyre erősödő 

csöpögést hallott. – Mi ez a csöpögés? – kérdezte. 

Jeb a tetőről félig leszakadt ereszcsatornára mutatott. 
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– Pont most fogom visszaszögelni – sétált a nő elé, és megfogta a kalapácsot. – 

Olyan sok dolgom volt a gyógyszertárban, hogy alig jutottam hozzá. 

Sara bólogatva hallgatta. 

– Segíthetek? – kérdezte. 

– Kösz, megoldom – felelte Jeb. A kétméteres létrát odavitte a lógó csatorna alá, és a 

házfalhoz támasztotta. – Iszonyú lassan folyik le a víz ebből a francos ereszből, itt alul 

meg akkorát koppan minden csepp, mint egy kalapácsütés. 

Sara is hallotta, hogy a házhoz közelebb egyre erősödik a zaj. Folyamatos, idegesítő 

kopogásnak hangzott, mintha a csap csöpögne, és a krómacél mosogatót verné. 

– Hogy ment tönkre? – érdeklődött a doktornő. 

– Gondolom, elkorhadt a fa, ami tartotta – válaszolta Jeb. – Nem szívesen panaszko-

dom, de valóságos pénznyelő ez a ház. Mire megjavítom a tetőt, az ereszt eszi meg a fe-

ne. A múltkor felújítottam a verandát, erre megsüllyedt a talapzat. 

Sara benézett a veranda alá, és látta, hogy a faszerkezet alatt áll a víz. 

– Az alagsor is eláradt? 

– Hál' istennek nincs alagsor, különben biztos ott is árvíz lenne – mondta Jeb, és ki-

vett egy szöget a szerszámöv egyik zsebéből. A másik kezébe fogta a kalapácsot, és ne-

kilátott, hogy megszögelje az ereszt. 

Sara a szögre meredt, és eszébe jutott valami. 

– Megnézhetem? 

– Persze – válaszolta Jeb, és különös pillantást vetett rá. 

Sara elvette a szöget, a súlyát méregette a tenyerén. 

Tizenöt centi hosszú volt, ami minden bizonnyal elég hosszú ahhoz, hogy megtartsa 

az ereszt, de vajon arra is alkalmas lehetett-e ez a fajta szög, hogy Julia Matthewst a 

padlóhoz szögezze? 

– Sara! – szólalt meg Jeb, és tartotta a tenyerét a szögért. – Van még belőle a szer-

számoskamrában – bökött egy kis kalyiba felé. – Vigyél nyugodtan, ha gondolod. 

– Nem, kösz – adta vissza a szöget. Amint hazaér, telefonál Frank Wallace-nek, és 

felhívja erre a figyelmét. Jeffrey még valószínűleg nem ért vissza Atlantából, de valaki 

biztos kideríti, hogy ki vett mostanában ilyen szöget. Ez jó nyom lehet. 

– A vasboltban vetted? – kérdezte Jebtől. 

– Aha. – A férfi furcsán nézett rá. – Miért? 

Sara rámosolygott, és igyekezett lazítani. A férfi biztosan furcsállja, hogy Sarát hirte-

len ennyire érdekelni kezdte a bádogosszög. És még csak meg sem indokolhatja, miért 

akarja tudni. Sara így sem találkozgat túl sok férfival, semmi szüksége rá, hogy most 

Jeb McGuire-t is maga ellen fordítsa azzal, hogy közli: ezekkel a szögekkel kiválóan ki 

lehet szögezni egy fiatal nőt, hogy aztán megerőszakolja. 

Elnézte, ahogy Jeb megszögeli a lógó ereszcsatornát. Hirtelen azon kapta magát, 

hogy Jeffreyt és Jack Wrightot látja maga előtt, együtt, ugyanabban a helyiségben. Mo-

on elmondta Sarának, hogy Wrightot lecsukták, és azt is, hogy a férfi szikár testén mos-

tanra hájhurkák nőttek, de Sara még mindig úgy látta őt maga előtt, mint tizenkét évvel 

ezelőtt. Akkor csont és bőr volt, a karján kidülledtek az erek. Szikár arcára kiült a gyű-

lölet, fenyegető vigyorba torzult a képe, és csikorgatta a fogát, miközben megerőszakol-

ta. 

Sara önkéntelenül megborzongott. Az elmúlt tizenkét évben teljesen kirekesztette a 

gondolataiból Wrightot, erre most újra ő járt a fejében. Nem tudta, hogy Jeffrey vagy az 

idióta képeslap miatt, mindenesetre újra átérezte a régi sérelem teljes súlyát. 
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– Várj csak – mondta Jeb, kizökkentve Sarát a visszaemlékezésből. A patikus fülelt, 

honnan jöhet a csöpögés, amely még mindig nem maradt abba. Tompa hangot adott, 

mintha a lefolyócső csöpögött volna. 

– Az őrületbe kerget ez a hang – tette hozzá. 

– Nem csoda – felelte Sara, mert ő még csak öt perce hallgatta, de máris úgy érezte, 

hogy belefájdul a feje. 

Jeb lejött a létráról, és visszadugta a kalapácsot az övébe. 

– Valami baj van? – kérdezte. 

– Nem – felelte Sara. – Csak töprengek. 

– Mi jár a fejedben?  

Sara mély levegőt vett. 

– A randink esőnapja – mondta az eget kémlelve. – Nem jössz le hozzám kettő körül 

egy késői ebédre? Hozok valamit elvitelre a madisoni csemegéből. 

– Oké – mosolygott Jeb, de váratlanul ideges lett a hangja. – Jól hangzik. 
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Huszonhat 

Jeffrey igyekezett a vezetésre összpontosítani, de túl sok minden járt a fejében. Egész 

éjjel nem aludt, és kezdte legyűrni a fáradtság. Korábban már félreállt az úton, és szun-

dított fél órát, de ettől sem tisztult ki a feje. Annyi mindenre kellett figyelni egyszerre. 

Mary Ann Moon megígérte, hogy kikéri a személyzeti kartotékokat a Grady Kórház-

ból, abból az időszakból, amikor Sara ott dolgozott. Jeffrey nagyon remélte, hogy tarta-

ni is fogja a szavát. Moon azt mondta, vasárnap délutánra már feltehetőleg Jeffrey ren-

delkezésére áll majd az anyag. Jeffrey csak reménykedni tudott abban, hogy akad majd 

ismerős név a kórházi dolgozók között. Sara ugyan nem említette, hogy abban az időben 

bárki is dolgozott volna ott Grantből, de azért mégis rá kell kérdeznie. Már háromszor 

hívta otthon, de csak üzenetet tudott hagyni. Tegnap úgy vette ki a nő hangjából, hogy 

talán soha többé nem áll szóba vele. 

Befordult a rendőrállomás parkolójába a Lincolnnal. Haza kellett mennie zuhanyozni 

és átöltözni, de a munkahelyén is meg kellett mutatnia magát. Több időt töltött Atlantá-

ban, mint eredetileg tervezte, úgyhogy lekéste a kora reggeli eligazítást is. 

Amikor leállította a kocsit, Frank sétált ki az ajtón. Intett Jeffreynek, aztán átsétált a 

kocsi túloldalára, és beült mellé. 

– Nincs meg a kölyök – közölte. 

– Lena? 

Frank bólintott, Jeffrey pedig újra sebességbe rakta a kocsit. 

– Mi történt? – kérdezte. 

– A nagybátyja, Hank szólt be az őrsre, hogy keresi. Azt mondta, hogy közvetlenül 

azután látta utoljára otthon a konyhájában, amikor a Matthews lány feldobta a bakan-

csát. 

– De hát annak már két napja – kapta fel a vizet Jeffrey. – Hogy a fenébe történhetett 

ez? 

– Én csak a rögzítőn hagytam neki üzenetet. Azt hittem, nincs ébren. Nem azért küld-

ted haza, hogy pihenjen? 

– De – felelte Jeffrey bűntudatosan. – Hank most ott van nála? 

Frank bólintott, és bekötötte a biztonsági övet, mert Jeffrey nyolcvanmérföldes tem-

póra gyorsított. Feszülten várták, hogy Lenához érjenek. Mikor a ház elé kanyarodtak, 

Hank kint ült a verandán, és rájuk várt. 

Ahogy meglátta őket, felpattant és odaügetett a kocsihoz. 

– Látszik, hogy nem aludt itthon – mondta köszönés helyett. – Én Nan Thomasnál 

töltöttem az éjszakát. Egyikünket sem kereste azóta. Azt hittem, hogy magukkal van. 

– Nem velünk volt – mondta Jeffrey feleslegesen. Bement a házba, és szétnézett a 

nappaliban. A környéken állókhoz hasonlóan ez is kétszintes ház volt. A földszinten 

nyílt a konyha, az ebédlő és a nappali, felül pedig két hálószoba és a fürdőszoba. 

Jeffrey kettesével szedte a lépcsőfokokat felfelé, pedig a lába alig akart engedelmes-

kedni. Belépett Lena hálószobájába, és fürkészve nézett körül, talál-e valamit, ami 

megmagyarázza a történteket. Fájdalom borította el az agyát, és hirtelen minden vörös-
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be borult a szeme előtt. Átnézte a fiókok tartalmát, benézett a ruhásszekrénybe. Nem 

tudta pontosan, mit keres, és nem is talált semmit. 

Hank és Frank lent beszélgetett a konyhában, előbbi szemrehányó hangon, hevesen 

vádaskodott, utóbbi pedig váltig tagadta, hogy ő lenne a hibás. 

– Elvileg a maga társa – tette szóvá. – Együtt kellett volna lenniük. 

Jeffreyt hirtelen Lena tónusára kezdte emlékeztetni Hank megnyilvánulása. Mérges, 

vádló hangon beszélt. Ugyanaz az ellenségesség érződött rajta, mint amit Jeffrey 

Lenától már jól ismert. 

– Eltávozást adtam neki, Norton úr – sietett Jeffrey Frank segítségére. – Azt gondol-

tuk, hogy itthon van. 

– Az a lány lerobbantja a saját fejét az unokahúgom orra előtt, maguk meg egyszerű-

en feltételezik, hogy Lena azért rendben lesz? – sziszegte a férfi. – Jézusom, eltávozást 

ad neki, és onnantól már nem is a maga asztala? 

– Én nem ezt mondtam, Mr. Norton. 

– Hagyja már a francba ezt a miszterezést – fakadt ki Hank égnek emelt kézzel. 

Jeffrey némán várta, hogy mond-e még valamit, de a férfi hirtelen sarkon fordult, ki-

rohant a konyhából és bevágta az ajtót maga után. 

– Be kellett volna néznem hozzá – szólalt meg aztán Frank felindult hangon. 

– Nekem kellett volna – felelte Jeffrey. – Az én hibám. 

– Mindannyiunké – ellenkezett Frank. Kutatni kezdett, kihúzkodta a konyhaszekrény 

fiókjait, benézett a szekrényekbe. Láthatólag nem is figyelt oda igazán arra, amit csinál, 

csapkodta a szekrényajtókat, inkább csak a mérgét vezette le, nem keresett semmi konk-

rétat. Jeffrey egy darabig figyelte, aztán az ablakhoz lépett. A kocsibehajtón ott állt 

Lena fekete Celicája. 

– A kocsija itt van – mondta. 

– Láttam – lökött vissza egy újabb fiókot Frank. 

– Szétnézek benne – ajánlotta Jeffrey. 

Kisétált a hátsó ajtón. Elment Hank Norton mellett, aki az udvarba vezető lépcsőn ült 

és dohányzott. Hank folyamatosan izgett-mozgott, láthatólag szinte tajtékzott. 

– Végig itt állt a kocsi, amíg maga nem volt itt? – kérdezte tőle Jeffrey. 

– Honnan a faszból tudjam? – csattant fel idegesen.  

Jeffrey nem vette fel a válasz élét. A kocsihoz sétált, látta, hogy mindkét ajtó le van 

zárva. Az utas oldalán jó állapotban voltak a gumik, és a motorháztetőt hűvösnek érezte. 

– Főnök! – szólt ki Frank a konyhaajtón. Jeffrey visszasétált a ház felé, és Hank Nor-

ton is felállt. 

