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A	könyv	meséje	kitalált	történet.	A	nevek,	a	szereplők,	a	helyek
és	az	események	a	szerző	képzeletének	teremtményei.	Teljesen
véletlenszerű	bárminemű	hasonlóság	tényleges	eseményekkel,
helyszínekkel,	szervezetekkel	vagy	személyekkel,	legyenek	azok

élők	vagy	holtak.



1991.	március	4.,	hétfő
Reggel	 7	 óra	 26	 perc,	 North	 Lumpkin	 Street,	 Athens,
Georgia

A	hajnali	köd	puha	fátyolként	lepte	be	a	belváros	utcáit,	s	foltokban
megült	 a	 Georgia	 Theatre	 előtti	 járdán	 sorakozó	 hálózsákokon.	 A
kapuk	 csak	 tizenkét	 óra	 múlva	 fognak	 kitárulni,	 a	 Phish	 rajongói
azonban	 elszántan	 meg	 akarták	 szerezni	 az	 első	 sorokba	 szóló
jegyeket.	 A	 lánccal	 lezárt	 kapu	 előtti	 füvön	 két	markos	 fiatalember
ült	 egy-egy	 műanyag	 széken.	 Lábuknál	 sörös	 dobozok	 és
cigarettacsikkek	 hevertek,	 meg	 egy	 üres	 szendvicses	 zacskó,
nyilvánvalóan	tele	egy	jó	nagy	adag	fűvel.
Szemük	 követte	 Julia	 Carrollt,	 amint	 elhaladt	 előttük	 az	 utcán.	 A

lány	magán	érezte	a	pillantásukat,	mintha	rátapadnának,	akárcsak	a
köd.	 Egyenes	 háttal	 lépkedve	 mereven	 nézett	 előre,	 aztán	 arra
gondolt,	 nem	 tűnik-e	 ettől	 gőgös,	 hideg	 nőnek,	 majd	 meg	 arra	 –
némi	 bosszúsággal	 –,	 hogy	 miért	 számít	 neki,	 milyennek	 látja	 két
idegen.
Eddig	sosem	volt	paranoiás.
Athens	 egyetemi	 város,	 a	 University	 of	 Georgia	 majdnem

nyolcszáz	 hektár	 területet	 foglal	 belőle	 el,	 és	 a	 megye	 több	 mint
felének	ad	valamilyen	formában	munkát.	Julia	apja	az	állatorvosi	kar
professzora	volt,	ő	pedig	itt	nőtt	fel,	és	most	a	média	szakon	tanult,
valamint	 az	 egyetemi	 újság	 riportereként	 dolgozott.	 Tizenkilenc
évesen	 már	 jól	 tudta,	 hogy	 az	 alkohol	 és	 a	 körülmények	 a
leghelyesebbnek	 látszó	 fiúkat	 is	 képesek	olyan	 fickókká	 változtatni,



amilyenekkel	 nem	 szívesen	 futna	 össze	 az	 ember	 egy	 ködös	 hétfő
reggelen.
De	 az	 is	 lehet,	 hogy	 csak	 a	 képzelete	 játszik	 vele,	 mint	 mikor

egyszer	 késő	 este	 elment	 a	 régi	 főiskola	 épülete	 előtt,	 és	 lépteket
hallott	maga	mögül,	majd	egy	fenyegető,	egyre	nagyobb	árnyat	látott
közeledni.	 Hevesebben	 kezdett	 dobogni	 a	 szíve,	 és	 legszívesebben
futásnak	 eredt	 volna,	 ám	 ekkor	 az	 ijesztő	 alak	 a	 nevét	 kiáltotta,	 s
kiderült,	hogy	csak	Ezekiel	Mann	az,	akivel	együtt	jár	biológiára.
A	 fiú	a	 fivére	új	 autójáról	mesélt,	majd	hirtelen	a	Monty	Pythont

kezdte	 idézni,	miközben	 Julia	 ijedtében	 olyan	 tempót	 diktált,	 hogy
mire	 odaértek	 a	 kollégiumhoz,	 ahol	 lakott,	 már	 mindketten	 szinte
futottak.	 Ezekiel	 a	 csukott	 üvegajtónak	 nyomta	 a	 tenyerét,	 ő	 pedig
nagy	sóhajjal	bemenekült	az	épületbe.
–	Majd	hívlak!	–	kiáltotta	utána	a	fiú.
Julia	 rámosolygott,	 és	 azt	 gondolta,	 miközben	 haladt	 tovább	 a

lépcsőház	felé:	Ó,	istenem!	Ne	kényszeríts,	hogy	megbántsalak!
Szép	 lány	 volt,	 s	 ezt	már	 kiskora	 óta	 tudta	 is	magáról.	 Azonban

ahelyett,	 hogy	 örömmel	 elfogadta	 volna	 isten	 adományát,	 mindig
inkább	 tehernek	 érezte.	 Az	 embereknek	 előítéleteik	 vannak	 a	 szép
lányokkal	 szemben.	 Ők	 azok	 a	 hideg,	 áskálódó	 boszorkányok,	 akik
mindig	 megkapják	 a	 magukét	 a	 John	 Hughes-filmekben,	 és	 a
trófeaszámba	 menő	 jelenségek,	 akikhez	 egyetlen	 fiú	 sem	 mer
közeledni	 a	 gimiben.	 Julia	 félénkségét	 mindenki	 beképzelt
közömbösségnek	 vélte,	 tartózkodását	 lenézésnek.	 Azt,	 hogy	 ezek
miatt	az	előítéletek	miatt	tizenkilenc	éves	korára	alig	volt	barátja,	és
még	szűz	volt,	senki	sem	vette	észre	a	két	húgán	kívül.
Azt	hitte,	a	főiskolán	majd	más	lesz.	Igaz,	a	kollégium	alig	pár	száz

méternyire	 volt	 az	 otthonától,	 mégis	 lehetőséget	 nyújtott	 Juliának



arra,	hogy	új	életet	kezdjen,	és	azzá	az	emberré	váljon,	akivé	mindig
is	 szeretett	 volna:	 egy	 erős,	 magabiztos,	 boldog	 és	 elégedett	 nővé
(aki	 mellesleg	 többé	 nem	 is	 szűz	 már).	 Elfojtotta	 természetes
hajlamát	 arra,	 hogy	 csak	 üldögéljen	 egy	 könyv	mellett	 a	 szobában,
miközben	odakint	zajlik	az	élet.	Belépett	a	teniszklubba,	az	atlétikai
klubba	 és	 a	 természetjárók	 közé.	 Nem	 akarván	 megfelelni	 a
kliséknek,	 szóba	 állt	 mindenkivel,	 és	 rámosolygott	 az	 idegenekre.
Randizott	 kedves	 fiúkkal,	 még	 ha	 nem	 is	 voltak	 valami	 szörnyen
érdekesek,	 és	 még	 ha	 mohó	 nyelves	 csókjaik	 egy	 befurakodó
angolnára	emlékeztették	is.
Ám	ekkor	megtörtént	az	a	dolog	Beatrice	Oliverrel.
Julia	 a	 telexen	 követte	 a	 történetét	 a	 Red	 &	 Black,	 az	 egyetemi

újság	szerkesztőségében.	Tizenkilenc	éves	volt,	akárcsak	ő.	Szőke	és
kék	szemű,	akárcsak	ő.	Főiskolás,	akárcsak	ő.
És	szép.
Öt	héttel	korábban	Beatrice	Oliver	este	tíz	körül	ment	el	hazulról

gyalog,	hogy	 jégkrémet	hozzon	az	apjának,	akinek	 fájt	a	 foga.	 Julia
nem	tudta,	miért,	de	a	történetnek	ez	a	része	különösen	megragadta.
Gyanúsnak	tűnt,	mert	miért	kívánna	valaki	hideget	a	fájós	fogára.	De
mivel	mindkét	szülő	ezt	mondta	később	a	rendőrségnek,	belekerült	a
tudósításba.
És	 azért	 tudósítottak	 róla,	 mert	 Beatrice	 Oliver	 soha	 többé	 nem

ment	haza.
Julia	 a	 történet	 megszállottja	 lett.	 Saját	 magának	 ezt	 azzal

magyarázta,	hogy	meg	akarja	írni	az	esetet	a	Red	&	Blacknek,	de	az
igazság	az	volt,	hogy	halálra	rémült	a	gondolattól,	hogy	valaki	–	nem
is	egyszerűen	valaki,	hanem	egy	korabeli	 lány	–	csak	úgy	kisétálhat
az	ajtón,	hogy	sose	térjen	vissza.	Tudni	akarta	a	részleteket.	Beszélni



akart	 a	 lány	 szüleivel,	 meg	 akarta	 interjúvolni	 Beatrice	 Oliver
barátait	 vagy	 egy	 unokatestvérét,	 szomszédját,	 munkatársát,	 fiú
barátját	 vagy	 egy	 korábbi	 fiúját,	 vagy	 bárkit,	 aki	 adhat	 valami	más
magyarázatot,	mint	hogy	egy	tizenkilenc	éves	lány,	aki	előtt	ott	áll	az
egész	élet,	csak	úgy	egyszerűen	köddé	válhat.
–	Nagy	valószínűséggel	elrabolták	–	nyilatkozta	egy	nyomozó	már

az	elején.	Számba	vették	Beatrice	minden	tulajdonát	az	erszényétől	a
zoknis	 fiókban	 tartott	 készpénzén	 át	 az	 autójáig,	mely	még	mindig
ott	állt	a	család	kocsifelhajtóján.
A	 legvérfagyasztóbb	 kijelentés	 Beatrice	 anyjának	 a	 szájából

hangzott	el:
–	Az	egyetlen	magyarázat	arra,	hogy	a	lányom	nem	jött	még	haza,

az	lehet,	hogy	valaki	fogva	tartja.
Fogva	tartja.
Julia	 megborzongott	 a	 gondolatra,	 hogy	 valakit	 fogva	 tartanak,

elragadva	 őt	 a	 családjától,	megfosztva	 az	 életétől,	 a	 szabadságától.
Mesekönyveiben	 a	 mumus	 mindig	 valami	 sötét,	 fenyegető,	 durva
alak	volt,	egy	báránybőrbe	bújt	farkas,	de	azért	ha	az	ember	 jobban
megnézte,	 látszott	 rajta,	 hogy	 farkas.	 Julia	 tudta,	 hogy	 a	 való	 élet
nem	gyerekmese.	Nem	mindig	 lehet	észrevenni	az	árulkodó	bajuszt
és	kecskeszakállat,	amiből	kiderül,	hogy	a	farkas	a	rossz	ember.
Akárki	is	rabolta	el	és	tartja	fogva	Beatrice	Olivert,	az	lehetett	akár

egy	barát,	egy	munkatárs,	egy	szomszéd,	egy	udvarló	vagy	egy	régi
fiúja	 is.	 Bárki	 azok	 közül,	 akikkel	 Julia	 szemtől	 szemben	 riportot
akart	 készíteni.	 Egyedül,	 pusztán	 egy	 jegyzettömbbel	 és	 egy	 tollal
felfegyverkezve.	Akár	épp	azzal	az	emberrel,	aki	abban	a	pillanatban
is	valami	szörnyű	helyen	tartja	Beatrice	Olivert.



Julia	 görcsbe	 rándult	 gyomrára	 szorította	 a	 kezét.	 Maga	 mögé
nézett	 mindkét	 oldalon	 a	 válla	 fölött,	 s	 úgy	 érezte,	 még	 a
szemgolyója	is	idegesen	vibrál	a	gödrében.
Megpróbálta	 logikus	 érveléssel	 csillapítani	 az	 aggodalmát.	 Lehet,

hogy	 teljesen	 feleslegesen	 húzta	 fel	 magát,	 hiszen	 nem	 is	 biztos,
hogy	sor	kerülhet	ezekre	az	interjúkra.	Mielőtt	beszélhetne	bárkivel,
jóvá	 kell	 hagyatnia	 a	 riport	 tervét,	 mert	 míg	 egy	 helyszíni
tudósítónak	joga	van	feltenni	kérdéseket,	egy	cikkírótól	(ami	Julia	is
volt)	ez	tolakodó	kíváncsiskodás	lenne.	A	legnagyobb	akadályt	Greg
Gianakos	gördítheti	elébe,	a	diák	főszerkesztő,	aki	Walter	Cronkite-
nak	 képzeli	 magát,	 és	 Juliának	 mindig	 az	 apja	 mondását	 juttatja
eszébe	 a	 beagle-ekről:	 az	 a	 fajta,	 amelyik	 szereti	 hallgatni	 a	 saját
hangját.
Ha	 Greget	meg	 tudná	 nyerni,	 Lionel	 Vance	 (Greg	 talpnyalója)	 is

beállna	 mögéje,	 bár	 ő	 most	 éppen	 duzzog,	 mert	 Julia	 nemrég
kikosarazta.	 Az	 utolsó	 akadályt	 Mr.	 Hannah	 képezné,	 a	 kari
tanácsadó,	aki	nagyon	kedves	ember,	de	többre	tartja	a	biztonságos
szerkesztőségi	 megbeszéléseket	 az	 élesben	 történő
kockázatvállalásnál.
Julia	 magában	 gyakorolni	 kezdte,	 hogyan	 vezetné	 fel	 a	 sztorit	 a

szerkesztőségi	 értekezleten,	 miközben	 befordult	 a	 következő
néptelen	utcába.
Beatrice	Oliver,	a	szüleivel	élő	tizenkilenc	éves	lány…
Nem	lesz	jó.	Ettől	mindenki	elaludna,	mire	a	mondata	végére	ér.
Az	eltűnt	lány.
Nem	jó.	Sok	lány	tűnik	el,	hogy	néhány	nap	múlva	előkerüljön.
Egy	fiatal	lány	késő	este	gyalog	indult	a	bolt	felé,	amikor	hirtelen…