– Mi az? – kérdezte Norton. – Talált valamit?  

Jeffrey amint belépett a konyhába, rögtön látta, mit talált Frank. A tűzhely fölötti 

konyhaszekrényajtó belső oldalára az volt rákarcolva: PINA. 

 

– A francba a hivatali úttal! – dohogott Jeffrey Mary Ann Moonnak, miközben a kam-

pusz felé száguldott. Az egyik kezében tartotta a mobilt, a másikkal a volánt fogta. –

 Eltűnt az egyik nyomozóm, és ez az egyetlen nyom, amin el tudok indulni. – Nagy le-

vegőt vett, hogy kissé lenyugtassa magát. – Hozzá kell jutnom azokhoz a személyzeti 

kartonokhoz. 

– Rendőrfőnök, nekünk követnünk kell a szabályzatot – felelte Moon diplomatiku-

san. – Ez nem Grant megye. Ha keresztbe teszek valakinek, nem tudom jóvátenni azzal, 

ha következő vasárnap szépen rámosolygok a templomban. 
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– Tisztában van maga vele, mit csinál itt ez a krapek a nőkkel? – kérdezte Jeffrey. – 

Akkor is hajlandó vállalni a felelősséget a döntéséért, ha a nyomozómat épp ebben a pil-

lanatban erőszakolják meg? Márpedig garantálhatom, hogy ez történik vele – hallgatott 

el a lélegzetét is visszafojtva, és igyekezett szabadulni a saját maga által festett képtől. 

Moon nem felelt. 

– Rá volt karcolva valami a konyhaszekrényére – folytatta Jeffrey, aztán kis szünetet 

tartott. – Gondolom, kitalálja, mi volt az a szó, amit rákarcoltak, Ms. Moon? 

Moon nem válaszolt egyből. Nyilvánvalóan igyekezett elhatározásra jutni. 

– Lehet, hogy meg tudom kérni az egyik ismerősömet, aki ott dolgozik a személyzeti 

nyilvántartóban. De ez mégiscsak tizenkét éve volt. Nem hiszem, hogy a kezük ügyében 

tartják az ilyen régi anyagokat. Lehet, hogy mikrofilmen van még az állami irattárban. 

Jeffrey megadta neki a mobilszámát, aztán letette. 

– Mi a kollégiumi szoba száma? – kérdezte Franktől, ahogy behajtottak a kampusz 

kapuján. 

– Tizenkettő – válaszolta Frank, miután visszalapozott a noteszében és rábukkant a 

feljegyzésre. – A Jefferson épületben lakik. 

A Lincoln farolva állt meg a kollégium előtt. Jeffrey fürgén kiugrott a kocsiból, és 

már fent is volt a lépcsőn. Dörömbölt a tizenkettes számú ajtón, aztán amikor nem ka-

pott választ, betörte. 

– Jézusom – sikkantotta Jenny Price, és magára húzta a takarót. Jeffrey még sosem 

látta a fiút, aki kiugrott az ágyból, és gyakorlott mozdulattal rántotta magára a nadrágját. 

– Húzzál kifelé – mordult rá Jeffrey, Julia Matthews lakrésze felé tartva. Minden 

ugyanúgy állt, mint akkor, amikor utoljára itt járt. Jeffrey gondolta, hogy Julia szüleinek 

nem nagyon akaródzott még átnézni halott lányuk holmiját. 

Jenny Price, immár ruhában, bátrabban szólalt meg, mint az előző alkalommal. 

– Mit keres itt? – vonta felelősségre a rendőrt.  

Jeffrey nem válaszolt, a könyvek és a ruhák között turkált. Jenny, ezúttal Frankhez 

intézve megismételte a kérdést. 

– Rendőrségi ügy – morogta Frank az előtérből.  

Jeffrey pillanatok alatt felforgatta az egész szobát. Eleve nem volt túl sok minden, 

amit át lehetett nézni, és nem is bukkant fel semmi, ami korábban ne lett volna itt. 

Jeffrey megtorpant, körülnézett a szobában, és próbált rájönni, mi hiányzik innen. Már 

éppen a szekrényhez fordult volna újra, amikor észrevett egy kupac könyvet az ajtónál. 

A gerincüket vékony sárréteg borította. Amikor Jeffrey először kutatta át a szobát, még 

nem voltak itt. Emlékezne rájuk. 

– Mik ezek? – kérdezte. 

– A kampusz biztonsági szolgálatától hozták – felelte Jenny a zsaru pillantását kö-

vetve. – Julia könyvei. 

Jeffrey keze ökölbe szorult, legszívesebben nagyot csapott volna valamire. 

– Ide hozták vissza? – kérdezte hitetlenkedve, holott tudta, meg sem kellene lepőd-

nie. A Grant műszaki egyetem kampuszának biztonsági szolgálata leginkább egyszerű, 

kivénhedt, tompa agyú házőrzőkből állt, akik nem éppen a találékonyságukról voltak hí-

resek. 

– A könyvtártól nem messze találták meg őket – közölte a lány. 

Jeffrey nagy nehezen úrrá lett a mérgén, és letérdelt a könyvek mellé. Átvillant rajta, 

hogy gumikesztyűt húz, mielőtt hozzájuk ér, de eddig sem követték a megfelelő óvin-

tézkedéseket a kezelésük során. 
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A stósz tetején a mikrobiológia tankönyv volt, ennek a borítóját is sárfoltok borítot-

ták. Jeffrey a kezébe vette, és átlapozta. A huszonharmadik oldalon találta meg, amit ke-

resett. Vastag piros filccel az volt felírva az oldalra: PINA. 

– Úristen – kapta a szájához a kezét Jenny. 

Jeffrey Frankre hagyta a szoba lepecsételését. Nem ült vissza az autóba, hogy átmen-

jen Sibyl laboratóriumába, inkább átkocogott a kampusz túloldalára. Most pont az ellen-

tétes irányba haladt, mint pár nappal ezelőtt Lenával. Felfelé itt is kettesével vette a lép-

csőket, és kopogott ugyan, de aztán válaszra sem várva nyitott be a laborajtón. 

– Ó – lepődött meg Richard Carter a jegyzetfüzetéből felpillantva. – Mit tehetek 

önért? 

Jeffrey zihálva támaszkodott meg a bejárat melletti íróasztalon. 

– Történt valami szokatlan aznap – kezdte –, amikor Sibyl Adamst meggyilkolták? 

Carter arcára szánalom ült ki. Jeffrey legszívesebben odavágott volna egyet, hátha at-

tól eltűnik, de erőt vett magán. 

– Már korábban is elmondtam önnek, hogy nem történt semmi rendkívüli – felelt ön-

érzetes hangon. – Mégiscsak meggyilkolták, Tolliver rendőrfőnök. Nem gondolja, hogy 

ha valami rendkívülit tapasztaltam volna, akkor egyből azzal kezdem? 

– Lehet, hogy csak egy felirat volt valahol – felelte Jeffrey. Nem akart túl sok min-

dent a szájába adni Carternek. Elképesztő, mennyi mindent fel tudnak idézni az embe-

rek, ha egy zsaru ügyesen kérdez. – Nem látott valamit Sibyl egyik füzetén? Vagy va-

lami más személyes tárgya nem volt összefirkálva? 

Carternek leesett az álla. Hirtelen eszébe jutott valami. 

– Most, hogy mondja, hétfőn a reggeli órája előtt láttam, hogy valami fel van írva a 

táblára. A srácok néha mulatságosnak tartják ezeket a csínyeket. Ő pedig vak lévén nem 

nagyon tudta figyelemmel kísérni, hogy mit csinálnak – tette karba a kezét. 

– És mit csináltak? 

– Hát valaki felírta a táblára, hogy „pina”. 

– Hétfő reggel?  

– Igen. 

– A halála napján. 

– Igen – mondta Carter lesütött szemmel. 

Jeffrey elnézett Richard Carter feje fölött. Legszívesebben behúzott volna neki egyet, 

de lebeszélte magát róla. 

– Tudja, hogy ha ezt már egy héttel ezelőtt elmondja, akkor Julia Matthews talán 

még mindig életben lenne? 

Richard Carter erre nem tudott mit mondani. Jeffrey kifelé menet bevágta maga után 

az ajtót. Épp elindult a lépcsőn lefelé, amikor megszólalt a mobilja. Első csörgésre fel-

vette. 

– Tolliver. 

– A nyilvántartóban vagyok, és épp a munkatársak listáját nézegetem – tért a tárgyra 

Mary Ann Moon. – A doktoroktól kezdve a biztonsági őrökön át mindenki szerepel raj-

ta, aki az első emeleti intenzív osztályon dolgozott. 

– Hallgatom – hunyta le a szemét Jeffrey, függetlenítve magát a rendőrnő jenki kiej-

tésétől. Öt egész percig tartott, mire Moon felolvasta Sara összes férfikollégájának veze-

ték- és keresztnevét. Jeffrey az utolsó nevet is meghallgatta, és nem szólt semmit. 

– Na, volt köztük ismerős? – kérdezte Moon. 

– Nem – válaszolta Jeffrey. – Ha lehet, faxolja át a listát az irodámba. – Megadta a 

rendőrállomás faxszámát. Úgy érezte magát, mintha gyomorszájon vágták volna. Lelki 
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szemei előtt megjelent Lena, valami pincepadlóhoz szögezve, amint iszonyodva várja a 

támadóját. 

– Rendőrfőnök, itt van még? – szólt bele Moon. 

– Kiadom a munkatársaimnak, hogy vessék össze a helyi telefonkönyvvel és a szava-

zásra jogosultak jegyzékével. – Kis szünetet tartott, habozva, hogy folytassa-e vagy ne. 

Végül a jó modor győzött. – Köszönöm, hogy előkereste a listát. 

Moon nem köszönt el kutyafuttában, ahogy szokta. 

– Sajnálom, hogy egyik név sem volt elsőre ismerős. 

– Én is – mondta Jeffrey, és megnézte az óráját. – Négy órán belül ott tudok lenni At-

lantában. Lehetséges volna, hogy kettesben maradjak Wrighttal egy kicsit? 

– Ma reggel megtámadták – mondta Moon kis habozás után. 

– Hogyhogy? 

– Úgy tűnik, az őrök úgy gondolták, nem érdemli meg, hogy külön cellát kapjon. 

– Azt ígérte, hogy nem kerül be a többi rab közé. 

– Tudom – csattant fel. – De nincs rá befolyásom, hogy mi történik vele, miután újra 

visszakerül a dutyiba. Maga tudhatná a legjobban, hogy a raboknak megvannak a saját 

törvényeik. 

Ha belegondolt, hogyan viselkedett előző nap Jack Wrighttal, nem tudta mivel véde-

ni magát. 

– Idővel felépül – mondta Moon. – De rendesen összeszurkálták. 

Jeffrey elfojtott egy káromkodást. 

– Miután eljöttem, már nem szedett ki belőle semmit? 

– Nem. 

– Biztos benne, hogy olyasvalaki, aki a kórházban dolgozott? 

– Ami azt illeti, nem. 

– Biztos olyasvalaki, aki a kórházban látta őt – mondta Jeffrey. – De ki láthatta a 

kórházban, aki nem dolgozik ott? – Fél kézzel megdörgölte az orrnyergét és a szemhé-

ját. – Onnan hozzáfér a páciensek kartotékjaihoz is? 

– A kórlapokhoz? – kérdezte Moon bizonytalanul. – Lehet, hogy ez már túl nagy ké-

rés. 

– Csak a nevekre lenne szükségem – mondta Jeffrey. – És csak az az egy nap. Április 

23. 

– Tudom a dátumot. 

– Meg tudja szerezni? 

Moon befogta a telefon mikrofonját, de Jeffrey így is hallotta a hangját, amint egyez-

tet valakivel. Pár pillanat múlva már újra hozzá intézte a szavait. 

– Kábé egy-másfél óra múlva meglesz. 

Jeffrey csaknem felnyögött. Másfél óra még egy örökkévalóság. 

– Rendben, várom – mondta végül. 
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Huszonhét 

Lena hallotta, hogy valahol kinyílik egy ajtó. Ott feküdt a padlón, és várta, hogy a férfi 

odajöjjön, mert nem volt más választása. Mikor Jeffreytől megtudta, hogy Sibylt megöl-

ték, az lett az egyetlen célja, hogy igazságot szolgáltasson a tettesnek. Az volt a leghőbb 

vágya, hogy megtalálja azt a szemetet, és villamosszékbe juttassa. Az első pillanattól 

kezdve csak erre tudott gondolni, úgyhogy még gyászolni sem volt ideje. Egy napot sem 

szánt rá, hogy az ikertestvére emlékének adózzon. Nem volt egy nyugodt órája, amelyet 

Sibyl elvesztése miatt érzett fájdalmának szentelhetett volna. 

Most viszont, hogy fogságba esett, és itt hevert a padlóhoz szögezve, nem volt más 

választása, szembesülnie kellett a tragédiával. Feltolultak a Sibyllel kapcsolatos emlé-

kei. Még így, bedrogozva, betömött szájjal sem tudott mást, csak rá gondolni, hiába telt 

meg a torka kesernyés nedvességgel, míg végül nyelni kényszerült. Voltak olyan iskolai 

napok, amelyek annyira elevenen éledtek fel benne, hogy Lena érezte a ceruza fáját, 

amit a markában szorongatott. Mindig a hátsó padban ült Sibyllel, érezte a stencilezőgép 

tintaillatát. Autóutak, vakációk, felsőtagozatos fényképek és osztálykirándulások pereg-

tek le lelki szemei előtt. Minden részlet olyan elevenen éledt fel benne, mintha Sibyl 

tényleg ott lenne mellette ebben a pillanatban. 

Aztán felgyulladt a villany, és belépett a férfi. Lena pupillája úgy ki volt tágulva, 

hogy csak az árnyakat tudta kivenni, de a férfi azért gyújtott fényt, hogy a lány még ke-

vésbé láthasson bármit is. Annyira égett a szeme, hogy muszáj volt becsuknia. Lena el 

sem tudta képzelni, miért teszi ezt a fogva tartója. Azt viszont tudta, kivel áll szemben. 

Még ha nem is ismerte volna fel a hangját, amit mondott, az egyedül rá vallott: a pati-

kusra. 

Jeb lekuporodott a lány lábához, és letette a lámpát. A szobában a kis fénysugártól 

eltekintve vaksötét volt. Lena kissé megkönnyebbült, hogy a koromsötétben töltött 

hosszú órák után legalább lát valamit. 

– Jobban érzed magad? – kérdezte Jeb. 

– Igen – felelte Lena, bár nem tudta felidézni, hogy korábban rosszul volt-e. A férfi 

nagyjából négyóránként adott neki egy újabb injekciót. A lánynak úgy tűnt, hogy vala-

mi fájdalomcsillapítót kaphat, mert az izmai minden szúrás után röviddel elernyedtek. 

Akkora dózist kapott, hogy ne fájjon semmije, de az eszméletét azért ne veszítse el. Es-

ténként kapott csak valamit vízben oldva, amitől öntudatlan állapotba került. A férfi 

nedves szivacsot tartott Lena szája fölé, és belecsavarta a kesernyés levet. A lány azért 

imádkozott, hogy ne nadragulya legyen. Lena a saját szemével látta Julia Matthewst, és 

tudta, hogy halálos szer. Ráadásul nem tartotta valószínűnek, hogy Sara Linton itt is ké-

szenlétben állna, hogy megmentse. Lenának átfutott az agyán, hogy talán akkor járna 

legjobban, ha itt helyben meghalna. 

– Próbáltam megszüntetni a csöpögést – mondta Jeb bocsánatkérő hangon. – Nem 

tudom, mi lehet az oka. 

Lena megnyalta a száját, és nem szólt semmit. 

– Az előbb benézett Sara – közölte a férfi. – Fogalma sincs róla, ki is vagyok valójá-

ban. 
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Lena erre sem felelt. Volt Jeb hangjában valami magányosság, ami miatt nem akart 

szóba elegyedni vele. Mintha vigasztalásra várt volna. 

– Tudni akarod, mit tettem a testvéreddel? – kérdezte a férfi. 

– Igen – csúszott ki Lena száján, mielőtt lakatot tudott volna rá tenni. 

– Fájt a torka – kezdte Jeb, és kigombolta az ingét. Lena a szeme sarkából látta, hogy 

a férfi levetkőzik. Ugyanolyan keresetlen stílusban beszélt, mintha recept nélkül adható 

köhögés elleni szert vagy valami márkás vitamint ajánlana. – Nem szeretett szedni 

semmit, még aszpirint sem. Megkérdezett, hogy tudok-e valami jó köhögés elleni nö-

vénykivonatot. – Ekkor már anyaszült meztelen volt, és közelebb lépett Lenához. A 

lány próbált elszabadulni, ahogy a férfi mellé feküdt, de nem sikerült. A keze és a lába 

erősen a padlóhoz volt szögelve. Esélye sem volt rá, hogy megmozduljon. 

– Sara mondta, hogy kettőre megy az étkezdébe – folytatta Jeb. – Tudtam, hogy 

Sibyl is ott lesz. A gyógyszertárból minden hétfőn láttam az étkezdébe menet ebédidő-

ben. Nagyon csinos volt, Lena. De annyira azért nem, mint te. Nem volt meg benne az a 

küzdőszellem, mint benned. 

Lena összerándult, ahogy a férfi megsimogatta a hasát. A férfi gyengéden cirógatta, a 

lány teste rettegve rándult össze. 

Jeb Lena vállára hajtotta a fejét, és a kezét nézte. 

– Tudtam, hogy Sara ott lesz, és megmentheti, de végül nem így alakult, igaz? Sara 

elkésett. Elkésett, és a testvéred meghalt. 

Lena egész testében összerándult. A korábbi erőszakok során a férfi a szer hatása 

alatt tartotta Lenát, amitől valahogy elviselhetőbb volt az egész. Ha viszont most, ebben 

az állapotban megerőszakolja, azt nem éli túl. Lenának eszébe jutottak Julia Matthews 

utolsó szavai: azt mondta, hogy Jeb szerelmeskedett vele, és Juliát ez vitte a sírba. Lena 

tudta, hogy ha a férfi gyengéden, finoman bánna vele, nem vadul, ha megcsókolja, és 

úgy dédelgeti, mint egy szerető, onnan nincs visszaút. Igazából mindegy, mit tesz vele, 

ha túléli a holnapi napot, elszenved minden megpróbáltatást, a lelke mélyén akkor is 

meghal. 

Jeb előrehajolt, és nyalogatni kezdte Lena hasának az alsó felét, a köldökét. 

– Olyan édes vagy, Lena – súgta neki elégedett kacajjal, és tovább nyalogatta, egé-

szen fel a mellbimbójáig. Gyengéden a szájába vette az egyik mellét, a másikat a kezé-

vel simogatta. Egész testével a lányhoz simult, Lena a combján érezte az erekcióját. 

– Meséljen még Sibylről – kérte remegő ajkakkal. 

A férfi finoman ingerelni kezdte a mellbimbóját az ujjával. Ez más helyzetben, más 

körülmények között akár játékosnak is tűnhetett volna. A férfi hangja egy suttogó sze-

relmest imitált. Lenának velejéig hatolt az iszonyat, a tehetetlen tiltakozás. 

– Az épület mögé kerültem, a hátsó ajtóhoz, és elrejtőztem a mosdóban. Tudtam, 

hogy teázik, és emiatt úgyis ki kell majd mennie vécére, úgyhogy… 

Újra végigsimított Lena hasán, de a szeméremdomb előtt megtorpant a mozdulat. 

– Bezárkóztam a másik fülkébe. Az egész olyan gyorsan történt. Gondolhattam vol-

na, hogy szűz – lihegett elégedetten, mint egy jóllakott kutya. – Olyan meleg és nedves 

volt, amikor belehatoltam. 

Lena megborzongott, ahogy a férfi a lába közé nyúlt. Simogatni kezdte, és az arcára 

tapadt a tekintete, hogy lássa a lány reakcióját. Az ingerlés a jeges rémület ellenére tel-

jesen másképp hatott rá. A férfi fölé hajolt, és megint a mellét csókolgatta. 

– Istenem, de gyönyörű a tested – nyögött fel, és erőszakkal kinyitotta a lány száját, 

hogy becsúsztassa rajta az ujját. Lena megérezte a saját ízét a férfin. Jeb ki-be húzogatta 

a szájában az ujját. 
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– Julia is csinos volt, de annyira nem, mint te. – Újra Lena lába közé nyúlt, és mélyen 

belehatolt az ujjával. A lány érezte, hogy kitágul a hüvelye, ahogy Jeb még egy ujját be-

tolta. – Adhatnék valamit, amitől jobban kitágulsz. Akkor beférne az egész öklöm – 

mondta a férfi. 

Lena felzokogott. Mintha kívülről hallotta volna saját hangját, amely betöltötte az 

egész helyiséget. Sosem hallott még ilyen keserves hangot életében, és ez jobban meg-

ijesztette, mint amit Jeb csinált. A férfi egész teste le-fel mozgott, ahogy baszta, a lán-

cok csörögtek a padlón, a lány feje hátul a deszkapadlóhoz dörzsölődött. 

Kihúzta a lányból az ujját, és mellé feküdt, oldalról teljesen hozzányomult. Jeb min-

dene hozzá ért, és Lena érezte, ez mennyire izgatja a férfit. A szobában testnedvek sza-

ga terjengett, a lány alig kapott levegőt. A férfi most is csinált valamit, de Lena nem 

tudta, mi az. 

– „Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen-

ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek” – suttogta Jeb egészen közelről a 

lány fülébe. 

Lenának vacogni kezdett a foga. Szúrást érzett a combjában, és tudta, hogy újabb in-

jekciót kapott. 

– „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek.” 

– Kérem, ne tegye – sírt fel a lány. 

– Juliát megmenthette volna Sara. A testvéredet már nem – mondta Jeb. Felült, és ke-

resztbe tette a lábát. Csaknem könnyeden társalgott, közben simogatta magát. – És nem 

tudom, téged meg tud-e menteni, Lena. Te se? 

Lena nem tudta levenni róla a szemét. Jeb felvette a földről a nadrágját, és előhúzott 

valamit a farzsebéből. A lány megigézve nézte. Jeb a magasba emelte a fogót. Legalább 

huszonöt centiméteres, nagy szerszám volt. A rozsdamentes acél ragyogott a fényben. 

– Késői ebédre vagyok hivatalos – közölte a patikus. – Aztán be kell ugranom a vá-

rosba, és meg kell csinálnom az adminisztrációt. Mire végzek, már biztosan eláll a vér-

zés. A Percodan mellé tettem némi véralvadást segítő szert is, meg még valamit, ami el-

veszi a hányingert. Kicsit fájni fog. Nem akarok hazudni neked. 

Lena ide-oda forgatta a fejét. Nem értette, mi folyik. Kezdett hatni a drog. Úgy érez-

te, az egész teste ráolvad a padlóra. 

– A vér kiváló síkosító, tudtad? 

Lena lélegzet-visszafojtva várt. Nem tudta, mi vár rá, de megérezte a veszélyt. 

Jeb pénisze a lány mellének súrlódott, ahogy lovaglóülésben elhelyezkedett a lány 

testén. Szilárdan megmarkolta Lena fejét, oldalról megszorította az állkapcsát, s erő-

szakkal kinyitotta a száját. A lány olyan közelről látta a fogót, hogy már nem tudott fó-

kuszálni rá. Egyre életlenebbül látta, aztán megkettőződve. Jeb benyúlt vele a szájába. 
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Huszonnyolc 

Sara megközelítette a stéget, és levette a gázt. Jeb már ott várta, és kibújt a narancssárga 

mentőmellényből, de így is ugyanolyan idétlennek tűnt, mint korábban. Ő is vastag pu-

lóverben és farmerben volt, mint Sara. Az előző esti vihar miatt jóval hűvösebbre for-

dult az idő. Sara úgy érezte, hogy akinek nem feltétlenül muszáj, ma biztos nem fog ki-

jönni a tóra. 