Julia	megpördült,	mert	zajt	hallott	a	háta	mögül.	Csikorgó	hangot,
cipőtalpak	 súrlódását	 az	 aszfalton.	 Körbenézett,	 de	 csak	 törött
üvegdarabokat,	 eldobott	 sörösüvegeket	 és	 papírfecniket	 látott,
semmi	mást.	Legalábbis	semmi	olyat,	ami	aggodalomra	adna	okot.
Lassan,	 óvatosan	 továbbindult,	 de	 alaposan	 benézett	 minden

kapualjba	 és	 keskeny	 közbe.	Még	 az	 úton	 is	 úgy	ment	 át,	 hogy	 ne
kelljen	elhaladnia	egy	nagyobb	hulladékkupac	mellett.
Tiszta	őrület.
A	 riporterektől	 elvárják,	 hogy	 hideg	 fejjel	 csak	 a	 tényekre

koncentráljanak,	ám	amióta	olvasott	Beatrice	Oliverről,	Julia	fejében
csupa	olyan	részlet	kavargott,	amely	nem	a	tényeken	alapult,	hanem
megvadult	 képzeletének	 volt	 a	 szüleménye.	 Látta	 a	 lányt,	 ahogy
megy	az	utcán	sötét	éjjel,	amikor	még	a	hold	sem	világít.	Hideg	van,
fázósan	 összehúzza	 magát.	 Aztán	 meglátja	 egy	 cigaretta	 parazsát,
meghallja	 a	 léptek	 zaját,	 majd	 hirtelen	 nikotinfoltos,	 dohányszagú
ujjak	 tapadnak	a	 szájára,	 s	 pengeéles	 kés	 feszül	 a	 torkának.	Orrába
csap	 a	 fenyegető	 idegen	 savas	 lehelete,	 amint	 vonszolni	 kezdi	 őt	 a
kocsija	felé,	melynek	a	csomagtartójába	zárja,	és	elviszi	valami	sötét,
nyirkos	helyre,	hogy	ott	fogságban	tartsa.
Ha	 Julia	 anyja	 nem	 könyvtáros	 lenne,	 talán	 lánya	 véres

olvasmányainak	 tulajdonítaná	 a	 sötét	 képzelgéseit.	 Olyanoknak,
mint	A	bárányok	hallgatnak,	vagy	a	Boszorkányok	órája.	De	mivel	az
volt,	talán	csak	vállat	vonna,	és	azt	tanácsolná	legidősebb	lányának,
ne	olvasson	olyasmit,	ami	félelmet	kelt	benne.
Vagy	netán	 a	 félelem	 a	 hasonló	 dolgoktól	 és	 az,	 hogy	hangot	 ad

ennek	a	félelemnek,	megvédi	őt	a	veszélytől?
Letörölte	homlokáról	a	verítéket.	Olyan	erősen	vert	a	 szíve,	hogy

érezte,	 amint	 a	 pólója	 ütemesen	 a	 bőréhez	 ért.	 A	 táskájába	 nyúlt,



ahol	 a	 walkmanje	 a	 húgának	 ígért	 sárga	 sál	 rétegei	 közt	 lapult,
amelyet	 be	 akart	 adni	 Peppernek	 útközben.	 Ujja	 megállapodott	 a
lejátszógombon,	de	nem	nyomta	le.	Csak	érezni	akarta,	hogy	benne
van	a	kazetta,	rajta	annak	a	fiúnak	a	sietős	írásával,	aki	összeállította
neki	a	zenét.
Robin	Clark	írásával.
Két	 hónappal	 korábban	 találkoztak	 először.	 Előbb	 üzeneteket

küldözgettek	 egymásnak,	 telefonálgattak,	 egymásra	 csipogtak
személyhívón,	eljártak	nagyobb	társaságba,	ahol	egymásba	fonódott
a	 tekintetük,	 és	 néha	 összeért	 a	 kezük,	majd	 végül	már	 találkoztak
kettesben	 is,	 és	 a	 fiú	olyan	hosszan	 s	olyan	 jólesően	 csókolta	meg,
hogy	 Juliát	 majd	 szétvetette	 a	 boldogság.	 Egyszer	 haza	 is	 vitte
Robint,	de	nem	bemutatási	szándékkal,	csak	hogy	magához	vegye	a
kimosott	ruháit.	Kisebbik	húga	vihogott,	hogy	a	Robin	lánynév,	mire
ő	 a	 karjába	 bokszolt,	 és	 leállította.	 (A	 kis	 pimasz	 ez	 egyszer	 nem
jártatta	tovább	a	száját.)
A	 szalagon	 olyan	 számok	 voltak,	 amelyekről	 Robin	 azt	 gondolta,

tetszeni	 fognak	 neki,	 nem	 pedig	 olyanok,	 amelyekről	 azt	 vélte,
elvárható,	hogy	kedvelje	őket.	Tehát	a	Styx,	a	Chicago	és	a	Metallica
helyett	 Belinda	 Carlisle	 és	 a	Wilson	 Phillips	 dalai,	 egy	 kis	 Beatles,
James	 Taylor	 és	 jó	 sok	Madonna	 került	 rá,	mert	 Robin	 ugyanolyan
nagyszerűnek	tartotta	Madonnát,	mint	Julia.
Ez	az	ajándék	kazetta	volt	az	első	alkalom	Julia	életében,	mikor	egy

fiú	 olyannak	 látta,	 amilyen,	 és	 nem	 olyannak,	 amilyenné	 tenni
szerette	volna.	Julia	évekig	megjátszotta,	hogy	imádja	a	dobszólókat
és	 a	 csikorgó	 gitárt,	 meg	 az	 olyan	 bakancsos	 művészeket,	 akik
tragikus	módon	meghaltak	fiatalon,	mielőtt	bebizonyíthatták	volna	a



világnak	(és	nem	csak	a	szalagot	összeállító	fiúnak),	milyen	király	a
művészetük.
Robin	 nem	 várta	 el	 Juliától,	 hogy	megjátssza	magát.	 Azt	 akarta,

hogy	 önmaga	 legyen,	 így	 a	 nőiegyenjogúság-kurzus	 oktatója
valószínűleg	 szívbajt	 kapott	 volna,	 ha	 megtudja,	 hogy	 azért	 akart
végre	önmaga	lenni,	mert	talált	egy	fiút,	aki	ezt	akarta.
–	Robin	–	suttogta	a	ködbe,	csak	mert	élvezte	kiejteni	a	fiú	nevét.

–	Robin.
Robin	 huszonkét	 éves	 volt,	 nyúlánk	 és	 izmos	 a	 kenyérrel	 teli,

nehéz	 tepsik	 emelgetésétől	 apja	 pékségében.	 Bozontos	 haja	 volt,
akárcsak	 Jon	 Bon	 Jovié,	 inkább	 fekete,	 mint	 barna,	 és	 olyan	 kék
szeme,	 mint	 egy	 huskynak.	 Mikor	 Juliára	 nézett,	 a	 lányban
borzongató	 érzést	 keltett	 egy	 olyan	 helyen,	 amelyet	 nem	 is	 tudott
megnevezni.
Előtte	 is	 járt	 már	 néhány	 fiúval.	 Rendszerint	 idősebbek	 voltak

Robinnál,	bár	egyikük	sem	annyira	érett,	mint	ő.	Olyanfajták,	akiket
nem	félemlített	meg	túlságosan	a	külseje,	mert	volt	kocsijuk,	és	tele
volt	 pénzzel	 a	 zsebük.	 Apja	 figyelmeztette	 Juliát,	 hogy	 ezek	 a	 fiúk
csak	egyet	akarnak.	Csak	azt	nem	tudta,	hogy	Julia	is	épp	ezt	akarja.
Nem	jutott	tovább	egyikükkel	sem	a	második	szintnél,	ami	szoros

összebújásból	és	intim	simogatásokból	állt.	Brent	Lockwood	tizenhat
volt	(majdnem	tizenhét),	mikor	ő	tizenöt	(közelebb	a	tizennégyhez),
és	engedélyt	kért	az	apjától,	hogy	elvigye	Juliát	szórakozni.	Apja	azt
felelte,	 előbb	 vágassa	 le	 a	 haját,	 szerezzen	 munkát,	 aztán	 jöjjön
vissza,	és	kérje	meg	újra.
Mikor	 Brent	 néhány	 nap	 elteltével	 visszajött	 géppel	 kopaszra

nyírva,	 a	 McDonald’sos	 kötényében,	 Julia	 apja	 ugyancsak
meglepődött,	 anyja	 jót	mulatott,	 húgai	 pedig	 visítva	 nevettek.	 Julia



fel	volt	háborodva,	mert	Brentben	a	haja	volt	a	 legjobb.	Ráadásul	a
grillezett	hús	szaga	beleette	magát	a	bőrébe,	míg	Julia	vegetáriánus
volt.	Brenttel	lenni	olyan	volt	ezentúl,	mintha	Pavlov	folytatna	rajta
valami	távolról	sem	vicces	kísérletet.
Ő	 mégis	 próbálkozott	 vele	 (a	 fiú	 kocsijának	 hátsó	 ülésén	 vagy

otthon	 a	 kanapén),	mert	Brent	 jóképű	 volt,	 és	mindenki	 tudta	 róla,
hogy	sok	lánnyal	járt	már.	Julia	számára	tehát	épp	megfelelő,	akivel
túleshet	 az	 egészen.	 Kétségbeesetten	 vágyott	 arra,	 hogy	 az	 a
tapasztalt	 lány	 legyen,	 akinek	 mindenki	 gondolta:	 olyan,	 aki	 ért	 a
fiúkhoz,	akinek	annyi	kalandja	volt,	hogy	már	meg	is	csömörlött	tőle,
az	a	gyönyörű	lány,	aki	az	ujja	köré	tudja	csavarni	a	férfiakat.
Brent	azonban	szerelmes	volt	belé,	ezért	igyekezett	gyengéd	lenni

és	lassan	haladni,	ami	a	sült	krumpli	szagával	átitatott	bőre	illatával
ötvözve	kegyetlenül	unalmassá	tette.
Robin	Clark	viszont	minden	volt,	csak	nem	unalmas.	Jó	szaga	volt,

egyfajta	fenyőillat	a	pékség	kellemes	kenyérillatával	fűszerezve.	Bőre
szépen	 lebarnult	 a	 sok	 kirándulástól	 és	 biciklizéstől,	 mivel	 egész
éven	át	sportolt	szabadidejében.	Julia	szemébe	nézett,	amikor	hozzá
beszélt,	és	nem	próbálta	megoldani	a	problémáit,	csak	meghallgatta.
Nevetett	 a	 lány	 viccein,	még	 a	 rosszakon	 is,	 sőt	 főleg	 a	 rosszakon.
Ugyanakkor	 álmodozó	 természetű	 is	 volt,	 aki	 festő	 akart	 lenni.	 Bár
igazából	 már	 most	 is	 művész	 volt,	 a	 pékséget	 csak	 átmeneti
pénzkeresetnek	 szánta.	 Julia	 látta	 néhány	 munkáját:	 egy	 őz
nyakának	finom	ívét,	ahogy	lehajol,	hogy	igyon	egy	hegyi	patakból,
egy	 napfelkelte	 őrült	 vöröseit	 és	 narancssárgáit,	 Robin	 saját	 kezét,
ahogy	lágyan	az	ő	csípőjére	simul.
Ezt	 egy	 szalvétára	 vázolta	 fel,	 mielőtt	 még	 egyáltalán	 megtette

volna.	Egy	csésze	tea	fölött	mutatta	meg	Juliának	a	diákközpontban,



mondván,	a	 rajz	azt	mutatja,	 amire	vágyik.	A	 lány	 térdei	 remegtek,
mikor	 fel	 akart	 állni	 az	 asztaltól,	 és	 izzadt	 a	 tenyere.	 Annyira
beleszédült	 a	 várakozásba,	 hogy	 mikor	 Robin	 a	 valóságban	 is	 a
derekára	tette	a	kezét,	úgy	érezte,	áramütés	érte.
–	Most	megcsókollak	 –	 suttogta	 akkor	 a	 fiú	 a	 fülébe,	 hogy	 előre

figyelmeztesse.
Julia	 most	 elvette	 kezét	 a	 walkmanről.	 A	 hajléktalanokat	 ellátó

furgon,	 ahol	 önkéntesként	 szolgált,	 a	 North	 Hull	 Street	 és	 a	West
Washington	Street	találkozásánál	parkolt	a	városnak	azon	a	pontján,
amelyet	 valamilyen	 ismeretlen	okból	Forró	Saroknak	neveztek.	Már
sor	 kígyózott	 előtte	 a	 reggeliért.	 Legalább	 harmincan	 voltak,	 főleg
férfiak.	 Lehajtott	 fejjel,	 zsebre	 dugott	 kézzel	 csoszogtak	 egyre
előbbre.	 Minden	 mozdulatuk	 arról	 árulkodott,	 gyűlölik,	 hogy
jótékonyságra	 szorulnak,	 de	 szükségük	 volt	 rá,	 így	 beletörődtek,
hogy	hajnaltól	sorba	álljanak	a	napi	egy	tál	meleg	ételért.
–	 Jó	 reggelt!	 –	 kiáltott	 oda	 Juliának	 Candice	 Bender,	 miközben

alufólia	 tányérokat	 osztogatott	 rántottával,	 sült	 szalonnával,
puliszkával	 és	 pirítóssal.	 A	 hatalmas	 kávéstermoszból	 a	 furgon
nyitott	ajtajában	mindenki	maga	önthetett	magának.
–	 Sajnálom,	 hogy	 elkéstem.	 –	 Julia	 nem	 érkezett	 későn,	 de

megvolt	 az	 az	 ideges	 szokása,	 hogy	 minden	 beszélgetést	 egyfajta
bocsánatkéréssel	 indított.	 Kivett	 egy	 halom	 takarót	 a	 kocsiból,	 és
végignézett	a	tömegen.	Valaki	hiányzott.
–	Hol	van	Nevenincs	Mona?
Candice	vállat	vont.
Julia	 hátralépett,	 hogy	 még	 jobban	 szemügyre	 vehesse	 a	 sort.

Félelme	egyre	nőtt,	ahogy	ellenőrizte	az	arcokat.
–	Nem	látod?	–	kérdezte	Candice.