– Hadd segítsek – mondta Jeb készségesen, és elkapta a nő csónakját. Kezébe fogta 

az egyik kötelet, és a stég szélével párhuzamosan lépkedve a csörlő felé húzta a csóna-

kot. 

– Csak kössük ide – mondta Sara, és kilépett a stégre. – Később vissza kell mennem 

a szüleimhez. 

– Remélem, jól vannak. 

– Persze, semmi gond – felelte Sara, és megkötötte a másik kötelet. Jeb csomójára 

pillantott, és látta, milyen sután kötötte ki a cölöphöz. Tíz perc se kell majd hozzá, hogy 

elszabaduljon a csónak, de Sarának nem volt szíve leckét adni a férfinak csomókötésből. 

Benyúlt a csónakba, és kivett két nejlonzsákot. 

– A húgom kocsiját kértem kölcsön, azzal voltam a boltban, mert az enyém még 

mindig nem került haza – magyarázta. 

– Lefoglalták, amikor… – Jeb nem fejezte be a mondatot, és elnézett Sara válla fö-

lött. 

– Aha – felelte a nő, és elindult a stégen. – Sikerült megjavítani az ereszt? 

A férfi a fejét rázta. Sara mellé szegődött, és átvette tőle a szatyrokat. 

– Nem tudom, mi lehet a baja. 

– Tegyél egy szivacsot vagy valami ilyesmit a lefolyócső aljába – javasolta Sara. – 

Az lefogja a zajt. 

– Jó ötlet – felelte Jeb. A házhoz értek, Sara kinyitotta a hátsó ajtót. 

A patikus a pultra tette a szatyrokat, a csónak kulcsai mellé. 

– Zárnod kellene az ajtót, Sara – jegyezte meg aggodalmas képpel. 

– Csak pár percre mentem el. 

– Tudom – mondta Jeb –, de akkor is. Sosem lehet tudni. Főleg, hogy ilyesmik tör-

ténnek a városban. Tudod, hogy jártak ezek a szerencsétlen lányok. 

Sara felsóhajtott. Jebnek igaza volt. Csak valahogy nem hozta összefüggésbe a saját 

biztonságát az elmúlt hét eseményeivel. Mintha arra számított volna, hogy kétszer 

ugyanoda nem csap a villám. De nincs igaza. Úgy van, ahogy Jeb mondja: óvatosabb-

nak kellene lennie. 

– Hogy szuperál a csónak? – kérdezte a férfit, és az üzenetrögzítőhöz lépett. A lámpa 

nem villogott, de a hívásazonosító jelezte, hogy Jeffrey háromszor kereste az elmúlt egy 

órában. Sara nem tudta, mit akarhat, de nem is volt rá kíváncsi. Fontolóra vette, hogy 

beadja a felmondását a halottkémi állásban. Biztos van rá mód, hogy ne kelljen talál-

koznia Jeffreyvel. A jelennel kell foglalkoznia, nem múltbeli vágyakat dédelgetnie. 

Őszintén szólva nem is volt olyan felhőtlen a múltjuk, mint amilyennek néha beállította. 
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– Sara – nyújtott felé egy pohár bort Jeb. 

– Ó – vette el a poharat a nő. Kicsit korai még neki alkoholt inni, gondolta. 

– Csincsin – emelte poharát Jeb. 

– Csincsin – koccintott Sara, és beleivott a borba. Öklendezhetnék jött rá. – Jaj, iste-

nem – kapta a szája elé a kezét. Maró íz maradt a szájában, mintha nedves rongy tapadt 

volna a nyelvére. 

– Mi a baj? 

– Hú – nyögött fel Sara, és a konyhai csaphoz hajolt. Alaposan kiöblítette a száját, és 

csak utána fordult Jeb-hez. – Megromlott. Már nem jó ez a bor. 

A férfi beleszagolt a pohárba, és elfintorodott. 

– Megecetesedett. 

– Bizony – mondta Sara, és ivott még egy korty vizet. 

– Jesszus, nagyon sajnálom. Biztos túl sokáig tartogattam. 

Amikor a nő elzárta a csapot, megcsörrent a telefon. Sara bocsánatkérő mosollyal a 

készülékhez lépett, és a hívásazonosítóra pillantott. Megint Jeffrey volt az. Nem vette 

fel. 

– Sara vagyok, hagyj üzenetet – szólalt meg a felvétel a rögzítőről. A nő azon gon-

dolkozott, ilyenkor melyik gombot kell megnyomni, és közben felhangzott a sípszó, az-

tán Jeffrey beszélni kezdett. 

– Sara – kezdte –, most kapom meg a beteglistát a Gradyből, végigmehetünk raj… 

Sara kihúzta a kábelt a készülékből, s ezzel szó közben szakadt félbe Jeffrey üzenete. 

Bocsánatkérőnek szánt mosolyt villantott Jeb felé. 

– Ne haragudj – mondta. 

– Valami baj van? – kérdezte a férfi. – Régebben a Gradyben dolgoztál, ugye? 

– Évmilliókkal ezelőtt – felelte, és félretette a telefont. 

– Hm – felelte Jeb. 

Sara elmosolyodott Jeb különös pillantása láttán. Még mindig rossz volt a szájíze. A 

pulthoz ment, és nekiállt, hogy előszedje az ebédet. 

– Végül a boltból hoztam készételt – mondta. – Hideg marhasült, csirke és pulyka, 

meg krumplisaláta. – Hirtelen észrevette, hogy Jeb furcsa pillantással méregeti. – Mi 

az? 

– Olyan csinos vagy – mondta a patikus a fejét csóválva. 

Sara elpirult a bók hallatán. 

– Kösz – nyögte ki, és elővett egy vekni kenyeret. – Kérsz majonézt? 

Jeb bólintott, és még mindig mosolyogva figyelte a nőt. Szinte imádattal teli kifeje-

zés ült ki az arcára. Sara egészen zavarba jött tőle. 

– Nem teszel be valami zenét? – kérdezte, hogy megtörje a pillanat varázsát. 

A férfi engedelmesen a hifitorony felé fordult. Amíg Sara elkészítette a szendvicse-

ket, Jeb a CD-gyűjteményét lapozgatta. 

– Ugyanazokat a zenéket szeretjük – közölte Jeb.  

Sara majdnem rávágta, hogy „szuper”, aztán inkább kivett két tányért a konyhaszek-

rényből. Pont félbevágta a szendvicseket, amikor megszólalt a zene. Egy régi Robert 

Palmer-CD volt, Sara vagy ezer éve nem hallgatta. 

– Jó erősítőd van – jegyezte meg Jeb. – Ez surround? 

– Aha – felelte Sara. A hifitornyot még Jeffrey állította össze, és úgy szerelte fel a 

hangfalakat, hogy az egész házban mindenütt hallatsszon a zene. Még a fürdőszobában 

is volt hangfal. Néha éjjel gyertyákat gyújtottak, beültek a fürdőkádba, és halkan hall-

gattak valami zenét. 
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– Sara! 

– Jaj, bocs. – A nő csak most vette észre, hogy feltűnően elbambult. 

Letette a két tányért egymással szemközt a konyhaasztalra. Megvárta, hogy Jeb is 

odajöjjön, aztán leült és maga alá húzta a lábát. 

– De rég hallottam már ezt a CD-t. 

– Nem mostani zene – harapott bele a szendvicsbe a férfi. – A húgom folyton ezt 

hallgatta. Sneakin’ Sally Through the Alley. Őt is így hívták, Sallynek. 

Sara lenyalta ujjairól a majonézt, remélte, hogy elveszi a kellemetlen ízt, ami a bor 

után a szájában maradt. 

– Nem is tudtam, hogy van egy húgod. 

Jeb előkotorta a pénztárcáját a farzsebéből, és kivett belőle egy műanyag tokba bújta-

tott fényképet. 

– Már nem él – vette ki a tokból, és nyújtotta át a fotót Sarának. – Előfordul az 

ilyesmi. 

Milyen furcsa megjegyzés a testvére halálával kapcsolatban, gondolta Sara. Elvette a 

fotót. Egy fiatal lány volt rajta mazsorettruhában. Oldalra tartotta a pomponjait, és mo-

solygott. Nagyon hasonlított Jebre. 

– Nagyon csinos – mondta Sara, és visszaadta a fotót. – Milyen idős volt? 

– Éppen betöltötte a tizenhármat – felelte, és ő is vetett egy pillantást a képre. Aztán 

visszacsúsztatta a tokba, és újra bedugta a tárcájába. – Kései meglepetés volt a szüleim-

nek. Én már tizenöt éves voltam, amikor megszületett. Apámra épp akkor bízták rá az 

első gyülekezetet. 

– Lelkész volt? – kérdezte Sara azon tűnődve, hogy lehet, hogy ez még ennyi idő 

alatt sem derült ki Jebről. Meg mert volna esküdni rá, hogy korábban egyszer azt hallot-

ta tőle, hogy elektroműszerész volt az apja. 

– Baptista prédikátor volt – igazította ki Jeb. – Szilárdan hitt abban, hogy az Úrnak 

hatalmában áll begyógyítani az ember minden sebét. Örülök, hogy mindvégig megma-

radt ebben a hitben, de… – vont vállat Jeb. – Szerintem vannak dolgok, amiket nem le-

het kiheverni. Amit egész életében nem tud kiverni a fejéből az ember. 

– Részvétem a veszteségért – mondta Sara. Értette, hogy Jeb mire céloz. A szendvi-

csére meredt, és átfutott rajta, hogy ebben a pillanatban illetlenség volna harapni egyet. 

Nagyot kordult a gyomra, de elnyomta magában a késztetést. 

– Régen volt – felelte végül Jeb. – Csak ma eszembe jutott arról, ami a városban tör-

ténik. 

Sara nem tudta, mit mondjon erre. Elege volt már a halálesetekből. Nem volt kedve 

Jebet vigasztalni. Azért akart találkozni valakivel, hogy kicsit kikapcsolódjon mindeb-

ből, nem azért, hogy újra az eseményekre emlékeztessék. 

– Kérsz inni valami mást? – kelt fel az asztaltól, és a hűtőhöz sétált. – Van kóla, 

Kool-Aid meg narancslé. – Ahogy kinyitotta a hűtőt, a gumiszigetelés cuppanásáról hir-

telen rémleni kezdett neki valami. Az első pillanatban nem is tudta, pontosan mi az, de 

aztán világosan beugrott: a Gradyben, az intenzív osztály ajtaján ugyanilyen cuppanás-

sal nyílt a gumiszigetelés. Korábban sosem kapcsolta össze ezt a két dolgot, de most 

egyértelművé vált az asszociáció. 

– Kóla jó lesz – mondta Jeb. 

Sara benyúlt a hűtőbe, és keresgélni kezdett az üdítők között. Megállt a keze a kóla 

piros pléhdobozán, és hirtelen könnyű érzés töltötte el a fejét, mintha túl sok levegőt 

szívott volna a tüdejébe. Lehunyta a szemét, és igyekezett megőrizni az egyensúlyát. 

Hirtelen újra az intenzív osztályon találta magát. Cuppanó hanggal nyílt az ajtó, és a gu-

rulóágyon betoltak egy fiatal lányt. Az asszisztens a számadatokat sorolta, bekötötték az 
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infúziót, intubálta a lányt. Sokkos állapotban volt, a pupillája kitágult, a teste forró. 

Mondták a testhőmérsékletét is, 39,5 volt. A vérnyomása toronymagas. Erősen vérzett a 

lába között. 

Sara volt az ügyeletes, az ő kezében volt a lány sorsa. Megpróbálta elállítani a vér-

zést. A lány rángatózni kezdett, kirántotta magából az infúziót, felrúgta a lábánál levő 

műszeres tálcát. Sara fölé hajolt, hogy lefogja, és elejét vegye, hogy a lány további kárt 

tegyen magában. A rángás ekkor hirtelen abbamaradt, Sara egy pillanatra azt hitte, talán 

meghalt. De nem, stabil volt a pulzusa. Gyengén ugyan, de a reflexei is működtek. 

A nemi szerv környékének vizsgálata feltárta, hogy a lányon nem sokkal korábban 

házilag végzett küretet hajtottak végre. Teljesen összeszabdalták a méhét, és a hüvely-

falba is több helyen belevágtak. Sara megtett minden tőle telhetőt, de már készen volt a 

baj. Csak bízni lehetett a lány gyógyulásában. 

Sara visszament a kocsijához, hogy másik blúzt vegyen fel, mielőtt beszél a lány szü-

leivel. A váróteremben ment oda hozzájuk, és ismertette a kilátásokat. Pontosan fogal-

mazott, mondta, hogy bizakodniuk kell, és hogy a lány állapota kritikus, de stabil. En-

nek ellenére pár órán belül meghalt. Volt egy újabb görcse, amitől leállt az agya. 

Ő volt a legfiatalabb páciens, akit Sara addig elvesztett az életében. A többiek, akik a 

kezei között haltak meg, mind idősebbek vagy betegebbek voltak, ezért ugyan tragikus 

volt a haláluk, mégsem annyira váratlan. Sarát teljesen sokkolta ez a tragédia. Visszafe-

lé tartott a váróba, hogy közölje a hírt a szülőkkel, és ők is éppannyira kikészültek tőle. 

Fogalmuk sem volt róla, hogy terhes volt a lányuk. Tudomásuk szerint még csak barátja 

sem volt soha. Nem is értették, hogyan eshetett teherbe, azt pedig végképp nem, hogy 

máris halott. 

– Kislányom – suttogta az apa újra és újra. Mást nem is mondott, csak ezt ismételget-

te, halk, elkeseredett hangon. – Kislányom. 

– Ez biztos valami tévedés – mondta az anya. Kihalászta a retiküljéből a tárcáját, és 

mielőtt Sara lebeszélhette volna, már elő is rántotta a lány fotóját. Az iskolai képen a fi-

atal lány mazsorettruhában volt. Sara meg sem akarta nézni a képet, de a nő nem akarta 

elhinni, hogy tényleg az ő lányukról van szó, így aztán végül vetett rá egy futó pillan-

tást, majd alaposabban is megnézte. A mazsorettruhás lány oldalra kinyújtott kezében 

tartotta a pomponokat, és mosolygott. Olyan életteli volt, végletesen különbözött a gu-

rulóágyon fekvő halott lánytól, akit nemsokára áttolnak a kórbonctanra. 

Az apa megragadta Sara kezét. Lehajtotta a fejét, és hosszú imádságot mormolt el, az 

Úr bocsánatát kérte, és biztosította hite állhatatosságáról. Sara sosem volt hívő, ez az 

ima mégis mélyen megindította. Csodálatosnak találta, hogy valaki ebben a szörnyű pil-

lanatban is rögtön vigasztalást talál a hitében. 

Az ima után Sara visszament a kocsijához, hogy kicsit összeszedje magát. Arra gon-

dolt, esetleg megy is egy kört a háztömb körül, hogy át tudja gondolni a lezajlott értel-

metlen tragédiát. Ekkor vette észre, hogy megrongálták az autóját. Utána kiment a mos-

dóba. És ekkor erőszakolta meg Jack Allen Wright. 

Jeb most ugyanazt a fényképet mutatta meg neki, amit tizenkét évvel ezelőtt látott a 

váróteremben. 

– Sara! 

Új dal csendült fel a hifitoronyból. Sarának megsüllyedt a gyomra. A dal szövege az 

volt, hogy „Hey, hey, Julia”. 

– Valami baj van? – kérdezte Jeb, aztán elismételte a dal szövegét. – Olyan furcsán 

viselkedsz. 

Sara felegyenesedett, és a kólával a kezében visszafordult a férfi felé. 

– Ez az utolsó – mondta, és megindult a garázsajtó felé. – Hozok be kintről. 
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– Nem kell – vont vállat a patikus. – Nekem jó a víz is. – Letette a szendvicsét, és a 

nőre meredt. 

Sara felbontotta a pléhdobozt. Kicsit remegett a keze, de úgy gondolta, Jebnek nem 

tűnik fel. A szájához emelte az üdítőt, és belekortyolt. Mintha véletlenül tenné, leitta a 

pulóverét. 

– Jaj! – mondta meglepetést tettetve. – Felveszek egy másikat. Mindjárt jövök. 

Jeb rámosolygott. Sara remegő ajkakkal viszonozta a mosolyt. Direkt lassan indult el 

kifelé az előszobába, nehogy a patikus gyanakodni kezdjen. Ahogy beért a szobájába, 

rögtön megragadta a telefont, és az ablakon kinézve meglepte, hogy ragyogó napsütés 

ömlik be, annyira nem volt összhangban a rémülettel, amely úrrá lett rajta. Jeffrey mun-

kahelyi számát hívta volna, de hiába nyomkodta a gombokat, nem pityegett a készülék. 

A telefonra meredt, és azt kívánta, bárcsak működne. 

– Félretetted a kagylót, emlékszel? – szólalt meg Jeb.  

Sara riadtan pattant fel az ágyról. 

– Csak fel akartam hívni apámat. Nemsokára idejön.  

Jeb az ajtófélfának támaszkodott. 

– Az előbb mintha azt mondtad volna, hogy te mész át hozzájuk. 

– Így van – hátrált Sara a szoba másik végébe. Így legalább köztük volt az ágy, de 

Sara sarokba szorult, háttal az ablaknak. – Értem jön kocsival. 

– Gondolod? – kérdezte Jeb. Ugyanúgy mosolygott, ahogy korábban mindig, félolda-

las, félszeg, gyermeki vigyorral. Volt benne valami közvetlenség, annyira nem volt fe-

nyegető, hogy Sara egy pillanatra újra eltűnődött, vajon nem jutott-e téves következte-

tésre. Aztán lepillantott a férfi kezére, és eloszlottak a kétségei. Hosszú csontozó kést 

szorongatott. 

– Miből jöttél rá? – kérdezte. – Az ecet, ugye? Baromira megszenvedtem vele, mire a 

dugón át belecsempésztem a palackba. Hála istennek injekciós tűvel végül sikerült. 

Sara a háta mögé tette a kezét, és megérezte az ablaküveg hűvösét a tenyerén. 

– Nekem hagytad ott őket – mondta a nő, újra végiggondolva az elmúlt néhány na-

pot. Jeb tudott róla, hogy hétfőn Tessával ebédel majd. Azzal is tisztában volt, hogy a 

kórházban van aznap este, amikor Jeffreyre rálőttek. – Ezért volt Sibyl a mosdóban. Ju-

lia pedig a kocsimon. Azt akartad, hogy megmentsem őket. 

A gyógyszerész elmosolyodott, és lassan bólintott. Szomorkásan nézett, mintha saj-

nálná, hogy vége a játszmának. 

– Meg akartam adni neked a lehetőséget. 

– Ezért mutattad meg a fényképet? – kérdezte. – Hogy lásd, emlékszem-e rá? 

– Meglep, hogy felismerted. 

– Miért? – kérdezte Sara. – Hogy is felejthettem volna el? Hiszen még gyermek volt. 

A férfi vállat vont. 

– Hogy tehetted ezt vele? – kérdezte Sara a brutális, házilag elvégzett küretre vissza-

gondolva. Derrick Lange, a főnöke arra gyanakodott, hogy vállfával hajtották végre. 

– Te voltál, ugye? 

– Honnan tudtad? – kérdezte Jeb védekezve. – Ő mondta el? 

Ezzel még valamit elárult. A szavai nyomán egy még sötétebb titok tárult fel. Sara 

már azelőtt tudta a választ, hogy feltette volna a kérdést. Tekintve, hogy mire volt képes 

Jeb, tökéletesen összeállt a kép. 

– Megerőszakoltad a húgodat, ugye? 

– Szerettem a húgomat – védekezett a férfi továbbra is. 

– De hát még gyerek volt. 
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– Ő jött el hozzám – mondta a patikus, mintha ez mentség lenne. – Együtt akart lenni 

velem. 

– Tizenhárom éves volt. 

– „És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, atyjának leányát, és meglátja an-

nak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét: gyalázatosság ez” – közölte elégedett 

mosollyal. – Nyugodtan nevezz gyalázatosnak. 

– A testvéred volt. 

– Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, vagy nem? Mindannyian ugyanazoktól a 

szülőktől származunk. 

– A nemi erőszak igazolására is tudod idézni a Bibliát? Hát a gyilkosságéra? 

– A Bibliában pont az a jó, Sara, hogy szabadon értelmezhető. Isten jeleket adott ne-

künk, amiket ha akarunk, követünk, ha akarunk, nem. Nem szívesen gondolunk bele, de 

magunk irányítjuk a végzetünket. A döntéseink szabják meg életünk további menetét. – 

Pár pillanatig némán nézett a nőre. – Azt hittem, ezt a leckét már tizenkét éve megtanul-

tad. 

Sara lába alól csaknem kifutott a padló, ahogy felrémlett benne a lehetőség. 

– Hát te voltál az a mosdóban? 

– Úristen, dehogyis – legyintett Jeb. – Jack Wright volt az. Gyorsabb volt nálam. De 

jó ötlettel szolgált – dőlt Jeb az ajtófélfának, és arcán újra szétterült az előbbi elégedett 

vigyor. – Elvégre ő is hívő, mint én. Mindkettőnket a Szentlélek vezet. 

– Szerintem csak az közös bennetek, hogy vadállatok vagytok. 

– Köszönettel tartozom neki, mert összehozott veled – mondta Jeb. – Amit érted tett, 

az példaként áll előttem, Sara. Neked is hálával tartozom érte. Azok miatt a nők miatt is, 

akiket megismertem, és ezt a szó bibliai értelmében mondom, őszintén szeretnék köszö-

netet mondani neked. 

– Ó, Istenem – rebegte Sara erőtlenül, és a szája elé kapta a kezét. Látta, mit tett a 

férfi a húgával, Sibyl Adamsszel és Julia Matthewszal. Ha belegondolt, hogy mindez 

azzal vette kezdetét, hogy Jack Wright őt megtámadta, felkavarodott a gyomra. – Ször-

nyeteg vagy! – sziszegte. – Gyilkos! 

Jeb hirtelen kihúzta magát, és teljesen kivetkőzött magából dühében. A csendes, ár-

talmatlan gyógyszerészből egyszeriben kibújt a többszörös erőszaktevő gyilkos. 

Csak úgy sütött belőle az indulat. – A te kezeid közt halt meg! Te ölted meg! 

– Amikor megtaláltam, már nem élt. – Sara próbálta száműzni a hangjából a reme-

gést. – Túl sok vért vesztett. 

– Nem igaz! 

– Nem véreztetted ki teljesen – mondta Sara. – Már rohadt belülről. 

– Hazudsz! 

Sara a fejét rázta. A háta mögött tapogatózva kereste az ablakkilincset. – Te ölted 

meg. 

– Nem igaz! – ismételte a férfi, de érződött rajta, hogy félig-meddig elhitte, amit Sara 

mond. 

A nő kitapogatta a kilincset, és megpróbálta elfordítani, de nem boldogult vele. – 

Sibylt is te ölted meg! 

– Amikor elváltam tőle, még jól volt. 

– Infarktusa volt – mondta Sara, és tovább feszegette a zárt. – Túladagolásban halt 

meg. Szívgörcsöt kapott, éppúgy, mint a húgod. 

– Nem igaz – üvöltötte Jeb ijesztő hangerővel a kis szobában, az ablaküveg is bele-

remegett. 
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Amikor a férfi közelebb lépett hozzá, Sara letett arról, hogy kinyissa a kilincset. Jeb 

ugyan nem emelte fel a kést, de az is épp elég fenyegető volt, ahogy a kezében szoron-

gatta. 

– Kíváncsi vagyok, még mindig olyan fincsi-e a pinád, mint amilyennek Jack érezte 

– motyogta. – Emlékszem, végig bent ültem a tárgyaláson, és hallgattam a részleteket. 

Jegyzetelni akartam, de az első nap után rájöttem, hogy nincs rá szükség. – A farzsebé-

be nyúlt, és elővett egy bilincset. – Megvan még a kulcs, amit küldtem? 

– Nem vagyok hajlandó még egyszer keresztülmenni ezen – mondta Sara olyan hatá-

rozottan, hogy a férfi megtorpant tőle. – Ahhoz előbb meg kell ölnöd. 