Julia	megrázta	a	fejét.	Elég	rég	csinálta	ezt,	hogy	tudja,	az	emberek
időnként	 odébbállnak,	 mégsem	 tudta	 elfojtani	 feltörő	 baljós
gondolatait.
Mona	 fiatal	 volt,	 épp	 csak	 néhány	 hónappal	 idősebb	 nála.	 A

többiekhez	képest	jobban	törődött	magával,	többet	fürdött,	és	szebb
ruhákat	 viselt,	 mert	 nem	 pazarolta	 minden	 pénzét	 drogokra.	 A
tizennyolcadik	 születésnapján	 kidobták	 az	 árvaellátó	 rendszerből,	 s
ott	végezte,	ahol	számos	lány,	akinek	sok	mindent	meg	kell	tennie	a
túlélés	 érdekében.	 Mikor	 Julia	 a	 vezetéknevét	 kérdezte,	 Mona
dacosan	válaszolt:
–	Nekem	nincs	nevem,	kisanyám.
–	 Jó,	 akkor	 legyél	 Nevenincs	Mona!	 –	 vágta	 oda	 Julia,	 mert	 épp

rossz	 volt	 a	 kedve,	 és	 kissé	másnapos	 volt	 az	 előző	 esti	 rögtönzött
kicsapongástól,	 melynek	 során	 sajtos	 keksszel	 tömte	 tele	 magát,
amelyet	 uborkaleves	 whiskyvel	 öblített	 le.	 Később	 bármennyire
szégyellte,	a	gúnynév	rajta	ragadt	a	lányon.
–	 Mona	 tegnap	 sem	 volt	 itt	 –	 mondta	 az	 egyik	 nő,	 miközben

átvette	a	tiszta	takarót.
–	Mikor	látta	utoljára?	–	kérdezte	Julia.
–	Honnan	a	francból	tudjam?
Ezek	 a	 hajléktalan	 nők	 nem	 vigyáztak	 egymásra,	 inkább

vetélytársak	 voltak,	 és	 pletykáltak	 a	 többiekről.	 Ami	 itt	 társadalmi
élet	címén	zajlott,	a	főiskolára	emlékeztette	Juliát.	Ott	is	ugyanazok
voltak	a	szerepek:	a	kurva,	a	tanár	kedvence,	a	jó	kislány,	a	beképzelt
liba,	 az	 ellenszenves	 majom.	 Itt	 Mona	 volt	 a	 beképzelt	 liba,	 mert
csinos	 volt,	 megvolt	 minden	 foga,	 sminkelte	 magát,	 és	 nem	 tűnt
hajléktalannak.	 Delilah	 volt	 a	 kurva,	 mert	 idősebb	 volt,	 és
tapasztaltabb.	Különben	meg	tényleg	prosti	volt.



Pillanatnyilag	 nyolc	 nő	 volt	 a	 csoportban,	 és	 Beatrice	 Oliverrel
ellentétben	 –	 akit	 akkor	 raboltak	 el,	 mikor	 jégkrémért	 ment	 az
apjának	 –	 róluk	 tudta	 Julia,	 hogy	 a	 hajléktalan	 nőkkel	 kapcsolatos
sötét	 sztereotípiák	 több	 mint	 valószínű	 igazak	 is.	 Prostitúció,
drogok,	éhezés,	betegség,	 félelem.	No	meg	magány,	mert	a	 legtöbb
hajléktalan	hihetetlenül,	szívszaggatóan,	fájdalmasan	magányos.
–	Én	láttam	Monát	bemenni	az	erdőbe	–	szólalt	meg	Delilah	–	úgy

tízkor	vagy	tizenegykor	tegnap	este.	Épp	mielőtt	eleredt	az	eső.
Julia	biccentéssel	nyugtázta,	hogy	hallotta.
Delilah	 ijesztő	 volt,	 mert	 kiszámíthatatlanul	 viselkedett.	 Hol

sikoltozott,	 hol	 sírt,	 hol	 egyfolytában	 dúdolt	 magában,	 vagy	 olyan
hangosan	 nevetett,	 hogy	 csengett	 tőle	 az	 ember	 füle.	 Drogfüggő
volt,	 és	 régebben	 élt	 az	 utcán,	 mint	 ahogy	 Julia	 elkezdett
önkéntesként	 dolgozni	 a	 menhelyen.	 A	 nő	 zsebében	 fényképek
voltak	 a	 felnőtt	 gyerekeiről,	 és	 mindig	 tartott	 magánál	 egy	 készlet
fecskendőt	 kizárólag	 saját	 használatra.	 Az	 elmúlt	 négy	 évben	 Julia
leérettségizett,	bejutott	a	főiskolára,	kitüntetéssel	zárta	az	első	évét,
és	előléptették	a	Red	&	Black	rovatvezetőjévé.
Ugyanez	alatt	az	idő	alatt	Delilah-t	többször	kirabolták,	elvesztette

az	összes	frontfogát	egy	verekedésben,	foltokban	kihullott	a	haja	az
alultápláltságtól,	és	fura	lilásbarna	foltok	ütköztek	ki	a	bőrén.
AIDS,	 gondolta	 Julia,	 bár	 itt	 senki	 sem	 ejtette	 ki	 hangosan	 ezt	 a

szót,	mert	az	AIDS	egyenlő	a	halálos	ítélettel.
–	 Van	 egy	 csapat	 ember,	 aki	 kint	 él	 az	 erdőben	 –	 magyarázta

Candice	 Juliának.	 –	 Tegnap	 kimentem	 hozzájuk	megnézni,	 nincs-e
szükségük	segítségre,	de	úgy	tűnik,	ők	nem	azért	élnek	a	szabad	ég
alatt,	mert	kénytelenek,	hanem	mert	úgy	gondolják,	jó	buli.



Julia	 épp	 egy	 katonai	 gyakorlóruhát	 viselő	 férfinak	 adta	 oda	 a
takaróját.	 Fekete	 baseballsapkáján	 a	 felirat	 azt	 hirdette,	 hogy
„Vietnam.	Az	eltűnteket	sose	feledjük!”
–	Maguk	 választották,	 mintha	 csak	 kempingeznének?	 –	 kérdezte

Candice-t.	 Robin	 is	 kempingezni	ment	 a	 családjával	 ezen	 a	 héten.
Juliát	nem	hívta,	de	csak	azért,	mert	 fölöttébb	 furcsa	 lett	volna	egy
ottalvós	randi	a	fiú	egész	családjával.	–	Mona	nem	látszik	olyannak,
mint	aki	szeret	kempingezni.
–	 A	 sheriff	 szektának	 mondja	 őket	 –	 grimaszolt	 Candice

eltúlzottan.	 Akárcsak	 Julia	 anyja,	 fiatalon	 ő	 is	 hippi	 volt,	 és
egészséges	 távolságtartással	 kezelte	 a	 hatóságokat.	 –	 Mind
nagyjából	 annyi	 idős,	 mint	 te,	 talán	 kicsit	 idősebb.	 Ha	 engem
kérdezel,	szerintem	inkább	olyan	az,	mint	egy	kommuna.	Egyformán
öltöznek,	 egyformán	 beszélnek,	 egyformán	 viselkednek,	 akár	 az
ikrek.	Kész	Patty	Duke	Show.
Julia	 megborzongott.	 Inkább	 egy	 kész	 Charles	 Manson	 Show,

gondolta.
–	Miért	menne	el	Mona	az	ilyenekkel?
–	 Miért	 ne?	 –	 rántotta	 meg	 a	 vállát	 Candice.	 Befejezte	 az

ételosztást,	 így	 a	 takarók	 felé	 fordult.	 –	 Azt	mondták,	 az	 a	 tervük,
már	ha	egyáltalán	annak	nevezhető,	hogy	végigjárják	az	Appalache-
ösvényt	 a	 Katahdin-hegyig.	 De	 nekem	 úgy	 tűnik,	 inkább	 csak
kifogást	 keresnek,	 hogy	 ne	 kelljen	 mosakodni,	 és	 kefélhessenek
egyfolytában,	mint	a	nyulak.
–	Benne	vagyok!	–	kiáltotta	harsányan	a	vietnami	veterán.
–	Hol	táboroznak?	–	kérdezte	Julia.
–	A	Wishing	Rock	túloldalán.
Tehát	nem	arra,	ahol	Robin	és	a	családja	kempingezik	a	héten.



–	Te	mit	gondolsz	erről?	–	kérdezte	Candice.	Nyugdíjas	tanárként
mindig	 lelkesen	 lecsapott	 a	 lehetőségre,	 hogy	 fiatal	 elméket
pallérozzon.	 –	 Elmenni	 otthonról,	 otthagyni	 az	 összes	 világi
javainkat	és	abból	élni,	amit	a	természet	kínál.	El	tudnád	így	képzelni
magad?
Julia	vállat	vont,	bár	hamarabb	látta	volna	magát	a	Holdon.
–	Szabad	szellemű	fiatalok,	nem	igaz?	Szinte	romantikus.
Candice	elmosolyodott.	Nyilvánvalóan	ez	volt	a	helyes	válasz.
Julia	 kivette	 a	 zacskót	 a	 szemetesből,	 s	 kezdte	 összegyűjteni	 az

üres	üdítős	dobozokat	és	kávéspoharakat.	Nem	is	értette,	miért	nem
zavarja,	 hogy	 ezek	 után	 az	 emberek	 után	 takarít,	 mikor	 otthon
dührohamot	 kap	 már	 attól	 is,	 ha	 csak	 egy	 piszkos	 zoknit	 fel	 kell
szednie	a	lépcsőről	az	egyik	lusta	húga	után.
Nem	 sokkal	 a	 tizenötödik	 születésnapja	 után	 kezdte	 meg	 az

önkéntes	munkát	a	menhelyen.	Nyár	volt,	és	unatkozott.	Nem	talált
semmi	érdekes	olvasnivalót,	és	halálra	idegesítették	a	húgai.	Utálta,
hogy	vigyáznia	kellett	 rájuk,	utálta	a	 felelősséget,	utálta,	hogy	még
mindig	nem	számított	felnőttnek.
–	Lássuk,	megvan-e	benned	az,	ami	ehhez	kell!	–	mondta	az	apja	a

kocsiban,	úton	a	menhely	felé.
–	Micsoda?	–	csattant	fel	Julia,	mert	nem	tudta,	miért	viszi	az	apja

a	 város	 rosszabbik	 felébe,	 ahol	 majd	 büdös,	 bolond,	 hajléktalan
embereket	kell	kiszolgálnia.
A	menhelyet	a	szülei	amolyan	leckének	szánták	az	életről,	mint	azt

is,	 mikor	 gyerekkorukban	mindhármuknak	 ki	 kellett	 választaniuk	 a
holmijukból	 egy	 ajándékot,	 amelyet	 aztán	 elvittek	 egy
gyerekotthonnak.	Persze	nem	zoknit	vagy	alsóneműt.	Julia	utálta	az
ilyen	leckéket,	és	utálta,	ha	kényszerítették	valamire.	Azt	meg	főleg,



hogy	az	apja	átverte,	amikor	azzal	az	ürüggyel	ültette	be	a	kocsiba,
hogy	megnéznek	 egy	 alom	nemrég	 született	 kiskutyát.	Makacs	 volt
(akárcsak	az	anyja	–	az	apja	szerint),	és	folyton	ellenkezett	(akárcsak
az	 apja	–	 az	 anyja	 szerint),	 valamint	 önfejű	 volt	 (akárcsak	mindkét
szülője	 –	 a	 nagymamája	 szerint),	 és	 parancsolgató	 (akárcsak	 a
nagyanyja	 –	 a	 húgai	 szerint).	 Ezek	 a	 tulajdonságai	 tették	 képessé
arra,	hogy	kitartson	a	menhelyen	az	első	hónapokban.
Azért	 is	megmutatom	 neki,	 hogy	meg	 tudom	 csinálni!	 –	 fortyogott

magában	 az	 apja	 ellen,	 s	 olyan	 lendülettel	 vetette	 bele	 magát	 a
főzésbe,	 a	 takarításba	 és	 a	mosásba,	 hogy	 az	 anyja	már	 nem	 tudta
mire	vélni.
–	 Julia	 mosogatott	 el?	 –	 kérdezte	 tréfásan	 csilingelő	 hangon.	 –

Julia	Carroll,	a	legidősebb	lány	ebben	a	házban?
Nehéz	volt	megmagyarázni,	miért	ment	vissza	a	menhelyre	ezután

is.	 Nem	 különösebben	 élvezte	 a	 piszkos	 ruhák	 mosását	 vagy	 a
vécépucolást.	 Ennek	 ellenére	 hetente	 kétszer-háromszor	 rávette
magát,	 hogy	 reggel	 hétkor	 kikeljen	 az	 ágyból,	 és	 elgyalogoljon	 a
rossz	 hírű	 külvárosba	 vagy	 a	 Prince	 Avenue-i	 menhelyre	 ételt	 és
takarókat	osztani	meg	takarítani	a	kábítószeresek,	mentális	zavarban
szenvedők	és	más	elveszett	lelkek	után.
A	külseje	miatt	sokan	kifejezetten	 igényelték	 Julia	 gondoskodását.

A	menhelyieknek	szükségük	volt	rá.
–	 Befejeznéd	 helyettem,	 gyerekem?	 Találkozóm	 van	 a

polgármesterrel.
–	Persze	–	felelte	Julia,	behajítva	a	szemetes	zsákot	a	teherautóba.

Az	első	ülésről	kivett	néhány	 tollat	és	egy	csomó	papírt:	kitöltendő
nyomtatványokat,	 segélykérelmeket,	 veteránoknak	 járó	 juttatások
iránti	kérelmeket	és	egészségügyi	ellátás	iránti	igényeket.



A	 következő	 néhány	 órában	 papírmunkát	 végzett,	 és	 felhívott
néhány	hivatalt	a	rossz	szagú	nyilvános	fülkéből,	majd	elbeszélgetett
a	 csoport	 egynémely	 tagjával	 arról,	 hogy	 mit	 akarnak	 kezdeni	 az
életükkel.	 Julia	 barátai	 közül	 sokan	 lenézték	 az	 önkéntes	munkáját
(úgy	 tartották,	 a	 hajléktalanok	 lusta	 emberek),	 mert	 nem	 értették,
hogy	 egy	 ember	 általában	 nem	 valami	 jellemhiba	 miatt	 köt	 ki	 az
utcán,	 hanem	 látszólag	 kis	 jelentőségű	 rossz	 döntések	 egyre
halmozódó	 sorozata	 következtében.	 Például	 felbosszant	 egy	 nem
éppen	elnéző	zsarut,	nem	a	megfelelő	emberekkel	barátkozik,	elkésik
az	 iskolából,	 nem	 megy	 be	 dolgozni,	 vagy	 nem	 jelenik	 meg	 a
találkozón	a	 felügyelőtisztjével,	 ha	 feltételes	 szabadlábra	 engedték,
csak	mert	túl	fáradt	volt	ahhoz,	hogy	beállítsa	az	ébresztőórát.
Julia	 nem	 volt	 pszichiáter,	 az	 ápoltjai	 jó	 részének	 viszont

nyilvánvalóan	baj	 volt	 az	 alapvető	mentális	 egészségével,	 az	 enyhe
paranoiától	a	depresszión	át	a	végletes	téveszmékig.
–	 Reagan	 az	 oka	 –	 mondta	 az	 anyja,	 mikor	 először	 hívta	 fel	 a

figyelmét	erre	a	jelenségre.	–	Mégis	mit	gondolt,	mi	fog	történni,	ha
csökkenti	 az	 elmegyógyintézetek	 szövetségi	 támogatását?	 Ezek	 az
emberek	vagy	az	utcára	kerülnek,	vagy	a	börtönökbe.
Itt	 van	 például	 Beatrice	Oliver,	 a	 lány,	 aki	 elment	 jégkrémért,	 és

sosem	 tért	 haza.	 Őt	 depresszióval	 kezelték,	 ami	 egy	 tényleges
mentális	 betegség.	 Ezt	 Julia	már	 az	 egyik	 telexüzenetből	 tudta.	 Az
Associated	Press	kiküldött	egy	riportert,	hogy	beszéljen	a	szüleivel,
miközben	azok	a	lányukat	keresték.	(Igazából	a	holttestét,	csak	senki
sem	mondta	ki.)	Az	anya	elismerte,	hogy	Beatrice-t	egyszer	kezelték
depresszióval.
Julia	 is	 járt	 egyszer	 pszichiáternél	 a	 főiskola	 első	 évében.	 Nem

mondta	 el	 senkinek,	 mert	 kínos	 lett	 volna	 bevallani,	 hogy	 a



családjától	való	távollétet	nem	viselte	olyan	könnyen,	mint	gondolta.
Az	 ülés	 vége	 felé	 az	 agykurkász	 ásított	 egyet,	 ami	 többet	 segített
Juliának,	 mint	 a	 fickó	 sablonos	 tanácsai	 (járjon	 valami	 csoportba,
próbáljon	 ki	 új	 tevékenységeket,	 válasszon	 új	 frizurát,	 és
mosolyogjon	 többet),	 mert	 megmutatta	 neki,	 hogy	 a	 problémái
hétköznapiak,	és	hogy	a	srácok	a	kampuszon	bizonyára	ugyanezektől
a	kínzó	aggodalmaktól	szenvednek.
A	hír	ugyanakkor	el	is	gondolkodtatta.	Ha	egy	nap	ő	tűnne	el,	vagy

isten	 ments,	 de	 elrabolnák,	 róla	 is	 kiderítené	 egy	 riporter,	 hogy
agykurkásznál	 járt?	 És	 ez	 a	 tény	 eleve	 azt	 jelenti,	 hogy	 mentális
betegsége	van?
–	 Elrabolták!	 –	 kiáltott	 fel	 Delilah,	 nyers	 hangjával	 kizökkentve

Juliát	a	gondolataiból.	–	Én	mondom,	kishúgom.
Julia	felnézett	a	levélből,	melyet	Delilah	lányának	írt	éppen.	A	lány

sosem	 válaszolt,	 ami	 szemmel	 láthatóan	 jobban	 elszomorította
Juliát,	mint	Delilah-t	magát.
–	Elrabolták	–	ismételte	az	asszony.	–	Nevenincs	Monát.	Egy	férfi

rabolta	el.
–	Ó!	–	Ez	volt	minden,	amit	Julia	mondani	tudott.
–	És	nem	ám	csak	úgy	–	folytatta	Delilah.	–	Hanem	úgy,	hogy…	–

Az	asszony	felmordult,	és	fenyegető,	erőszakos	mozdulatot	imitált	a
karjával.
Julia	 összehúzta	 magát,	 mintha	 a	 képzelt	 férfi	 őt	 akarná

megragadni.
–	 Megy	 az	 utcán	 –	 mondta	 tovább	 Delilah	 –,	 elmegy	 egy	 ócska

autó	mellett,	ez	a	 fekete	 furgon	meg	odahúz	mellé,	kinyílik	az	ajtó,
az	a	férfi	meg,	az	a	nagydarab,	fehér	pasi	kinyúl	belőle,	és…	–	a	nő



megismételte	az	 iménti	mozdulatot,	mint	mikor	valaki	megragad	és
magához	ránt	egy	embert.
Julia	 megdörzsölte	 a	 karját,	 hogy	 enyhítse	 jeges	 borzongását.

Maga	előtt	látta	a	fekete	furgont,	az	oldalra	csúszó	ajtót,	a	színtiszta
amerikai	 férfit,	 ahogy	 előtűnik	 a	 sötétből.	 Kinyújtott	 karral,
karmokká	 görbített	 ujjakkal,	 vicsorgássá	 torzult	 vigyorral	 a	 száján,
melyből	kivillannak	borotvaéles	fogai.
–	 Hallgass	 rám,	 te	 lány!	 –	 morogta	 baljós	 hangon	 Delilah.	 –

Elrabolták.	Bármelyikünket	bármikor	elrabolhatják,	ahogy	titeket	is.
Julia	letette	a	tollat,	s	Delilah	váladékos,	elsárgult	szemébe	nézett.

Heroin.	 Ahhoz	 kellenek	 Delilah-nak	 a	 tűk.	 Kaposi-szarkóma.	 Az
okozza	a	sebeket	a	bőrén.	Julia	számos	cikket	írt	már	a	HIV-ről	és	az
AIDS-ről	 az	 egyetemi	 lapnak.	 Tudta,	 hogy	 a	 rák	 e	 ritka	 fajtája
elterjedhet	a	szervekben,	és	sebeket	okozhat	az	agyban.	Delilah-nak
legtöbbször	 nem	 volt	 tiszta	 a	 gondolkodása,	 talán	 most	 is	 valami
látomását	vagy	lázálmát	meséli.	Nem	tűnt	valószerűnek,	hogy	valakit
csak	 úgy	 elragadhatnak	 az	 utcán	 Athens	 belvárosának	 kellős
közepén.
Ugyanakkor	 az	 sem	 tűnik	 valószerűnek,	 hogy	 egy	 lányt

elraboljanak,	miközben	jégkrémért	megy.
És	nem	is	csak	egyszerűen	elrabolják,	hanem	egyenesen	fogságban

tartják.
Julia	mégis	szelíden	emlékeztette	Delilah-t:
–	Korábban	azt	mondta,	látta	Monát	bemenni	az	erdőbe.
–	A	 furgon	 kerekére	 vastagon	 rá	 volt	 száradva	 a	 sár.	A	 fű	meg	 a

szemét.	Fogadni	mernék,	hogy	a	fickó	bevitte	az	erdőbe.	–	Közelebb
hajolt,	 szája	 bűzlött	 a	 rothadó	 fogaktól	 meg	 a	 cigarettától.	 –	 A



férfiak	csinálnak	ám	egyet-mást	a	 lányokkal,	kedvesem.	A	kedvüket
töltik	rajtuk,	olyanokat	művelnek,	hogy	jobb,	ha	nem	tudod.
Julia	tarkóján	felállt	a	szőr.
–	 Haha!	 –	 nevetett	 Delilah,	 mint	 mindig,	 ha	 sikerült	 ráhoznia

valakire	a	 frászt.	–	Haha!	–	Hátravetett	 fejjel	hangtalanul	nevetett.
Fogatlan	ínye	csillogott	a	napfényben.
Julia	megdörzsölte	a	tarkóját.
Beatrice	 Oliver,	 Nevenincs	 Mona.	 Húsz	 mérföldnyire	 éltek

egymástól,	 és	 mindketten	 csinosak	 voltak.	 Mindketten	 szőkék,	 és
nagyjából	egyidősek.	És	mindketten	csak	mentek	az	utcán	késő	este.
Vajon	 kifigyelte	 őket	 valami	 gonosz	 ember,	 aki	 úgy	 döntött,	 hogy
elrabolja	mindkettőjüket?
Ugyanaz	 a	 gonosz	 ember?	 Vagy	mindegyiket	 más?	 Vajon	 ezek	 a

férfiak	most	otthon	vannak	a	családjuk	körében?	Netán	épp	reggelit
készítenek	a	gyerekeiknek,	borotválkoznak,	vagy	búcsúcsókot	adnak
a	 feleségüknek,	 s	 közben	magukban	 somolyognak,	 azt	 tervezgetve,
mit	fognak	tenni	később	a	lányokkal,	akiket	elraboltak?
–	Hé!	–	bökte	meg	Delilah	Julia	karját.	–	Még	ma	befejezed?	Más

dolgom	is	van.
Julia	 felvette	 a	 tollat,	 folytatta	 a	 levelet	 Delilah	 lányának,	 és	 úgy

fejezte	 be,	 hogy	 „szeretettel”,	 mint	 mindig,	 bár	 az	 asszony	 sosem
kérte	rá.
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Kevesebb	 mint	 harminc	 perccel	 azután,	 hogy	 visszatért	 a
kollégiumba,	 Julia	a	személyhívója	kitartó	 jelzésére	riadt	 fel.	Vakon
kotorászni	 kezdett	 a	 táskájában,	 hogy	 elhallgattassa	 az	 idegesítő
csipogást.	 Keze	 beleakadt	 a	 sárga	 sálba,	 amelyet	 végül	 elfelejtett
beadni	 a	 húgának.	 Végre	 rátalált	 a	 gombra,	 mire	 a	 készülék
elhallgatott.
Hátára	 gördült,	 és	 a	 plafont	 bámulta.	 Szíve	 olyan	 hevesen	 vert,

hogy	 a	 torkában	 érezte	 a	 dobogást.	 Rányomta	 az	 ujját	 a	 nyaki
ütőerére,	 és	 számolta	 a	 lüktetést,	 amíg	 szívverése	 le	 nem	 lassult	 a
normál	ütemre.
Már	 megint	 Beatrice	 Oliverről	 álmodott,	 csakhogy	 ezúttal	 nem

távolról	 figyelte	 álmában	 a	 lányt,	 hanem	 ő	maga	 volt	 Beatrice.	 Az
apjával	–	a	saját	apjával	–	beszélgetett	a	fogfájásáról,	és	felajánlotta,
hogy	elmegy	a	boltba	jégkrémért.	Azután	az	anyja	–	a	saját	anyja	–
adott	 neki	 pénzt	 rá,	 majd	 elindult	 az	 utcán,	 de	 hirtelen	 már	 nem
Beatrice	 Oliverként,	 hanem	 Nevenincs	 Monaként.	 Sötét	 volt,	 és
lehűlt	a	levegő.	Ekkor	meglátta	a	régi	típusú	autót,	s	nemsokára	egy
férfi	 izzadt	 tenyere	 fogta	be	a	száját.	Lába	elemelkedett	a	 földről,	 s
berángatták	a	furgon	fenyegető	sötétjébe.
Julia	 a	 szája	 elé	 tette	 a	 kezét,	 s	 eltűnődött,	 milyen	 érzés,	 ha

hirtelen	 elhallgattatják	 az	 embert.	 Végighúzta	 az	 ujjait	 az	 ajka
vonalán,	 s	 ahogy	 egyre	 finomabbá	 vált	 az	 érintés,	 el	 is	 tűnt	 az
izzadságszagú,	 gonosz	 férfi,	 és	 már	 csak	 Robinra	 tudott	 gondolni.
Arra,	 ahogy	 a	 fiú	 puha	 ajkai	 a	 szájára	 simulnak,	 ahogy	 arcának



meglepően	 érdes	 bőre	 súrolja	 a	 nyakát.	 Ahogy	 tenyere	 gyengéden
rásimul	 a	mellére,	 s	 amilyen	 érzést	 ezzel	 belőle	 kivált,	mert	 tudja,
hogyan	 kell	 megérintenie.	 Sosem	 ragadta	 meg	 durván,	 sosem
nyomorgatta	 vagy	 nehezedett	 rá	 a	 kelleténél	 jobban.	 Egyszerűen
szerette.
Azaz	 szeretni	 fogja	 –	 határozta	 el	 Julia	 abban	 a	 pillanatban.	 Az

édesanyja,	aki	úgy	tűnt,	élvezi	az	őszinte	és	kínos	beszélgetéseket	a
szextől	 kezdve	 a	 drogokig	 bármiről,	 azt	 mondta,	 nincs	 semmi	 baj
azzal,	 ha	 intim	 viszonyba	 kerül	 bárkivel,	 akivel	 csak	 szeretne.	 A
lényeg	az,	hogy	tényleg	akarja.
Márpedig	Julia	tényleg	le	akart	feküdni	végre	Robin	Clarkkal.
Nem	mintha	ehhez	szüksége	lett	volna	az	édesanyja	engedélyére.
Az	oldalára	gördült.	Nancy	Griggs,	a	szobatársa	húsz	perce	elment

kerámiaórára,	 miközben	 ő	 úgy	 tett,	 mintha	 aludna.	 Összevesztek
ugyanis	 a	 hétvége	 miatt,	 mert	 Julia	 kiselőadást	 tartott	 Nancynek
arról,	hogy	ne	maradjon	ki	sokáig,	és	ne	járjon	bárról	bárra,	valamint
gondoskodjon	megbízható	kíséretről	hazafelé.
Nancy	 csak	 forgatta	 a	 szemét,	 amitől	 Julia	megemelte	 a	 hangját,

pedig	ez	sosem	javított	a	helyzeten.	Már	akkor	 tudta,	hogy	épp	úgy
beszél,	 mint	 az	 édesanyja,	 miközben	 a	 leghangosabban	 kiabált	 a
lánnyal,	 aki	 a	 legjobb	 barátnője	 volt	 az	 egész	 világon.	De	 életében
először	nem	bánta.	Beatrice	Olivernek	 is	 jól	 jött	volna	talán	egy	kis
kioktatás	 arról,	 hogy	 alaposan	 nézzen	 körül,	 nehogy	 elrabolja	 az
utcán	egy	aljas,	őrült	gazember,	miközben	késő	este	gyalog	megy	a
boltba	jégkrémért	az	apjának.
–	Menj	a	pokolba!	–	vágott	vissza	Nancy.	–	Nehogy	azt	hidd,	hogy

mindent	tudsz,	csak	mert	neked	van	barátod!



Szóval	 innen	 fúj	 a	 szél!	 Julia	 még	 sosem	 volt	 szerelmes	 (most
vajon	az?),	 és	 sosem	volt	még	állandó	barátja	 (Robin	az).	Csaknem
tizenöt	 éves	 barátságuk	 alatt	 mindig	 Nancy	 volt	 az,	 akinek	 barátja
volt,	és	ő	rendelkezett	bőséges	tapasztalattal	mindenről,	amiről	Julia
csak	az	olvasmányaiból	tudott.
Juliának	a	nagymamája	egyik	mondása	jutott	az	eszébe:	Póráz	 lett

az	ugróköteledből.
–	 Robin!	 –	 kiáltott	 fel	 Julia,	 hirtelen	 felülve	 az	 ágyon.	 A	 szíve

megint	 majd	 kiugrott	 a	 helyéről.	 Kikapta	 a	 csipogót	 a	 táskájából.
Lehet,	hogy	Robin	volt	az.	Talán	ott	áll	egy	erdei	telefonfülkében,	és
várja	 az	 ő	 visszahívását.	 Megnyomta	 a	 gombot,	 és	 legszívesebben
falhoz	vágta	volna	a	csipogót.	Nem	Robin	volt	az,	hanem	nyilván	az
egyik	 bugyuta	 húga,	 aki	 csak	 egy	 értelmetlennek	 tűnő	 számsort
küldött	 (51716),	amely	fejjel	 lefelé	fordítva	nagyjából	úgy	nézett	ki,
mintha	betűkkel	azt	írta	volna,	hogy	DILIS.
–	 Nagyon	 vicces	 –	 dünnyögte	 Julia.	 Csakis	 a	 nagyobbik	 húga

lehetett	az,	Pepper,	gondolta,	mert	a	jó	kislány	kisebbik	sosem	lógna
az	iskolából.
Letette	 a	 lábát	 az	 ágyról,	 s	 talpával	 idegesen	 ütögette	 a	 padlót.