A patikus lesütötte a szemét és kissé összegörnyedt. Sara egy pillanatra megköny-

nyebbülten lélegzett fel. Aztán Jeb újra felnézett rá. 

– Honnan veszed, hogy érdekel, életben vagy-e? – kérdezte halvány mosollyal az aj-

kán. 

– Nekem is lyukat fogsz vágni a gyomromba? 

Jeb úgy megrökönyödött, hogy kiejtette kezéből a bilincset. 

– Micsoda? – suttogta. 

– Nem követtél el szodómiát rajta, igaz? 

– Kin? – kérdezte a gyógyszerész, és izzadságcsepp gördült le a halántékán. 

– Sibylen – válaszolta Sara. – Különben hogy került volna széklet a vaginájába? 

– Fúj, de undorító. 

– Ugye? – kérdezett vissza a nő. – És a vállát harapdáltad, miközben a gyomrába vá-

gott lyukat basztad? 

– Nem tettem ilyet – rázta a fejét a férfi hevesen. 

– Pedig látszik a vállán a fogad nyoma, Jeb. 

– Az lehetetlen. 

– A saját szememmel láttam – bizonygatta Sara. – Mindent, amit tettél. Az összes 

megkínzott lányt. 

– Nem kínoztam őket – erősködött a patikus. – Egyáltalán nem éreztek fájdalmat. 

Sara közelebb lépett hozzá, odaállt az ágy egyik oldalához. A férfi a másik oldalon 

állt, és sebzett tekintettel meredt rá. 

– De még mennyire, hogy éreztek. Mindkettő sokat szenvedett, éppúgy, mint a hú-

god, Sally. 

– Nem bántottam őket – suttogta. – Egyiket sem bántottam. A te kezeid közt haltak 

meg. 

– Megerőszakoltál egy tizenhárom éves kislányt, egy vak nőt és egy huszonkét éves, 

kiegyensúlyozatlan lányt. Ettől indulsz be, Jeb? Ha tehetetlen nőket támadhatsz le? És 

azt tehetsz velük, amit csak akarsz? 

– A saját dolgodat nehezíted meg – csikorgatta a fogát a patikus. 

– Baszódj meg, te beteg pöcs! 

– Ellenkezőleg – válaszolta a férfi. – Épp hogy te leszel megbaszva. 

– Na gyere – rázta az öklét Sara. – Próbáld csak meg!  

Jeb rávetette magát, de Sara gyorsabb volt. Teljes lendülettel nekiugrott a panoráma-

ablaknak. Behúzta a nyakát, ahogy áttörte az üveget. Elborította a fájdalom, számtalan 

helyen megvágták az üvegszilánkok. Az udvarban földet érve az oldalára hengeredett, 

és még gurult valamennyit a lejtőn. 

Amint tudott, talpra állt, hátra se mert nézni, rögtön futásnak eredt a tó felé. Az egyik 

bicepszén vágás húzódott, és a homloka is vérzett, de ez most a legkevésbé sem érdekel-

te. Mire kiért a stégre, már Jeb is ott rohant a nyomában. Gondolkodás nélkül a hideg 
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vízbe vetette magát, és úszni kezdett a víz alatt. Csak akkor jött fel a felszínre, amikor 

teljesen elfogyott a levegője. Három méterre volt a stégtől. Látta, hogy Jeb beugrik a 

csónakjába. Csak most jutott eszébe, hogy sajnos benne hagyta a slusszkulcsot. 

Lebukott, és a víz alatt úszott, amíg csak tudott. Amikor felbukkant, visszanézett, és 

látta, hogy a csónak felé tart. Megint a víz alá bukott, és lemerült egészen a fenékig. A 

csónak elszáguldott fölötte. Sara irányt változtatott a felszín alatt, és a nyílt vízen lévő 

sziklák felé úszott. Ezek legfeljebb hat méterre lehettek, de a nő máris érezte karjaiban a 

fáradtságot. Olyan hideg volt a víz, hogy az felért egy arculcsapással, és rájött, hogy a 

zsibbasztó hidegben lassabban is halad. 

Feljött a víz színére, és körülnézett, hogy hol van a motorcsónak. Jeb megint teljes 

gázzal felé tartott. Sara újra lebukott a víz alá. Amikor feljött, látta, hogy a csónak odaér 

a víz alatti sziklákhoz. Az orra telibe kapta az első sziklát, irányt változtatott rajta, és 

felborult. Sara látta, hogy Jeb elveszti az egyensúlyát. Kirepült a csónakból, és a vízbe 

esett. Tehetetlenül kapálózott, hogy ne merüljön el. Tátott szájjal, a rémülettől elkereke-

dett szemmel próbált ficánkolni, de csakhamar eltűnt a felszínről. Sara lélegzet-

visszafojtva várt, de a férfi nem bukkant fel újra. 

Jeb a csónaktól körülbelül három méterre, a sziklacsoporttól távolabb merült el. Sara 

tudta, hogy csak akkor jut ki a partra, ha a sziklák irányába úszik. Ez volt az egyetlen 

esélye, hiszen hamarosan legyűri a hideg. A stég túl messze volt. Sosem ér el odáig. Az 

lesz a legbiztonságosabb, ha a legrövidebb úton célba veszi a partot és a felborult csó-

nak felett halad el. 

Legszívesebben egy helyben maradt volna, ott, ahol van, de tudta, hogy a hideg víz 

teszi ilyen csüggedtté. A tó vize nem volt ugyan fagypont közelében, de ahhoz eléggé 

alacsony volt a hőmérséklete, hogy kihűlést okozzon, ha nem mászik ki elég gyorsan. 

Lassú csapásokkal kezdett úszni, hogy megőrizze testmelegét, és alig emelte ki a fe-

jét a vízből, ahogy elúszott a sziklák felett. Látta a saját leheletét, de igyekezett valami 

melegre gondolni: tábortűznél ül, pehelycukrot sütöget. A melegvizes medencében van 

a YMCA-ben. Bemegy a gőzfürdőbe. Magára teríti a vastag ágytakaróját. 

Kissé irányt változtatott, hogy a túloldalról kerülje meg a csónakot, ne abból az 

irányból, amerre Jeb lerepült róla. Túl sok filmet látott. Irtózattal jutott eszébe, hogy a 

férfi esetleg feljön a felszín közelébe, elkapja a lábát, és húzni kezdi lefelé. A csónak 

mellett elhaladva meglátta az óriási lyukat, amit a szikla szakított a csónaktesten. Telje-

sen felfordult, felfelé meredt az alja. Jeb a túloldalon kapaszkodott a csónak orrába. A 

szája teljesen elkékült, éles kontrasztban falfehér arcával. Nem tudott úrrá lenni a resz-

ketésén, kis fehér párafelhők bújtak elő a szájából, ahogy lihegett. Küszködve próbálta a 

felszín fölött tartani a fejét. Minden bizonnyal percről percre csökkent a testhőmérsékle-

te. 

Sara tovább úszott. Egyre lassabban mozgott. Csend borult a tó fölé, csak Jeb zihálá-

sa és kalimpálása csapott némi zajt. 

– N-n-nem t-t-tudok-k úszn-ni – vacogta. 

– De kár – felelte Sara torokhangon. Úgy érezte magát, mintha egy sebesült fenevad 

közelében kellene elóvakodnia. 

– Nem hagyhatsz itt – nyögte ki a férfi dideregve.  

Sara oldalazva úszott tovább, ügyelve, nehogy az áramlat Jeb közelébe sodorja. 

– Dehogynem. 

– De orvos vagy. 

– Az bizony – távolodott a nő továbbra is. 

– Sosem találod meg Lenát. 
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Sarának hirtelen mázsás súly nehezedett a vállára. Megállt, egy helyben taposta to-

vább a vizet, és Jebre nézett. 

– Mi van Lenával? 

– Elv-v-vitt-tem – dadogta a férfi. – B-b-biztonságos helyen v-v-van. 

– Nem hiszek neked. 

Sara úgy látta, Jeb erre csak vállat von. 

– Mi az, hogy biztonságos hely? – faggatta. – Mit csináltál vele? 

– Ott hagytam, hogy rátalálj. – Berezonált a hangja, ahogy egész testében remegett. 

Sarának hirtelen beugrott, hogy a kihűlés második szakaszára az erős reszketés mellett 

az irracionális gondolatok is jellemzők. 

– Jó helyen van. 

Sara nem bízott Jebben, de azért kicsit közelebb tempózott. 

– De hol? 

– Neked kell megmentened – motyogta lecsukódó szemmel. A feje is lecsuklott, víz 

alá merült a szája. Prüszkölt, mert vizet szippantott az orrába, és újra erősebben fogódz-

kodott meg a csónaktestben. A csónak nagy csattanással újra a sziklának vágódott. 

Sarát hirtelen elöntötte a forróság. 

– Hol van Lena, Jeb? Én aztán simán itt hagylak a vízben! – tette hozzá rögtön, mert 

a férfi nem felelt egyből. – Elég hideg a víz – folytatta –, előbb-utóbb úgyis megáll a 

szíved. Kábé húsz perced van hátra, nem több – közölte, noha tudta, hogy Jeb feltehető-

leg két-három óráig is bírná. – Felőlem nyugodtan belefulladhatsz! –mondta, és talán 

soha az életben nem volt semmiben biztosabb. 

– A p-p-p-part-t-ton m-megm-m-mondom – dideregte a gyógyszerész. 

– Mondd meg most – felelte Sara. – Úgyis tudom, hogy nem hagytad magára, hogy 

egyedül haljon meg. 

– N-n-nem b-b-bizony – csillant fel Jeb szeme, hogy a nő megérti. – N-n-nem akar-

tam egyedül hagyni, Sara. Ne haljon meg egyedül. 

Sara oldalra nyújtott kézzel tempózott egy helyben, hogy a mozgással hőt termeljen, 

és lassabban hűljön ki. 

– Hol van, Jeb? 

A férfi szinte már rángatózott, annyira fázott, rázkódott tőle a csónak a vízben, kis 

hullámokat vert, amik Sarához is elértek. 

– Meg kell mentened őt, Sara. M-m-meg k-k-kell mentened. 

– Ha nem mondod meg, hol van, Jeb, az Istenre esküszöm, hogy hagylak belefullad-

ni! 

A patikusnak elhomályosult a tekintete, kék ajka halvány mosolyra húzódott. 

– Vége – suttogta, újra lecsuklott a feje, mert már nem tudta megtartani. Lecsúszott a 

keze a csónakról, és elmerült a vízben. 

– Ne! – sikoltott fel Sara, és a férfi felé vetette magát. Elkapta a grabancánál fogva, 

és megpróbálta felfelé húzni. Jeb ösztönösen viaskodni kezdett vele. Tusakodás közben 

megragadta Sara nadrágját, pulóverét, próbált felmászni a nőn, mint valami létrán, hogy 

levegőhöz jusson. Véletlenül belekapott a Sara felkarján levő sebbe is, erre Sara ösztö-

nösen elhúzódott. Jeb kicsit távolabb került tőle, már csak az ujjhegyével érte el, de 

próbált megfogódzkodni benne. 

Ahogy feljebb küzdötte magát, Sara merült el jobban. Jeb nagy koppanással beverte 

a fejét a csónakba, meglepetésében eltátotta a száját, és hang nélkül újra elsüllyedt. A 

csónak orrán élénkvörös folt jelent meg a gyógyszerész mögött. Sarának már sajgott a 

tüdeje, de megint a férfi felé kapott, és próbálta a felszín fölé rántani. A nap átsütött a tó 
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vízén, és megvilágította a fenék felé süllyedő patikust. A szája nyitva volt, karjával még 

mindig Sara felé nyúlt. 

A nő nagy levegőt vett, és a víz alá bukott. Többször alámerült a férfi után kutatva, 

mire megtalálta. Egy nagy sziklán feküdt, előrenyújtott kézzel és épp rá bámult. Sara 

megfogta a csuklóját, hogy lássa, életben van-e. Felment levegőért, és oldalra nyújtott 

kézzel taposta a vizet. Vacogott a foga, de fennhangon számolni kezdett. 