Átnézett	 a	 szoba	 túloldalára,	 ahol	 Nancy	 nagy	 felfordulást	 hagyott
maga	után.	Együtt	vették	meg	az	ágyneműjüket	a	Searsnél,	és	maguk
választották	ki	a	függönyt	meg	a	posztereket.	A	gyerekfelvigyázással
keresett	 pénzükből	 csinosították	 ki	 a	 szobát.	 Julia	 felidézte,
mennyire	 felnőttnek	 érezték	 magukat,	 mikor	 önállóan	 indultak
vásárolni	 saját,	 nehezen	 megkeresett	 pénzükkel	 a	 zsebükben.	 És
vigyáztak	 magukra,	 mint	 két	 igazi	 felnőtt.	 Utána	 azonban	 Julia
hazament,	 és	 kínait	 evett	 vacsorára,	 amit	 a	 szülei	 rendeltek,	 majd



kimosta	 a	 szülei	 által	 vett	 ruháit	 a	 szülei	 mosógépével.	 Pocsékul
érezte	magát,	amiért	még	egyáltalán	nem	képes	az	önállóságra.
Lépett	kettőt,	és	leült	az	íróasztalához.	A	jegyzettömbjére	meredt,

amelybe	még	korábban	Robinnak	kezdett	írni	egy	szerelmes	levelet.
Madonna	 dalát	 idézte,	 ahol	 párizsi	 csókokról	 és	 római	 andalgásról
esett	szó.
Tényleg	 le	 kellene	 feküdnie	 Robinnal?	 Robin	 erre	 a	 megfelelő

férfi?	 Tavaly	 ilyenkor	 szinte	 mindegy	 lett	 volna,	 ki	 veszi	 el	 a
szüzességét.	Miért	lett	hirtelen	ekkora	jelentősége?
Ceruzájával	újra	végigment	a	leírt	dalszövegen.
Meg	akarlak	csókolni	Párizsban…
Talán	mégsem	most	van	itt	az	ideje	egy	szerelmes	levélnek,	főleg

hogy	Robin	nem	is	jön	haza	a	hét	vége	előtt.	Ő	nem	az	a	bolond	lány,
aki	 mindent	 felad	 egy	 fiúért.	 Tanulnia	 kell	 a	 nehéz	 pszichológia
záróvizsgára,	át	kell	olvasnia	még	egyszer	az	Edmund	Spenserről	írt
dolgozatát	Edwards	professzor	déli	órájára,	ki	kell	pofoznia	a	cikkét	a
Red	&	Blacknek,	mert	már	öt	hét	telt	el	Beatrice	Oliver	elrablása	óta,
így	 nehéz	 lesz	 meggyőzni	 Greget,	 Lionelt	 és	 Mr.	 Hannah-t	 arról,
hogy	a	sztori	még	mindig	aktuális	és	hírértékkel	bír.
Szájához	ütögette	a	ceruzát,	s	az	íróasztal	mögötti	falra	szögezett

polaroid	 képeket	 bámulta.	 Az	 egyiken	 Nancy	 fényképezett	 egy
madarat,	 a	 másikon	 a	 húgai	 cigánykerekeztek	 kicsit	 ügyetlenül	 a
parkban,	 a	 harmadikon	 a	 szülei	 táncoltak	 egy	 összejövetelen
(lassúztak,	 de	 mégsem	 vicces	 volt,	 inkább	 romantikus).	 Aztán	 volt
még	 ott	 egy	 kép	 a	 teknősükről,	 Herschel	 Walkerről	 (aki	 egy	 nem
eléggé	méltányolt	 anyák	napi	 ajándék	 volt	 egyszer),	 ahogy	napozik
az	elülső	verandán.
Egy	szép,	fiatal	lány	gyalogolt	az	utcán,	mikor	hirtelen…



Julia	elszörnyedt	a	gondolattól.	Vajon	Beatrice	Oliver	 is	szűz	volt
még?	 Az	 a	 férfi,	 aki	 elrabolta	 (és	 fogva	 tartja)	 volt	 az	 első	 az
életében?
És	vajon	az	utolsó	is	ő	lesz?
–	 Fogd	 be!	 –	 kiáltotta	 egy	 lány	 a	 folyosón.	 Orrhangú,	 alabamai

tájszólása	 beszűrődött	 az	 ajtón.	 Úgy	 hangzott,	 mintha	 piszkálna
valakit,	 s	 ettől	 Juliában	 valami	 zsigeri	 ellenszenv	 ébredt	 iránta,
mielőtt	még	egyáltalán	látta	volna.
–	Nem,	mert	te	csináltad,	te	liba!
Julia	 összerezzent,	 amint	 megremegett	 az	 ajtaja.	 Ököllel	 verte

valaki.
–	Helló!	–	hallatszott	Alabama	hangja.
Mivel	 ez	 kizárólag	 lánykollégium	 volt,	 Julia	 nem	 kapott	 magára

semmit,	bár	csak	pólót	és	alsóneműt	viselt.	Mikor	rádöbbent,	hogy	ő
ezt	a	lányt	még	életében	nem	látta,	már	bánta	a	hanyagságát.
Az	idegen	azonban	nem	zavartatta	magát,	egyszerűen	benyomult	a

szobába.
–	 Micsoda	 kupi!	 Kellene	 nektek	 egy	 szobalány	 –	 közölte,	 majd

benézett	 Nancy	 ágya	 alá	 meg	 az	 íróasztala	 melletti	 résbe.	 Aztán
elindult	a	szekrénye	felé.
–	Bocs,	de	ismerlek	én	téged?	–	kérdezte	Julia.
–	 Nancy	 egyik	 barátja	 vagyok	 –	 felelte	 a	 lány,	 majd	 kinyitotta

Nancy	 szekrényét.	 –	 Azt	 mondta,	 kölcsönvehetem	 a…	 Itt	 is	 van	 –
kapott	elő	egy	bőrszatyrot,	mit	sem	törődve	a	halomra	dőlő	cipőkkel.
Megfordult,	s	 tetőtől	 talpig	végigmérte	 Juliát.	–	 Jó	zokni	–	mondta,
azzal	távozott,	a	lenézés	kellemetlen	levegőjét	hagyva	maga	után.
Julia	 lepillantott	 a	 zoknijára.	 Szürke	volt,	 és	barna	 tacskók	voltak

az	 anyagába	 szőve.	 Legszívesebben	 utánafutott	 volna	 a	 lánynak	 a



folyosóra,	hogy	megkérdezze,	mi	baja	van	a	zoknijával,	de	jól	tudta,
hogy	a	megjegyzés	nem	a	zokniról	szólt,	hanem	arról,	hogy	Alabama
jelezze	neki,	hol	a	helye.
Tudta,	 hogyan	 zajlanak	 az	 efféle	 játszmák,	 de	 fogalma	 sem	 volt,

hogyan	kell	tovább	játszani	őket.
Az	órájára	nézett.
A	 Spenser-kurzus	 csak	 délben	 kezdődik,	 addig	 van	 idő	 beadni	 a

sárga	 sálat	 a	 húgának.	 Meg	 aztán	 ott	 vannak	 azok	 a	 kinyomtatott
anyagok	 is,	 amelyeket	 az	 édesanyjától	 kért.	 Ott	 várják	 a
konyhaasztalon.	 Sütött	 a	 nap,	 bár	 csípős	 volt	 az	 idő.	 Egy	 kis
biciklizés	talán	kiűzi	fejéből	a	sötét	gondolatokat.
Felhúzta	 a	 farmerét,	 felkapott	 egy	 pulóvert	 a	 pólóra,	 magához

vette	 a	 táskáját,	 és	 telerakta	 a	 szatyrát	 könyvekkel.	Már	 bezárta	 az
ajtót,	 amikor	 eszébe	 jutott,	 hogy	 nem	 mosott	 fogat,	 és	 nem
fésülködött	 meg,	 de	 jó	 lesz	 akkor	 is,	 ha	 hazaér.	 Mármint	 a	 szülei
otthonába,	 mert	 a	 körúti	 házat	 már	 nem	 tekintette	 a	 saját
otthonának,	hiszen	nem	ott	lakott.
A	 kollégium	 előtt	 meg	 kellett	 birkóznia	 a	 berozsdásodott

biciklilakattal.	 A	 reggeli	 ködnek	 már	 nyoma	 sem	 maradt,	 mikor
áthaladt	 a	 fekete	 vaskapu	 alatt,	 amely	 az	 Északi	 Kampusz	 bejáratát
volt	hivatott	jelezni.	Talán	nem	ártott	volna	dzsekit	húznia,	de	nem
fog	 fázni,	 ha	 a	 napon	marad.	 Átnavigált	 az	 út	 közepén	 hömpölygő
diákok	 tömegén.	Az	egyetemisták	 jókedvűnek	 tűntek.	Az	 idő	 régóta
vacillált	a	tél	és	a	tavasz	között,	így	mindenki	örült	a	napfénynek.
A	kollégium	és	Juliáék	háza	között	alig	tizenöt	perc	volt	a	távolság,

de	 mindig	 hosszabbnak	 tűnt	 odafelé,	 mint	 visszafelé.	 Amint
befordult	 a	 sarkon	 gyermekkora	 fákkal	 szegélyezett	 sugárútjára,
minden	 alkalommal	 nosztalgikus	 érzések	 kerítették	 hatalmukba	 a



lányt.	 A	 nyeregből	 kiemelkedve	 tekert	 végig	 az	 úton.	 A
méltóságteljes	viktoriánus	és	hétköznapibb,	vidékies	házak	sorát	úgy
ismerte,	mint	a	tenyerét.	A	környéken	leginkább	az	egyetem	tanárai
laktak,	 de	 édesanyja	 szerint	 a	 legkorábbi	 lakók	már	 azóta	 itt	 éltek,
hogy	Jézus	elveszítette	a	szandálját.
Odabólintott	 Mrs.	 Carternek,	 aki	 mindig	 kéznél	 tartotta	 a	 kerti

locsolót	 arra	 az	 esetre,	 ha	 egy	 gyerek	netán	 át	 akarna	 vágni	 széles
előkertjén.	Bartonék	ugatós	springer	spánieljétől	tartva	áttért	az	utca
túloldalára,	bár	az	egy	fához	volt	kötve,	és	már	nemegyszer	majdnem
megfulladt	a	lánctól,	mert	mindig	megfeledkezett	róla,	valahányszor
elhaladt	előttük	valaki.
Julia	 befordult	 szülei	 sárga,	 viktoriánus	 házának	 felhajtójára.

Pepper	biciklije	az	elülső	tornác	korlátjának	támasztva	állt,	ami	nem
jelentett	 semmit,	 mert	 tizenhat	 éves	 idősebbik	 húgát	 számtalan
barátjának	 bármelyike	 elvihette	 kocsival	 az	 iskolába.	Kisebbik	 húga
rózsaszín	 biciklije	 viszont	 nem	 állt	 ott,	 mert	 az	 a	 tökéletes	 kis
Sweetpea	mindig	 éppen	ott	 volt,	 ahol	 lennie	 kellett,	 ahogy	a	 szülei
elvárták	tőle.
Sweetpea,	 azaz	 cukorborsó,	 de	 Julia	 kishúga	 sem	 édes	 nem	 volt,

sem	 borsógömbölyűségű,	 inkább	 hasonlított	 piszkafára.	 Beceneve
onnan	eredt,	hogy	azon	a	nyáron,	amikor	betöltötte	a	nyolcat,	semmi
mást	nem	volt	hajlandó	megenni,	csak	a	cukorborsót.	Ez	a	történet	a
családi	 folklór	egyik	kedves	darabja	volt,	 akárcsak	az,	hogy	Peppert
azért	hívják	borsnak,	mert	már	kicsiként	is	csípős	volt	a	nyelve.	Julia
utálta,	 hogy	 neki	 kellett	 egész	 nyáron	 nyitogatni	 a	 konzerveket,
mikor	 a	 kiskölyök	 bömbölni	 kezdett	 egy	újabb	 adag	 borsóért.	Arról
nem	is	beszélve,	ami	a	borsókkal	történt	kifelé	menet.	Azt	gondolta



volna	 az	 ember,	 a	 kis	 liba	 belefullad	 a	 nagy	 halom	 zöld	 fosba,	 de
nem,	képtelenség	volt	tőle	megszabadulni.
Juliát	elfogta	a	bűntudat	erre	az	utolsó	gondolatra.	Kedvesebbnek

kellene	 lennie	a	kishúgához,	gondolta,	de	ez	nem	egyszerű,	ha	eszi
az	embert	az	irigység,	mert	Sweetpea-nek	sokkal	könnyebb	az	élete,
mint	 neki.	 Mintha	 a	 köztük	 lévő	 öt	 év	 a	 szüleiket	 kemény,
rendíthetetlen	 sziklából	 apró	kavicsokká	koptatta	 volna,	 amelyekkel
kacsázni	lehet	a	tavon.	Julia	persze	szerette	Sweetpea-t,	hisz	végül	is
testvérek	 voltak,	 de	 néha	 legszívesebben	 megfojtotta	 volna,	 ami
természetes,	hisz	végül	is	testvérek	voltak.
Csillapítandó	 a	 bűntudatát,	 Julia	 emlékeztette	 magát	 azokra	 az

időkre,	 amikor	 összetartottak	 mind	 a	 hárman.	 Például	 mikor	 a
szüleik	 nagy	 ritkán	 veszekedtek	 (úgy	 istenigazából,	 mert	 a	 heves
viták	 máskor	 is	 gyakoriak	 voltak),	 ők	 pedig	 egy	 ágyban	 aludtak,
mintha	a	szoros	közelség	megvédené	őket	a	kiabálástól.	Vagy	mikor
a	nagymama	azt	mondta	Peppernek,	hogy	ideje	leadnia	a	babaháját,
mire	 Sweetpea	 besavanyodott	 vén	 tyúknak	 nevezte.	 Vagy	 mikor
Juliát	 rajtakapták	 a	 legelső	 alkalommal,	 hogy	 kipróbálta	 a
marihuánás	cigit,	a	két	húga	meg	őrt	állt	az	ajtaja	előtt,	míg	a	szülei
be	nem	 fejezték	 vele	 a	 kiabálást.	Vagy	mikor	 kisgyerekként	mind	 a
hárman	 zokogtak	 Charles	 és	 Diana	 esküvőjét	 nézve,	 mert	 olyan
romantikusnak	találták	a	szerelmüket,	és	mind	a	három	Carroll	lány
azt	 kívánta,	 bárcsak	 a	 testvérei	 is	 megtalálnák	 ezt	 a	 fajta	 örök
szerelmet	(lehetőleg	egy	dúsgazdag	herceg	oldalán).
Az	 emlékek	 nosztalgikus	 hangulatba	 ringatták	 Juliát,	 miközben

eljutott	a	házig.	Átlépte	a	törött	verandalépcsőt	(amiért	az	édesanyja
kiabált	 az	 apjával,	 hogy	 javítsa	meg	 végre),	 és	 kikerülte	 a	 haldokló
krókuszt	 (amiért	 az	 apja	 kiabált	 az	 anyjával,	mert	nem	ülteti	 át).	A



bejárati	ajtó	nyitva	volt,	mint	mindig.	Általában	senki	sem	találta	a
kulcsát,	 az	 anyjuk	 pedig	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 ha	 egy	 tolvaj
meglátja,	milyen	állapotban	van	a	bútor	a	nappaliban,	rögtön	rájön,
hogy	innen	nincs	mit	lopni.
Julia	 apja	 állatorvos	 volt,	 és	 rendszeresen	 hordott	 haza	 kóbor

állatokat.	Mire	 a	 felesége	 végül	 a	 sarkára	 állt,	 a	 három	 lány	 kezdte
hazahordani	 őket.	 A	 szomszédság	 enyhe	 fejcsóválással	 dr.	 Dolittle
házaként	emlegette	viktoriánus	otthonukat.
Mintegy	végszóra	egy	barna	cica	dörgölőzött	Julia	lábához,	amikor

le	akarta	tenni	a	szatyrát.	Senki	sem	tudta,	kié	lehet.	Halk	vakkantás
hallatszott	a	kanapé	felől,	ahol	Mr.	Peterson,	a	csonka	lábú	terrier	a
hátán	 fekve	 lábadozott.	 Mellette,	 a	 földön	 Ms.	 Vackor,	 a
memóriagondokkal	 küzdő,	 aranyszínű	 labrador	 hevert.	 Az	 üveges
veranda	 felől	 egy	 gyógyulófélben	 lévő	 tukán	 finom	 neszezése
hallatszott.
–	Lányok,	ő	Señora	Megcsíplek	a	tukánfélék	családjából	–	mutatta

be	 nekik	 apjuk	 annak	 idején	 a	 madarat	 a	 betegeinek	 fenntartott
szertartásossággal.
–	Caramba	–	morogta	stílusosan	az	orra	alatt	az	anyjuk,	majd	el	is

tűnt	az	alagsorban	az	este	hátralévő	részére.
Julia	megsimogatta	a	kutyákat,	majd	elindult	a	konyha	felé,	ahol	a

szokásos	 rendetlenség	 fogadta.	 A	 reggelinél	 használt	 tányérok	 és
más	 edények	 várták	 szanaszét	 a	 húgait,	 hogy	 hazatérjenek	 és
elmosogassák	őket	(Sweetpea	olyan	lassan	csinálta,	hogy	rendszerint
Pepper	fejezte	be).	Egy	ismeretlen,	narancssárga	macska	ugrott	fel	a
pultra,	megszegve	a	ház	asszonyának	egyetlen	szabályát	a	macskákra
vonatkozólag.	 Julia	 felvette,	 és	 letette	 a	 földre.	 A	 cica	 nyomban



felugrott	megint,	de	a	lány	úgy	döntött,	a	maga	részéről	már	megtett
minden	tőle	telhetőt.
Meglátta	 a	 kinyomtatott	 anyagot	 a	 konyhaasztalon.	 Megkérte	 az

édesanyját,	keressen	cikkeket	eltűnt	 lányokról	Georgia	államban,	az
elmúlt	 egy	 évben.	 A	 kézírás	 a	 halom	 tetején	 olyan	 szabályos	 volt,
akár	egy	óvó	nénié,	ami	azt	jelentette,	hogy	édesanyja	az	egyik	fiatal
könyvtárost	bízta	meg	a	mikrofilmanyag	átnézésével.	A	lány	ezt	írta
a	papírra:	Ezek	azok	a	cikkek,	amelyeknek	nincs	folytatásuk,	tehát	nem
került	meg	az	illető.
Julia	 mogyoróvajat	 kent	 egy	 banánra,	 miközben	 beleolvasott	 az

első	 cikkbe.	 Két	 hónapja	 szerepelt	 a	 Clayton	 News	 Daily	 címlapján
egy	 lány,	 aki	 egy	 főiskolai	 kampuszról	 tűnt	 el.	 Fényképe	 a
nyomtatásban	 olyan	 sötétre	 sikerült,	 hogy	 nem	 lehetett
megállapítani,	hogyan	nézett	ki,	de	azt	írták	róla,	hogy	barna	volt,	és
csinos.
Lapozott	 tovább.	 A	 Statesboro	 Herald	 írt	 a	 következő	 eltűnt

lányról,	 őt	 utoljára	 egy	 moziban	 látták.	 Sportos,	 vonzó	 lányként
említették.
Aztán	jött	a	The	News	Observer	cikke.	Ezt	az	eltűnt	lányt	a	Fannin

megyei	 vásárban	 látták	 utoljára.	Magas	 volt,	 hosszú	 sötét	 hajjal	 és
döbbenetesen	szép	vonásokkal.
A	 Tri-County	 News	 egy	 Eden	 Valley-ben	 lakó	 lány	 eltűnését

jelentette.	Szőke	haj,	kék	szem.	Volt	szépségkirálynő.
A	 The	 Telegraph	 anyagának	 címe	 szerint	 „A	 Mercer	 Egyetem

diákjának	 szobatársa	 nem	 tért	 haza.”	 Az	 egyetem	 papja	 szerint	 a
lány	 „gyönyörű,	 istenfélő	 teremtés,	 mindannyian	 várjuk	 a
visszatértét”.
Csinos,	döbbenetesen	szép,	gyönyörű,	fiatal.



Akárcsak	Beatrice	Oliver.
Akárcsak	Nevenincs	Mona.
Ez	a	két	friss	eltűnés	még	nem	szerepelt	a	mikrofilmarchívumban,

de	 néhány	 hónap	 múlva	 csatlakozni	 fognak	 a	 klubhoz.	 Julia
végigfutotta	 a	 többi	 cikk	 fejlécét,	 de	 egy	 sem	 szólt	 Athensről.	 Ez
részben	azért	volt	megkönnyebbülés,	mert	ezek	szerint	nem	tűnt	el
még	 valaki,	 meg	 azért	 is,	 mert	 azt	 jelentette,	 hogy	 nem	 kerülte	 el
semmi	 a	 figyelmét	 az	Athens-Clarke	Herald	mindennapos	 olvasása
közben.
Összerendezte	a	kinyomtatott	lapokat.	Megérintették	a	történetek,

érezte,	 hogy	 ismét	 zakatol	 a	 szíve.	 Szinte	 levegőt	 is	 alig	 kapott.
Legyezni	 kezdte	 magát	 a	 papírokkal,	 mire	 szomorú	 szülők	 fotói,
iskolai	 fényképek	 és	 nyári	 vakáción	 elkapott	 jelenetek	 villóztak	 a
szeme	előtt.
Mennyi	 csinos	 lány!	 És	 mind	 eltűnt.	 Vagy	 elrabolták.	 Sőt,	 fogva

tartják.
Vagy	csak	még	nem	találták	meg	a	holttestüket.
Egy	 kartotéklap	 esett	 ki	 a	 papírok	 közül.	 Ezen	 az	 édesanyja

kézírása	 állt.	 Nem	 figyelmeztetés	 volt,	 hogy	 ne	 kérjen	 ki	 máskor
ilyen	 baljós	 olvasnivalót,	 hanem	 a	 könyvtár	 számlája:	 huszonnyolc
lap	nyomtatása	darabonként	öt	centért.
Julia	 kihalászott	 a	 táskájából	 egy	 egydolláros	 bankjegyet	 és	 két

negyeddollárost	(édesanyja	idegesítő	szokása	volt,	hogy	bevasalja	az
aprót),	 és	 otthagyta	 a	 számlával	 együtt	 az	 asztalon.	 Pillantása
megállt	 az	 aznapi	 dátumon:	 március	 4.	 Közeledik	 a	 nagymama
születésnapja.	 Megint	 beletúrt	 a	 táskájába,	 s	 megtalálta	 benne	 az
üdvözlőlapot,	 amelyet	 még	 azelőtt	 megvett,	 hogy	 a	 nagymama
megjegyezte,	képtelen	leadni	a	főiskola	első	évében	felszedett	kilóit.



–	 A	 nagyi	 azt	 mondja,	 kövér	 vagy	 –	 fordított	 készségesen
Sweetpea.
Julia	 lecsapta	 a	 leragasztott	 borítékot	 az	 asztalra.	 A	 lapra	 írt

néhány	 kedves	 dolgot,	 de	 már	 nem	 érezte	 őket	 időszerűnek.
Felgőzölhetné	 még	 a	 ragasztót,	 hogy	 hozzáírja	 az	 őszinte
véleményét?
Végül	otthagyta	a	levelet	érintetlenül.	Talán	ilyen	érzés	az,	mikor

az	ember	jobb	meggyőződése	ellenére	helyesen	cselekszik.	Kár,	hogy
senki	más	nem	fog	tudni	róla.
Bement	 a	 hálószobájába,	 amely	 a	 földszinten	 volt,	 mert	 apja

emeleti	 dolgozószobájában	 túl	 nagy	 volt	 a	 felfordulás	 ahhoz,	 hogy
oda	 költözzön,	mikor	 Sweetpea	megérkezett.	 Megállt	 az	 ajtóban,	 s
idegennek	 érezte	 magát,	 bár	 semmi	 sem	 változott.	 A	 falak	 még
mindig	lilák	voltak,	a	poszterei	is	még	mindig	a	helyükön:	az	Indigo
Girls,	az	R.E.M.,	valamint	Billy	Idol	a	mennyezeten,	hogy	ő	legyen	az
utolsó,	akit	elalvás	előtt	lát.	Az	öltözőasztala	tükrének	keretébe	még
ott	 voltak	 betűzve	 a	 főiskolás	 társai	 polaroid	 képei.	 Ahogy	 Mr.
Biggles	 is	 ott	 volt	 még	 az	 ágyon.	 Julia	 felvette	 a	 kivénhedt
plüsskutyát,	 megpuszilta	 a	 feje	 búbját,	 és	 elsuttogta	 neki	 a
milliomodik	 bocsánatkérését,	 amiért	 véletlenül	 kidobta	 csomagolás
közben	a	főiskolára	menet	(hál’	istennek	az	apja	megtalálta).
Lesimította	Mr.	Biggles	kopott,	foltos	szőrét.	Szegény	jószág	sokat

szenvedett.	 Julia	 annyiszor	 aludt	 rajta,	 hogy	 majdnem	 teljesen
kilapult.	Sweetpea	egyszer	lenyírta	a	szőrét,	Pepper	pedig	megégette
az	 orrát	 a	 hajsütővassal.	 Julia	 akkor	 úgy	 tett,	 mint	 aki	 viccesnek
tartja,	de	közben	majd	megszakadt	a	szíve.
Finoman	visszatette	Mr.	Bigglest	a	helyére,	majd	pulóvere	ujjával

letörölte	a	port	a	ronda,	kék	lávalámpáról,	amelyről	tudta,	hogy	anyja



szívből	 utálja	 (épp	 ezért	 tartotta	 meg).	 A	 narancsszínű	 macska
felugrott	az	ágyára.	 Julia	végigsimított	a	hátán,	és	észrevette,	hogy
ez	 egy	másik	 ugyanolyan	macska.	 Ennek	 le	 volt	 borotválva	 a	 lába,
ahol	 korábban	 bekötötték	 az	 infúziót.	 Úgy	 dorombolt,	 akár	 egy
motor.
Elővette	 a	 sárga	 sálat	 a	 táskájából,	 és	 felszaladt	 vele	 a	 lépcsőn

Pepper	szobájához.	A	hely	most	is	olyan	volt,	mintha	bomba	robbant
volna	 benne.	 A	 padlót	 szétszórt	 ruhák	 borították,	 és	 könyvek
hevertek	szanaszét	nyitott	állapotban	lefordítva	(„Bűn	ilyet	tenni”	–
mondaná	az	anyjuk).	A	falak	sötétszürkére	voltak	festve,	a	függönyök
majdnem	 feketék.	 A	 szoba	 szándékosan	 barlangra	 hasonlított,
Pepper	ezzel	is	szándékosan	bosszantani	akarta	az	anyjukat.
Julia	a	nyakához	emelte	a	kezét.	Hónapokkal	ezelőtt	kölcsönvette