– Egy… ezer… – kezdett bele dideregve –, kettőezer… – folyamatosan számolt és 

dühödten taposta a vizet. Eszébe jutott a vízi bújócska, amit régen annyit játszott 

Tessával: egyikük csukott szemmel taposta a vizet, és elszámolt a megbeszélt számig, 

utána pedig elindult, hogy megkeresse a másikat. 

Ötvennél mély levegőt vett, és újra lebukott a mélybe. Jebet ugyanott találta, csak a 

feje nyaklott hátra közben. Sara lehunyta a szemét, és átnyalábolta a férfit. Amikor fe-

lért vele a víz színére, fél karját a nyaka köré fonta, és a másik kezével tempózott. A fel-

színen tartotta Jebet, és megindult a part felé. 

Több órának tűnt, pedig legfeljebb egy perc telhetett bele, Sara máris teljesen kiful-

ladt. Megállt, és taposni kezdte a vizet, hogy kicsit kifújja magát. A part, úgy tűnt, egyre 

távolabb van. Már nem is érezte a lábát, hiába továbbította az agya a parancsot, hogy fo-

lyamatosan mozogjon. Jebet a szó szoros értelmében holtsúlynak érezte, ami lefelé húz-

za. Sara feje egy pillanatra elmerült, nyelt a vízből, aztán kiköhögte, és próbálta kitisztí-

tani a fejét. Olyan hideg volt a tóban, és annyira álmosnak érezte magát. Pislogott, de 

ügyelnie kellett, nehogy túl hosszan lehunyva tartsa a szemét. De jó lenne pihenni egy 

kicsit, futott át rajta. Most kicsit pihen, és utána majd kivonszolja a partra Jebet. 

Hátrahajtotta a fejét, és próbált a hátán lebegni, de Jeb miatt nem ment. Így is elme-

rült volna. Rájött, hogy muszáj elengednie a férfit, de nem tudta rávenni magát, hogy 

megtegye. Bár megint lefelé húzta a gyógyszerész teste, Sara mégsem tudta elengedni. 

Valaki hirtelen megragadta, és a következő pillanatban egy kar fogta át a csípőjét. 

Túl gyenge volt hozzá, hogy ellenálljon, és nem is igazán fogta fel, hogy mi történik ve-

le. Első pillanatban azt hitte, Jeb az, de most nagyobb erő húzta, ráadásul felfelé, a fel-

színre. Meglazult a fogása Jeben, kinyitotta a szemét, és látta, hogy a férfi teste újra 

megindul lefelé a tó fenekére. Sara feljött a felszínre, és tátott szájjal kapkodott levegő-

ért. Fájt a tüdeje, és folyt az orra. Olyan görcsösen kezdett köhögni, hogy azt hitte, a 

szíve is megállhat bele. Vizet köpött, aztán epét hányt, fuldokolva, egyenetlenül vette a 

levegőt. Érezte, hogy valaki üti a hátát, hogy kijöjjön belőle az összes víz. Lecsuklott a 

feje, és majdnem megint a felszín alá került, de valaki a hajánál fogva felrántotta. 

– Sara – szólongatta Jeffrey. Egyik keze Sara álla alatt, a másik a karjánál fogva tar-

totta. – Sara, nézz rám! – mondta. 

A nő teste elernyedt: megértette, hogy Jeffrey húzza kifelé a partra. Egyik karjával 

átnyalábolta, fél kézzel pedig sután tempózott kifelé. 

Sara Jeffrey karjára tette a kezét, a mellére hajtotta a fejét, és hagyta, hadd vigye ha-

za. 
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Huszonkilenc 

Lenának hiányzott Jeb. Azt akarta, hogy a férfi megkímélje őt a fájdalomtól, és vissza-

juttassa oda, ahol Sibyl és a szüleik vannak. Együtt akart lenni a családjával. Nem érde-

kelte, milyen árat kell fizetnie ezért; semmi mást nem akart, csak hogy együtt lehessen 

velük. 

Bő sugárban csorgott le a torkán a vér, ettől időről időre köhögnie kellett. A férfi 

nem tévedett: Lena torka valóban lüktetett a fájdalomtól, de a Percodan elviselhető 

szintre enyhítette. Abban is hitt Jebnek, hogy a vérzés hamarosan abbamarad. Tudta, 

hogy a férfinak további tervei vannak vele. Nem fogja hagyni, hogy belefulladjon a sa-

ját vérébe, miután ennyit vesződött vele, hogy itt tartsa. Lena tudta, hogy Jeb még nem 

végzett vele: biztosan valami látványosabb dologra készül. 

Elkalandoztak a gondolatai: elképzelte, hogy ott hagyják Nan Thomas háza előtt. Ez 

valami miatt jó érzéssel töltötte el. Hank látni fogja, mit tettek vele. A nagybátyja azt is 

tudja, mi történt Sibyllel. Láthatja majd, amit Sibyl nem láthatott. Úgy tűnt, ez így lesz 

helyénvaló. 

Alulról ismerős neszt hallott: léptek zaját. Tompa koppanások, a férfi szőnyegen lép-

kedett. Lena feltételezte, hogy a nappaliból jön a hang. Nem volt tisztában a ház elren-

dezésével, de a különböző zajokból ítélve rendszerint meg tudta mondani, hol jár a férfi. 

Ha őhozzá tartott, a deszkapadlón telten dobogott a lába, míg a többi helyiségben ke-

vésbé visszhangosan kopogtak a léptei. 

Most viszont ketten jöttek. 

– Lena! – hallotta meg a távoli hangot, és rögtön tudta, hogy Jeffrey Tolliver az. Hir-

telenjében nem is értette, mit keres itt a rendőrfőnök. 

Szóra nyitotta a száját, de nem jött ki hang a torkán. Lena tudta, hogy fent van a pad-

láson. Lehet, hogy a zsaru itt nem is keresi majd. Hátha békén hagyja. Akkor szép 

csendben meghalhat itt, és soha senki nem tudja meg, mi történt vele. 

– Lena! – szólalt meg még valaki. Sara Linton volt az.  

Lena szája még mindig nyitva volt, de nem volt hangja. 

Úgy tűnt, órák hosszan mászkálnak fel-alá az alsó szinten. Nagy zajjal ide-oda húz-

kodták a bútorokat, csapkodtak, átkutatták a szekrényeket. A padlásra tompán felszűrő-

dő hangok szaggatott harmóniákká álltak össze a lány fülében. Elmosolyodott, és arra 

gondolt, olyan hangja van az egész zajongásnak, mintha fazekakat és fedőket ütögetné-

nek össze. Pedig a konyhában csak nem rejthette el őt Jeb. 

Mulatságosnak tartotta a dolgot. Felnevetett, belerázkódott a mellkasa, és ettől kö-

högnie kellett. Dőlt a röhögéstől, a könnye is kicsordult. Aztán hirtelen zokogásba csa-

pott át a nevetés, és összeszorult a szíve, mert hirtelen lepergett előtte minden, ami az 

elmúlt héten történt vele. A lelki szemei előtt megjelent az ikertestvére a porcelán bonc-

asztalon, Hank, amint gyászolja Sibylt, a kisírt szemű, megtört Nan Thomas, aztán 

mindennek a tetejébe Jeb, amint szerelmeskedik vele. 

Ujjaival ki tudta tapintani a hosszú szögeket, amelyekkel a padlóhoz volt szögelve a 

tenyere. Egész testében kezdett tudatára ébredni az elszenvedett fizikai bántalmaknak. 

– Lena! – Jeffrey hangját most már közelebbről hallotta. – Lena! 
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A lány hallotta, hogy a zsaru egyre közelebb ér, egyre sietősebben kopog a cipője, 

aztán elhallgat, aztán újra kopog. 

– Álfal – állapította meg Sara. 

Lena újra léptek zaját hallotta, most indultak meg felfelé a padláslépcsőn. Aztán be-

tört az ajtó, és fény hasított a koromsötétbe. Lenának be kellett hunynia a szemét, mert 

égető érzéssel vakította el a szemgolyóit a hirtelen világosság. 

– Úristen – kapkodott levegőért Sara. – Hozz törülközőket, lepedőket, ilyesmit. 

Lena lassan, résnyire kinyitotta a szemét. Sara előtte térdelt. Hidegnek és vizesnek 

érezte a nő testét. 

– Jól van – suttogta Sara, és Lena homlokára tette a kezét. – Most már rendben le-

szel. 

Lena még jobban kinyitotta a szemét. Lassan kezdett hozzászokni a fényhez. Az ajtó 

felé pillantott, Jebet kereste a szemével. 

– Meghalt – mondta Sara. – Már nem árthat neked… – kezdte a doktornő, aztán hir-

telen félbeszakította magát, de Lena tudta, mit akart mondani. Sara ugyan nem fejezte 

be a mondatot, de a lány gondolatban megtette helyette: „…soha többé.” 

Lena Sarára nézett, és látta, hogy a nő szemében megvillan valami. A lány tudta, 

hogy Sara is érti: Jeb most már Lena része lett, és amíg csak él, ezután is ártani fog neki 

minden egyes nap. 
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Harminc 

Jeffrey az augustai kórházból autózott hazafelé, és úgy érezte magát, mint a katona, aki 

a frontról tér haza. Lena testileg fel fog épülni a sérülésekből, de a zsarunak fogalma 

sem volt róla, hogy a Jeb McGuire által okozott érzelmi sérülések mennyire lesznek ma-

radandóak. Éppúgy, mint Julia Matthews, Lena sem állt szóba senkivel, még Hankkel, a 

nagybátyjával sem. Jeffrey nem tudta, mit tehetne érte, azon túl, hogy időt ad neki. 

Mary Ann Moon pontosan egy óra húsz perccel az előző beszélgetésük után hívta fel. 

Sara betegét Sally Lee McGuire-nak hívták. Moon beírta a vezetéknevet a keresőbe, és 

pár másodperc múlva a számítógép megjelenítette a találatot: Jeremy „Jeb” McGuire is 

a kórház dolgozói állományába tartozott ebben az időben. A Grady harmadik emeletén 

volt gyógyszerészgyakornok. Sarának a munkájából adódóan nem feltétlenül kellett ta-

lálkoznia vele, de Jebnek biztosan volt rá alkalma, hogy megnézze magának. 

Jeffrey sosem fogja elfelejteni, amit Lena arcán látott, amikor betörték a padlásajtót. 

A zsaru lelki szemei előtt mindig felrémlettek a Saráról készült fotók is, ha eszébe jutott 

Lena, amint deszkapadlóhoz szögelt kézzel és lábbal hevert Jeb padlásán. A helyiséget 

eredetileg sötétkamrának szánták. Minden sötét színűre volt festve, az ablakok be voltak 

deszkázva. A padlóba erősített gyűrűkön láncok voltak átfűzve, és a deszkapadlóban 

látható szögnyomok tanúskodtak arról, hogy az áldozatok hol voltak keresztre feszítve. 

Jeffrey a szemét dörgölte a kocsiban. Szeretett volna kiverni a fejéből mindent, ami 

Sibyl Adams meggyilkolása óta történt. Ahogy áthaladt a megyehatáron, és újra 

Grantbe ért, arra gondolt, hogy most már minden másképpen lesz. Ezentúl sosem fog 

már olyan bizalommal nézni a város lakóira, az ismerőseire és szomszédjaira, mint múlt 

vasárnapig. Érezte, mekkora megrázkódtatás érte. 

Beállt Sara kocsibehajtójára, és tudta, hogy még ezt a házat is más szemmel nézi 

majd. Ez lett az a hely, ahol Sara Jebbel viaskodott, és itt fulladt vízbe a férfi. A holt-

testét kiemelték a tóból, de az emlékétől már sosem tudnak megszabadulni. 

Jeffrey nem szállt ki egyből. A házat nézte. Sara megmondta neki, hogy időre van 

szüksége, de a férfinak esze ágában sem volt várni. El kellett mondania Sarának, mi jár 

a fejében. Sajátmagát és a nőt is biztosítania kell arról, hogy ha a fene fenét eszik, akkor 

is részt kér Sara mindennapjaiból. 