Pepper	kinyitható	aranymedálját,	de	húga	csak	a	múlt	pénteken	vette
észre,	 hogy	 hiányzik.	 Alaposan	 összeszólalkoztak,	 amikor	 Julia
tagadta,	 hogy	 elvette	 volna,	 aztán	 pedig	 újra,	mikor	 Pepper	 rájött,
hogy	igazából	viseli,	csak	a	blúza	alá	rejtette,	hogy	ő	ne	vegye	észre.
Ahelyett,	 hogy	 visszaadta	 volna,	 Julia	 kiviharzott	 a	 házból,	 és
bevágta	maga	mögött	az	ajtót.
–	 Te	 meg	 elloptad	 a	 szalmakalapomat!	 –	 kiáltott	 vissza	 a	 válla

fölött,	mintha	az	 aranymedál	 eltulajdonítása	 egyenlő	 súllyal	 esne	 a
latba.
Miért	 is	 viselkedett	 ilyen	 gyerekesen?	 Miért	 nem	 volt	 képes

egyszerűen	visszaadni	a	medált?	Pepper	sminkesasztalkájáról	szinte
folytak	lefelé	a	csecsebecsék,	amiket	talán	ha	egyszer	felvett.	Ezüst-
fekete	 karperecek,	 egy	 hatalmas,	 fekete	 masni,	 amely	 eredetileg
Juliáé	 volt,	 jó	 néhány	 póló	 Flashdance-stílusban	 elszakítva	 a
nyakánál,	 szivárványszínű	macskanadrágok,	 fekete	 harisnyák.	 Több



szemhéjfesték,	 púder	 és	 arcpirosító,	 mint	 amennyit	 Julia	 egész
életében	el	tudna	használni.
Nem	mintha	a	húgának	szüksége	lett	volna	sminkre.	Ha	Julia	szép

volt,	 Pepper	 egyenesen	 érzékien	 gyönyörű.	 (Dúsabb	 idomai	 Julia
szerint	sokkal	előnyösebbek	voltak	az	ő	testalkatánál.)	Jó	alakja	volt,
és	most,	 hogy	 kezdett	 nőiesedni,	 annyira	 vonzó	benyomást	 keltett,
hogy	apjuk	barátai	kezdtek	ostobaságokat	beszélni	a	társaságában.
És	ez	nemcsak	Pepper	külsejének	volt	köszönhető,	a	viselkedését	is

megnyerőnek	találták.	Mindig	kimondta,	amit	gondolt,	és	megtette,
amit	 akart.	 Sosem	 törődött	 azzal,	 mit	 gondolnak	 mások.
Nyilvánvalóan	 tapasztaltabb	 volt,	mint	 Julia.	 A	marihuánát	 például
már	 hatodikban	 kipróbálta.	 A	 múlt	 héten	 egy	 partin	 fogadásból
kokaint	szippantott,	ami	félelmetes,	ugyanakkor	kicsit	 lenyűgöző	is.
Az	 aranymedált	 egy	 fiútól	 kapta,	 akivel	 végigcsinálta	 a	 fiú	 apja
Chevyjének	a	hátuljában.	Legalábbis	 ezt	 állította,	 és	miért	hazudna
ilyesmiről?
Julia	 visszadugta	 a	 medált	 a	 gallérja	 alá.	 Rácsúsztatott	 néhány

ezüst-fekete	 karperecet	 a	 csuklójára,	 mert	 miután	 egyszerre	 vették
őket,	úgysem	lehetett	már	tudni,	melyik	kié.	Aztán	felkapta	a	fekete
masnit.	Sárga	sálát	az	ágyon	hagyta,	s	remélte,	húga	észreveszi	majd
a	 szétdobált	 ruhák	 között.	 Már	 épp	 megfordult,	 hogy	 elhagyja	 a
szobát,	mikor	halk	nyöszörgést	hallott.
Felvonta	a	szemöldökét	az	ismerős	hang	hallatán.	Vajon	a	szegény

öreg	 labrador	 beszorult	 egy	 sarokba,	 és	 elfelejtette,	 hogyan	 kell
kijönni?	Vagy	talán	az	egyik	macska	öklendez	fel	egy	szőrcsomót?
Újra	 meghallotta	 a	 halk,	 elnyújtott	 nyöszörgést.	 Valahogy	 úgy

hangzott,	mint	mikor	egy	ember	kéjesen	nyújtózik	egyet.



Kilépett	 a	 folyosóra,	 s	 észrevette,	 hogy	 csukva	 van	 a	 szülei
hálószobájának	ajtaja.	Csak	a	széleinél	szűrődött	ki	némi	fény.	Ismét
meghallotta	 a	 nyögést,	 s	 már	 futott	 is	 lefelé	 a	 lépcsőn,	 mielőtt
negyedszer	 is	 meghallja,	 és	 viaszt	 kell	 öntenie	 a	 fülébe,	 hogy
elnyomja	a	hangnak	még	az	emlékét	is.
–	 Fúj!	 –	 dünnyögte	 maga	 elé,	 miközben	 elrántotta	 a	 biciklijét	 a

faltól.	–	Fúj,	fúj,	fúj!
A	 kampusz	 felé	 vezető	 úton	 mindenre	 gondolt,	 csak	 a	 szülei

szeretkezésére	 nem.	 Inkább	 az	 Irán–Contra	 ügyre,	 melynek	 a
meghallgatásait	az	apjával	nézte	végig	úgy,	hogy	lógott	az	iskolából.
Aztán	 az	 első	 kutyájára,	 Jim	 Dandyre,	 a	 bicegő	 golden	 retrieverre,
akiről	 az	 apja	 szerint	 „egy	 vadszamár	 azt	 gondolta,	 hogy	 ért	 a
fizikához,	 és	 egy	 kisteherautó	 platóján	 utaztatta	 anélkül,	 hogy
megkötötte	 volna”.	 Majd	 Sweetpea	 tizenharmadik	 születésnapja
következett	 az	 előző	 évben,	 amikor	 mindenki	 izgatott	 volt,	 kivéve
anyát,	aki	megitta	apjuk	sörét,	és	ettől	inkább	érzelgős	lett.	No	meg
Ernie	nagypapa,	aki	a	vasárnapi	ebéd	után	elő	szokta	kapni	a	gitárját,
ők	meg	mindannyian	táncoltak	arra,	amit	épp	játszani	támadt	kedve,
még	ha	nem	is	ismerték	fel	a	dallamot.
Mire	 visszaért	 a	 főiskolára,	 már	 éppen	 dél	 volt.	 Leláncolta	 a

biciklijét	 a	 Tate	 Diákközpont	 előtt,	 és	 futott	 az	 órára.	 Edwards
előadása	már	 javában	tartott,	a	professzor	szúrós	pillantást	vetett	a
sietve	beeső	Juliára.
–	 Sajnálom	 –	 mentegetőzött	 a	 lány	 beosonva	 a	 hátsó	 padba.	 –

Otthon	felejtettem	a	dolgozatomat,	és	vissza	kellett	mennem	érte	a
kollégiumba.
Már	éppen	le	akart	ülni,	mikor	a	tanár	megállította.



–	Hozza	 ide!	–	nyújtotta	előre	a	kezét.	Ki-be	hajlítgatva	az	ujjait
jelezte,	hogy	nem	viccel,	és	jobb	lesz,	ha	Julia	siet.
A	 lány	 megtette	 a	 hosszú	 utat	 a	 katedráig,	 és	 belehelyezte	 a

tizenkét	 oldalas	 dolgozatát	 Edwards	 professzor	 tenyerébe.	 Fehér
javítófesték	foltjai	éktelenkedtek	a	gépelt	anyagon.	Megfordult,	hogy
a	helyére	menjen,	Edwards	azonban	megszólalt:
–	Maradjon	itt!	Ez	nem	fog	sokáig	tartani.
Ott	állt	hát	a	katedra	előtt,	amíg	a	tanár	végigolvasta	a	munkáját.

Egyik	 lábáról	 a	másikra	 helyezte	 a	 súlyát,	 a	 kezét	 tördelte,	 és	 nem
nézett	 a	 háta	 mögött	 kuncogó	 csoporttársaira.	 Edwards	 professzor
viszont	 nem	 nézett	 őrá.	 Lehajtott	 fejjel	 olvasott,	 hirtelen
mozdulatokkal	 hajtva	 tovább	 a	 lapokat.	 Volt,	 hogy	 bólintott,	 de
gyakrabban	ingatta	a	fejét.
Fiatalabb	 volt,	 mint	 Julia	 tanárainak	 zöme,	 talán	 a	 harmincas

éveinek	a	közepén	járhatott.	Mégis	volt	már	egy	kopaszodó	folt	a	feje
tetején,	amiről	a	 lányok	sokat	beszéltek.	Nem	mintha	ez	Edwardsot
kevésbé	vonzóvá	tette	volna	(el	kell	ismerni	ugyanis,	hogy	nagyon	is
vonzó	férfi	volt),	hanem	mert	tudták,	hogy	fegyvernek	használhatják
ellene,	ha	bármivel	is	próbálkozna	náluk.
Merthogy	 Edwards	 professzornak	 az	 volt	 a	 híre,	 hogy	 szeret

próbálkozni.	 Egyik	 évfolyam	 a	 másiknak	 adta	 tovább	 az	 efféle
tanácsokat:	 „nem	 szabad	 átmenni	 az	 ív	 alatt,	 mert	 nem	 sikerül	 a
vizsga”,	 „az	 SZTV	 rövidítés	 azt	 jelenti,	 hogy	 szexuális	 támadás
várható”,	„nem	szabad	kettesben	maradni	Edwards	professzorral,	ha
nem	 akarod,	 hogy	 megjegyezze,	 milyen	 csinos	 vagy,	 milyen	 jó	 a
feneked,	és	milyen	tökéletes	a	melled”.	Vagy	hogy	milyen	közel	van
a	kampuszhoz	a	lakása.



–	Hogy	hívják	azt	a	szerzetesrendet,	amelyik	kopaszra	borotválja	a
feje	tetejét?	–	kérdezte	Nancy	Griggs,	mikor	ők	 is	meghallották	egy
végzőstől	ezeket	a	tanácsokat.
–	 Talán	 ferencesek?	 –	 találgatott	 Julia	 arra	 gondolva,	 hogy	 az

anyja	biztosan	tudná,	de	ha	elmondaná	neki,	miről	van	szó,	apja	még
megjelenik	a	Spenser-előadáson	egy	puskával	a	hóna	alatt.
–	Igen	–	helyeselt	Nancy.	–	Úgyhogy	amikor	kikezd	veled,	kérdezd

meg	tőle,	hogy	ő	nem	ferences	szerzetes-e	véletlenül.
Amikor,	 és	 nem	 ha.	 Minden	 lány	 feltételezte	 ugyanis,	 hogy	 a

professzornak	megtetszett	Julia.
Igazság	 szerint	 egyszer	 sem	 környékezte	 meg,	 de	 az	 is	 az

igazsághoz	 tartozott,	 hogy	 nem	 is	 kellett	 semmit	 mondania	 a
fenekéről	 vagy	 a	 melléről,	 mert	 mindent	 elárult	 a	 pillantása.	 A
tragédia	 ebben	csak	az	volt	 (eltekintve	attól,	hogy	megúszta),	hogy
Edwards	professzor	kimondottan	nagyszerű	tanárnak	számított.	Julia
az	írás	hullámain	evezett	át	a	főiskolán,	Edwards	pedig	mindig	újabb
kihívások	 elé	 állította,	 hogy	 még	 nagyobb	 energiákat	 fektessen	 a
munkába.	Mérföldekről	kiszúrta,	ha	butaságokat	 írt.	Átfogalmazta	a
mondatait,	 és	 elmagyarázta	 a	 retorikai	 különbségeket.	 Elérte,	 hogy
jobb	akarjon	lenni.
Ugyanakkor	azt	is,	hogy	kényelmetlenül	érezze	magát.
A	professzor	végre	felnézett	a	dolgozatból.
–	 Tetszik,	 hogy	 hová	 akar	 kilyukadni,	 de	 ugye	 tudja,	 hogy	 ezen

még	dolgoznia	kell?
–	Igen,	uram.
A	férfi	nem	engedte	félrenézni.	A	dolgozat	még	mindig	ott	hevert

a	katedrán,	s	egyik	hatalmas	tenyerét	még	rá	is	tette,	hogy	a	lány	ne
tudja	elvenni.



Julia	 összekulcsolta	 a	 kezét,	 az	 arca	 elpirult,	 a	 homloka	 izzadt.
Utálta,	ha	ráirányult	a	figyelem,	és	érezte,	hogy	Edwards	ezt	nagyon
is	jól	tudja.	Szándékosan	kínozza,	csak	mert	hatalmában	áll.
–	 Rendben	 –	 mondta	 a	 tanár,	 majd	 kattintott	 egyet	 a	 tollán,	 és

nekiállt	 javítani	 az	 oldalakat	 olyan	 erőteljes,	 gyors	 mozdulatokkal,
hogy	majdnem	kiszakadt	 a	 papír.	 –	 Ez	 itt	 nem	 kell	 –	 húzott	 át	 két
bekezdést,	 melyeken	 Julia	 órákat	 dolgozott.	 –	 Ezt	 pedig…	 –
karikázott	be	egy	másikat,	és	egy	nyíllal	átjelölte	a	 lap	tetejére	–	át
kell	 vinni	 ide.	 Tulajdonképpen	 a	 leghátsó	 bekezdésnek	 kellene
legelöl	 állnia,	 ez	 meg	 itt	 felesleges.	 És	 ez	 is.	 Ez	 tetszik,	 de
éppenhogy.
Mire	végzett,	mind	Julia,	mind	a	dolgozat	meglehetősen	elkeserítő

állapotba	került.
–	Érti?	–	kérdezte	Edwards.
–	Igen,	uram.
Mármint	 azt	 értette,	 hogy	 soha	 többé	 nem	 szabad	 elkésnie	 az

óráról.
Julia	 megfogta	 a	 dolgozatát,	 de	 a	 férfi	 egy	 pillanattal	 tovább

szorította,	 mint	 kellett	 volna,	 így	 mikor	 végre	 a	 lány	 kihúzta	 a
kezéből,	a	lapok	majdnem	szétrepültek.	Julia	úgy	tett,	mintha	a	tanár
bejegyzéseit	 nézné	 át	 a	 padja	 felé	 menet,	 s	 végig	 magán	 érezte
Edwards	tekintetét.



Délután	1	óra	20	perc,
Tate	Diákközpont,	University	of	Georgia,	Athens

Julia	 Veronica	 Voorheesszel	 szemben	 ült	 az	 asztalnál,	 akivel	 el
akartak	 felezni	 egy	 salátát,	 de	 a	 másik	 lány	 már	 több	 mint	 a	 felét
megette.	 Julia	 nem	 törődött	 vele.	 A	 gyomra	 még	 mindig	 görcsben
volt	az	Edwards	professzorral	való	összetűzéstől.	Nem	attól,	ami	az
órán	történt,	hanem	attól,	ami	utána.
Ő	volt	az	utolsó,	aki	elhagyta	a	termet.	Edwards	hirtelen	mögötte

termett,	 s	 olyan	 közel	 hajolt	 hozzá,	 hogy	 nyakán	 érezte	 forró
leheletét,	amint	a	fülébe	súgta:
–	Extra	kreditpont	jár,	ha	eljön	az	esti	előadásomra.
–	 Ó!	 –	 mondta	 Julia	 meglepetten	 a	 váratlan	 közelségtől.	 –

Rendben.
–	 Déli	 Kampusz.	 Utána	 ihatnánk	 egy	 kávét,	 és	 talán

megbeszélhetnénk	részletesebben	a	dolgozatát.
–	Ho-hogyne	–	dadogta	a	lány.
Aztán	 már	 érezte	 is,	 ahogy	 a	 férfi	 tenyere	 végigsimít	 a	 fenekén

olyan	 áhítattal,	 ahogyan	 egy	 farmer	 simítaná	 végig	 egy	 díjnyertes
tehén	hátsóját	a	marhavásáron.
Julia	már	két	emelettel	lejjebb	járt,	mikor	eszébe	jutott,	mit	kellett

volna	 tennie.	Rá	kellett	 volna	 csapnia	 a	 férfi	 kezére,	 és	meg	kellett
volna	 kérdeznie,	 mégis	 mi	 a	 fenét	 csinál.	 Meg	 kellett	 volna
mondania,	 hogy	 hagyja	 őt	 békén,	 meg	 hogy	 ez	 undorító	 és
gonoszság.	 No	 meg	 hogy	 egy	 ilyen	 kitűnő	 tanár	 miért	 ront	 el
mindent	azzal,	hogy	ilyen	szemét	módon	viselkedik.