A bejárati ajtó tárva-nyitva volt, Jeffrey mégis kopogott, mielőtt belépett. Paul Simon 

száma szólt odabenn, a Have a Good Time. Az egész ház a feje tetején állt. Az előtérben 

a fal mentén dobozok sorakoztak, és minden könyvet leszedtek a polcokról. Sarát a 

konyhában találta fogóval a kezében. Fehér ujjatlan póló volt rajta, és elnyűtt szürke 

mackógatya, Jeffrey mégis úgy találta, hogy még sosem látta gyönyörűbbnek Sarát. Épp 

a lefolyóval volt elfoglalva, amikor a zsaru megkocogtatta az ajtót. 

Felé fordult, és egyáltalán nem tűnt meglepettnek, hogy látja. 

– Szóval így adsz időt az embernek? – kérdezte. 

A férfi vállat vont, és zsebre dugta a kezét. Sara homlokán neonzöld sebtapasz dí-

szelgett, a karja pedig be volt kötve, mert úgy megvágta az ablak, hogy össze kellett 

varrni. Jeffrey nem is értette, hogy a nő miképp élte túl mindezt. Csodálta Sara erejét, 

életigenlését. 
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A hifitoronyból megszólalt a következő szám, Fífty Ways To Leave Your Lover, 

amely szerint az ember ötvenféleképp hagyhatja faképnél a kedvesét. 

– Na, ez pont a mi számunk – igyekezett tréfás hangot megütni Jeffrey. 

Sara fürkésző pillantást vetett rá, aztán a távirányítóért nyúlt. A zene rögtön félbe-

szakadt, és nagy csend lett az egész házban. Mindkettejüknek beletelt egy-két másod-

percbe, hogy alkalmazkodjanak a hirtelen váltáshoz. 

– Mit keresel itt? – kérdezte a nő. 

Jeffrey szóra nyitotta a száját, és valami romantikusat akart mondani, amivel leveszi 

a lábáról Sarát. Meg akarta mondani neki, hogy ő a legszebb nő, akivel életében találko-

zott, hogy amíg meg nem ismerkedett vele, nem tudta, mit jelent igazán szeretni valakit. 

De egyik se jött a szájára, úgyhogy inkább olyasmit mondott, amit Sara még nem tud-

hat. 

– Megtaláltam a tárgyalásod jegyzőkönyvét Jeb házában. 

– Valóban? – tette karba a kezét Sara. 

– Újságkivágásai és fotói is voltak. Csomó ilyesmi. – Elhallgatott, majd kis szünet 

után hozzátette: – Azt hiszem, Jeb azért költözött ide, hogy a közeledben legyen. 

– Azt hiszed? – kérdezett vissza a nő leereszkedőn.  

Jeffrey nem vette fel a hangsúlyban rejlő élt. 

– Odaát Pike megyében is volt néhány támadás – folytatta. Nem tudott lakatot tenni a 

szájára, pedig látta Sara arcán, hogy be kellene fognia, mert hallani sem akar ezekről a 

dolgokról. Csakhogy sokkal könnyebb volt Jeffreynek beszámolni a tényekről, mint 

magától kirukkolni valami mondandóval. 

– Négy eset van, amit az ottani seriff megpróbál rávarrni Jebre. Kell majd néhány 

mintát venni a labor számára, hogy össze tudják vetni az ottani helyszíneken talált 

DNS-mintákkal. Meg azzal, amit Julia Matthewsból vettünk ki – köszörülte meg a tor-

kát. – Jeb holtteste a kórbonctanon van. 

– Én ezt már nem csinálom – mondta erre Sara. 

– Hívhatunk valakit Augustából. 

– Ja, nem úgy értem – helyesbített a doktornő. – Holnap beadom a felmondásomat. 

Jeffrey hirtelenjében nem tudott mást kérdezni, csak azt, hogy: „Miért?” 

– Mert képtelen vagyok tovább csinálni – mondta a nő kettejük felé intve. – Ez nem 

mehet tovább így. Pont ezért váltunk el. 

– Azért váltunk el, mert csináltam egy hülyeséget. 

– Nem – vágott közbe Sara. – Nem vagyok hajlandó újra és újra lefolytatni ugyanezt 

a vitát. Ezért hagyom ott az állást. Nem fogom hagyni, hogy időről időre látnunk kelljen 

egymást. Új életet akarok kezdeni. 

– Szeretlek – mondta Jeffrey, mintha ezzel bármit is megváltoztathatna. – Tudom, 

hogy nem vagyok elég jó neked. Tudom, hogy nem tudlak eléggé megérteni, és hibát 

hibára halmozok, és melletted kellett volna lennem, ahelyett hogy Atlantába mentem, 

miután szóltál a… pontosabban olvastam a történtekről. – Elhallgatott, és kis szünet 

után folytatta. – Mindezt tudom. Ennek ellenére nem tehetek róla, még mindig szerel-

mes vagyok beléd. 

Sara erre sem mondott semmit. 

– Nem tudok nélküled élni. Szükségem van rád – bizonygatta Jeffrey. 

– Melyik Sarára van szükséged? – kérdezte a nő. – Arra, akivel annak idején együtt 

éltél, vagy akit megerőszakoltak? 

– De hát a kettő egy és ugyanaz – vitatkozott Jeffrey. – Mindkettőre szükségem van. 

Mindkettőt szeretem. – A nőre meredt, és kereste a szavakat, hogy a megfelelő dolgot 

mondja. – Nem akarok nélküled élni. 
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– Pedig nincs más választásod. 

– Dehogy nincs – felelte a férfi. – Mindegy, mit mondasz, Sara. Munkahelyet változ-

tathatsz, elköltözhetsz a városból, megváltoztathatod a nevedet is, úgyis rád fogok buk-

kanni. 

– Mint Jeb? 

Ez nagyon bántó volt. Ennél kegyetlenebb dolgot nem is mondhatott volna. Ezt Sara 

is belátta, mert gyorsan elnézést kért. 

– Sajnálom, ez nem volt fair – mondta. 

– Így gondolod? Szerinted olyan vagyok, mint ő? 

– Nem – rázta a fejét Sara. – Tudom, hogy nem vagy olyan. 

Jeffrey még mindig sértődötten bámulta a padlót. Még ha üvöltve rontott volna rá Sa-

ra, és azt vágja a fejéhez, hogy gyűlöli, akkor sem bántotta volna meg ennyire. 

– Jeff. – Sara odalépett hozzá. 

Végigsimított a férfi arcán, Jeffrey pedig megfogta a kezét, és megcsókolta a tenye-

rét. 

– Nem akarlak elveszíteni, Sara – mondta. 

– De hát már elveszítettél. 

– Nem – ellenkezett a férfi. – Még nem. Ebben biztos vagyok, különben most nem 

állnál itt. Ott lennél hátul, és már szóltál volna, hogy menjek innen. 

Sara nem akart vitatkozni vele. Visszasétált a mosogatóhoz. 

– Dolgom van – morogta, és felvette a csavarkulcsot. 

– Költözöl? 

– Takarítok – felelte. – Tegnap este kezdtem neki. Már akkora volt a rumli, hogy 

semmit nem találtam. A kanapén kellett aludnom, annyi mindent rápakoltam az ágyra 

is. 

– Ennek legalább anyukád is örülni fog – jegyezte meg Jeffrey kedélyesen. 

Sara kedvetlenül felnevetett, és letérdelt a mosogató elé. Törülközőbe csavarta a szi-

font, és úgy fogta meg a csavarkulccsal. Nekifeszült, és próbálta kihajtani, de Jeffrey 

látta, hogy nem boldogul vele. 

– Hadd segítsek – ajánlkozott, és levette a zakóját. Még mielőtt Sara tiltakozhatott 

volna, máris odatérdelt mellé, és ő is nekifeszült a csavarkulcsnak. Öreg cső volt, nem 

illeszkedett rá pontosan a kulcs. Jeffrey feladta a próbálkozást. – Lehet, hogy az egészet 

le kell vágni. 

– Dehogy – vélte Sara, és finoman odébb tolta Jeffreyt. Megvetette a lábát a konyha-

szekrényen, és minden erejét beleadva húzni kezdte maga felé a kulcsot. Lassan elfor-

dult. Sikerrel járt. Meglazította. 

– Látod? – fordult a nő Jeffreyhez elégedett mosollyal. 

– Lenyűgöző vagy – válaszolta a zsaru, és látszott rajta, hogy komolyan is gondolja. 

Guggolva nézte, ahogy Sara kicsavarja a szifoncsövet. 

– Egyáltalán van olyan dolog a világon, amivel nem boldogulsz? 

– Egy csomó minden – mormogta Sara.  

Jeffrey ezt meg sem hallotta. 

– El volt dugulva? – bökött a lefolyócsőre. 

– Beleejtettem valamit – válaszolta Sara a szifonban turkálva. Kivett belőle valamit, 

de mielőtt még Jeffrey megláthatta volna, hogy mi az, máris a tenyerébe rejtette. 

– Mi az? – kérdezte a férfi, és Sara keze felé nyúlt. 

A doktornő nemet intett, és szorosan összezárta az ujjait. Jeffrey ettől csak még kí-

váncsibb lett. 
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– Mi az? – ismételte mosolyogva. Sara feltérdelt, és a háta mögé dugta mindkét ke-

zét. Homlokráncolva összpontosított, aztán hirtelen keresztbe tette a két öklét maga 

előtt. 

– Válassz! – mondta.  

Jeffrey a jobb öklére ütött. 

– Nem jó, válassz újra! – közölte Sara.  

Jeffrey felnevetett, és a nő bal öklére ütött. 

Sara kinyitotta a markát. Apró aranytárgy hevert a tenyerén. A zsaru akkor látta utol-

jára a jegygyűrűjét, amikor Sara lerángatta az ujjáról, hogy az arcába vágja. 

Jeffrey szóhoz sem jutott a meglepetéstől. 

– Egyszer azt mondtad, hogy kidobtad – mondta végül. 

– Ügyesebben hazudok, mint gondolnád. 

A férfi sokatmondó pillantást vetett rá, és elvette tőle a gyűrűt. 

– Na és mostanában mit szoktál vele csinálni? 

– Olyan, mint a rossz pénz. Sosem vész el, és valahonnan mindig újra előkerül. 

Jeffrey ezt láthatólag bátorításnak vette. 

– Mit csinálsz holnap este? 

– Nem tudom – mondta Sara sóhajtva, és a sarkára kuporodott. – Gondolom, meg-

próbálom behozni a lemaradást a munkában. 

– És utána? 

– Gondolom, hazajövök. Miért? 

– Esetleg hoznék vacsorát – vágta zsebre a gyűrűt. 

– Jeffrey… – A nő megrázta a fejét. 

– A Tasty Pigből – tette hozzá csábítón, mert tudta, hogy ez Sara egyik kedvenc he-

lye. Megfogta a nő kezét, úgy sorolta: – Brunswick ragu, roston sült oldalas, karajos 

szendvics, sörben párolt zöldbab. 

Sara némán meredt rá. 

– Tudod, hogy úgysem lesz jó vége – mondta végül. 

– Mi vesztenivalónk van? 

Úgy tűnt, a doktornő eltöpreng. Jeffrey igyekezett türelmesen várni. Sara elhúzta a 

kezét, aztán a férfi vállára támaszkodva felállt. 

A zsaru is felállt, és nézte, ahogy a nő sorban áttúr néhány kacatokkal telezsúfolt fió-

kot. Már szóra nyitotta volna a száját, de nem tudott mit mondani. Jól tudta, hogy ha Sa-

ra Linton egyszer eldöntött valamit, akkor az úgy is volt. 

A nő mögé lépett, és megcsókolta mezítelen vállát. Biztos jobb búcsúzást is kitalál-

hatott volna, de nem volt más ötlete. Sosem volt a szavak embere, jobb szerette, ha a tet-

tei beszélnek helyette. Legalábbis többnyire. 

Elindult kifelé. Már csaknem a bejárati ajtónál járt, amikor Sara utána szólt. 

– Hozz evőeszközt is. 

Hátrafordult, mert nem tudta, jól hallotta-e. 

– Akkor holnap este – tette hozzá Sara. – Nem találom a villákat. 