–	 Min	 tűnődsz?	 –	 kérdezte	 Veronica,	 miközben	 egy	 salátadarab
esett	 ki	 a	 szájából.	 Nevenincs	 Monát	 juttatta	 Julia	 eszébe,	 mikor
először	 jelent	 meg	 a	 menhelyen.	 Annyi	 ételt	 lapátolt	 hirtelen	 a
szájába,	hogy	fulladozni	kezdett.
Mona.	 Juliát	 annyira	 lekötötte	 a	 maga	 jelentéktelen	 problémája

Edwards	professzorral,	hogy	meg	is	feledkezett	az	eltűnt	hajléktalan
lányról.
De	tényleg	eltűnt?	Tényleg	elrabolta	valaki	az	utcán	és	bevonszolta

az	autójába?	Vajon	ugyanaz	a	furgon	állt	meg	Beatrice	Oliver	mögött
is	öt	héttel	korábban?	Bárki	is	rabolta	el	őket,	tudta,	mit	csinál.	Nem
a	mumus	 volt	 az,	 és	 nem	 is	 egy	 papírmasé	 farkas.	 Inkább	 egy	 éles
fogú	 cápa,	 aki	 lerántja	 a	 tehetetlen	nőket	 a	 felszín	alá,	 és	becibálja
egy	sötét	helyre,	hogy	felfalja	őket.
–	 Julia!	 –	 kopogott	 Veronica	 az	 asztalon,	 hogy	 magára	 vonja	 a

figyelmet.	–	Mi	van	veled,	te	lány?
–	 Csak	 fáradt	 vagyok	 –	 felelte	 Julia,	 és	 bekapott	 egy	 falatot	 a

grillezett	 sajtos	 szendvicsből,	 csak	 hogy	 csináljon	 valamit.
Megpróbálta	elűzni	a	cápa	képét	a	 lelki	szemei	elől	azzal,	hogy	újra
Edwards	professzorra	gondolt.
Feljelenthetné,	de	bárki	is	venné	fel	a	panaszát,	adna	Edwardsnak

lehetőséget,	 hogy	 kimagyarázza	 magát.	 Már	 pipálta	 is	 ki
gondolatban	a	lehetséges	válaszokat:	Az	a	lány	dühös	rám,	mert	rossz
jegyet	adtam	a	dolgozatára.	Így	akar	megfizetni,	mert	nemet	mondtam,
amikor	 rám	 vetette	 magát.	 Az	 a	 lány	 bolond,	 áskálódó,	 hazug.	 Már
korábban	is	került	bajba.
Ez	az	utolsó	még	igaz	 is	 lett	volna.	Tavaly	 letartóztatta	ugyanis	a

kampusz	 rendőrsége.	 A	 Red	 &	 Blacknél	 dolgozó	 végzősök	 egyike
fogadásból	 rávette	 Juliát,	 tegyen	 valami	 merészebbet	 annál,	 mint



hogy	 ír	 egy	 elítélő	 szerkesztői	 jegyzetet	 a	 mezőgazdasági	 kar
hallgatói	 által	 elkövetett	 betörésről	 a	 genetikailag	 módosított
organizmusok	 laborjába.	 Julia	 csak	 akkor	 jött	 rá,	 hogy	 ő	 a
társaságban	az	egyetlen,	aki	nem	vett	be	 speedet,	 amikor	a	 többiek
már	betörtek	a	laborba,	és	megrongáltak	néhány	berendezést.
–	 A	 pupillájuk	 nagyobb,	 mint	 a	 farkam	 –	 mondta	 a	 rendőr	 a

kollégájának.
Julia	még	 sosem	 látott	 igazi	péniszt,	de	kétsége	 sem	volt,	hogy	a

férfinak	 igaza	 van.	A	 rendőr	 elemlámpájának	hideg	 fényénél	nézve
bűntársai	szemmel	láthatóan	nem	voltak	józan	eszüknél.
–	 Hé,	 szépségem!	 –	 kiáltotta	 Ezekiel	 Mann	 Julia	 széke	 mögött.

Nyirkos	kezével	masszírozni	kezdte	a	lány	vállát.	–	Merre	jársz?
Julia	nyomban	mentegetőzni	kezdett.
–	Bocsánat!
–	Semmi	baj	–	 felelte	a	 fiú,	 s	belevájta	ujjait	 Julia	bőrébe.	–	Van

most	időd	biliárdozni?	Üres	a	poolasztal.
Julia	 felállt,	még	mielőtt	Ezekiel	a	mondata	végére	ért.	Elege	volt

az	erőszakos	férfiakból	mára.
–	 Hölgyeké	 az	 elsőbbség	 –	 udvariaskodott	 a	 fiú,	 és	 egy	 dákót

nyomott	a	lány	kezébe.
Julia	 elvette	 tőle,	mert	 néhányan	 nézték,	 és	 nem	 akart	 durvának

látszani.	 Egészen	 jól	 játszott	 (a	 nagymamája	 tanította	 meg	 rá),	 de
szándékosan	 kihagyta	még	 a	 legegyszerűbb	 helyzeteket	 is,	 nehogy
zavarba	hozza	Ezekielt.	David	Conford	mentette	meg	a	helyzetet,	aki
a	 kockás	 szövettel	 kárpitozott	 kanapék	 egyikén	 ülve	 kommentálni
kezdte	a	játékot,	mint	egy	profi.
–	Most	Julia	Carroll,	egy	csillogó	szemű,	fiatal	lány	hajol	az	asztal

fölé.	 Vajon	 a	 hatost	 vagy	 a	 tízest	 célozza	meg?	–	Miután	 ivott	 egy



korty	kólát,	 kiesett	a	 szerepéből.	–	Tudod,	 Julia,	nagyon	nem	megy
ez	neked.
–	Viszont	a	csinos	és	szép	lányoknak	nem	kell	érteniük	semmihez

–	jelentette	ki	Ezekiel.
Julia	 erre	más	 szögbe	helyezkedett,	 és	 egyetlen	 lökéssel	 beküldte

mind	a	hatos,	mind	a	tízes	golyót	a	sarokba.
–	És	Frazier	a	földre	kerül!	–	utánozta	egy	híres	kommentátor	még

híresebb	 mondatát	 Conford.	 –	 A	 nagy	 visszatérő	 meglepte	 a
közönséget!
David	nagy	örömére	Julia	az	utolsó	négy	golyót	is	eltüntette,	majd

a	nyolcast	beküldte	az	oldalsó	zsebbe,	miközben	Ezekiel	tátott	szájjal
bámult,	leeresztve	a	dákóját.
Julia	leült	David	mellé	a	kanapé	karfájára.
–	Hát	ez	jólesett.
Ezekiel	erre	bosszúsan	beállította	a	dákót	a	tartóba,	és	elviharzott.
David	nevetve	nézett	a	barátja	után.
–	Hé!	–	fordult	Juliához.	–	Legközelebb	szólj	előre,	hogy	fogadni

tudjak.
Julia	jókedvűen	vele	nevetett.	David	egyike	volt	azoknak	a	fiúknak,

akiknek	természetes	volt	a	humora.
–	Hallom,	ma	 este	Michael	 Stipe	 lesz	 a	Manhattanben	 –	mondta

Conford.
–	 Igen	 –	 bólintott	 Julia.	 Naponta	 jöttek	 a	 hírek,	 hogy	 az	 R.E.M.

frontembere	ebben	vagy	abban	a	bárban	fog	énekelni	ma	vagy	ezen	a
hétvégén,	vagy	már	ott	is	van.	–	Azt	hiszem,	turnézik.
David	felkelt	a	kanapéról.
–	Hiszem,	ha	látom,	aranyom.	Talán	ott	összefutunk.
–	Talán	–	felelte	Julia,	de	pusztán	udvariasságból.



A	 diákközpont	 kezdett	 kiürülni.	 Julia	 felkapta	 a	 táskáját	 meg	 a
könyves	szatyrát,	de	ahelyett,	hogy	visszaült	volna	a	kerékpárjára,	a
Red	&	Black	néhány	épülettel	távolabb	lévő	szerkesztősége	felé	vette
az	 irányt.	 Feldobta	 a	 biliárdozás	 (végre	 hagyta	 magát	 győzni
valamiben!),	 és	 ki	 akarta	 használni,	 hogy	 kissé	 megnövekedett	 az
önbecsülése.	Ez	 lesz	 a	 legjobb	pillanat,	hogy	beterjessze	a	Beatrice
Oliver-cikket.
Az	 édesanyja	 által	 a	 konyhaasztalon	 hagyott	 huszonnyolc	 írás

kellően	 alátámasztotta	 a	 témáját.	 Az	 emberek	 legtöbbször	 azt
állítják,	hogy	a	kemény	igazságokat	tartalmazó	cikkek	érdeklik	őket.
De	amit	valójában	akarnak,	az	az	ijesztő	igazság.	Ezek	a	lányok	mind
annyira	normálisak,	annyira	ártatlanok	és	annyira	ismerősek	voltak.
Bármelyik	nő	lehetett	volna	egy	ilyen	lány	anyja,	unokatestvére	vagy
barátnője.	Valakinek	a	lánya	eltűnik	egy	moziból.	Valakinek	a	nővére
felszívódik	a	vásártéren.	Egy	szeretett	nagynéni	elindul	az	autójával,
és	 sosem	 látják	 többet.	 Julia	most	már	 tudta	 jól,	mi	kell	a	Beatrice-
sztoriba:	 ugyanazok	 a	 részletek,	 melyek	 őt	 magát	 kísértették	 az
utóbbi	hetekben.
Egy	 szép	 lány	 eltűnt,	 miközben	 jégkrémért	 ment	 szenvedő

édesapjának…
Julia	 elmosolyodott.	 Elismételte	magában	 a	 sort,	 amint	 a	 hosszú

folyosón	a	Red	&	Black	irodái	felé	lépdelt.	Köhögnie	kellett	a	nyitott
ajtóból	áradó	nehéz	füsttől.	Mindannyian	riporterek	voltak,	de	senki
sem	 szándékozott	 írni	 a	 passzív	 dohányzás	 veszélyeiről,	 mert	 a
tanácsadójuk	 inkább	 időnap	 előtt	 nyugdíjba	 menne,	 mint	 hogy
letegye	a	Marlborót.
Mr.	 Hannah	 bikaistállónak	 nevezte	 a	 szerkesztőségi	 szobát,	 ami

Julia	 szerint	 egyet	 jelentett	 azzal,	 hogy	 nem	 hajlandó	 elpakolni	 a



hegyekben	 álló	 kéziratokat	 az	 asztaláról,	 a	 sarkokból	 és	 a	 körben
futó,	roskadozó	könyvespolcokról.
Julia	 szerette	 ezt	 a	 felfordulást,	 s	 imádta	 a	 rémes	 szagokat	 is:	 a

nikotin,	 a	 tinta	 és	 a	 stencilgép	 furcsa,	 kék	 festékének	 a	 szagát.
Imádta	 a	 telex	 zaját,	 a	 nyomtató	 surrogását,	 a	 ragasztóspray
sziszegését,	 a	 papírvágó	 hangját,	 ahogy	 áthatol	 egy	 vastag	 köteg
papíron,	 és	 a	 két	 Macintosh	 számítógép	 zümmögését	 a	 terem
végében	álló	hosszú	asztalon.	De	leginkább	Mr.	Hannah-t	kedvelte,
mert	 a	 férfi	 korábban	 a	 The	 New	 York	 Timesnál,	 a	 The	 Atlanta
Constitutionnél	és	az	LA	Timesnál	 is	 dolgozott,	 de	mindenütt	 annyi
embernek	 lépett	 a	 tyúkszemére,	 hogy	 nem	 maradt	 neki	 más
lehetőség,	mint	hogy	egyetemi	keretek	között	jártathassa	azt	a	nagy
száját.
Gyakran	mondta	a	diákjainak,	hogy	„az	egyetem	a	szólásszabadság

utolsó	bástyája”.
Bár	 csapzott,	 fésületlen	külseje	pont	az	ellenkezőjét	 sugallta,	Mr.

Hannah	 nagyon	 is	 jól	 járt	 azzal,	 hogy	 Athensbe	 költözött.	 A
University	 of	Georgia	újságírói	 kara,	 a	Grady	College	of	 Journalism
országszerte	 jó	 hírnévnek	 örvendett,	 ami	 jó	 hír	 volt	 azoknak	 a
szülőknek,	 akik	 nem	 akartak	 fizetni	 gyermekük	 más	 államokban
történő	 oktatásáért,	 de	 rémesen	 rossz	 az	 olyan	 törekvő	 újságíró-
palántáknak,	 akik	 valahol	másutt	 szerettek	 volna	 élni,	 nem	pedig	 a
szülővárosukban.
Mr.	Hannah	elmosolyodott,	amint	Julia	belépett	a	helyiségbe.
–	Itt	az	én	szépségem!
Az	ő	szájából	ez	őszinte	kedvességnek	hangzott,	nem	zaklatásnak.
–	Hol	az	én	tökéletes	cikkem	az	étkezési	utalványrendszer	közelgő

privatizációjáról?



Julia	 átadta	 neki	 az	 írást.	 Mr.	 Hannah	 nyomban	 átfutotta,
szemüvegében	tükröződött	a	gépelt	szöveg.
–	Működik	–	mondta,	s	ez	a	legjobb	kritika	volt,	amire	bármelyikük

is	számíthatott.	–	Mije	van	még	a	számomra?	Kellenek	hírek	is.
–	 Arra	 gondoltam,	 hogy…	 –	 kezdte	 Julia,	 ám	 a	 gondosan

megfogalmazott	 kezdő	 sor	 egyszerűen	nem	 jutott	 az	 eszébe.	–	Egy
lány,	egy	szép	lány…	elment…	és…
Mr.	Hannah	összecsapta	a	kezét.
–	És?
–	 És…	 –	 Julia	 emlékezetéből	 kihullott	 minden,	 üres	 volt	 a	 feje,

mint	 egy	 kongó	 tök.	 Remegni	 kezdett	 az	 idegességtől,	 s	 azt	 hitte,
menten	sírva	fakad.
–	Julia?
–	 Igen.	 –	 Megköszörülte	 a	 torkát,	 s	 úgy	 döntött,	 a	 tényeknél

marad,	hiszen	végül	 is	a	tények	számítanak.	–	Szóval	van	egy	 lány,
aki	eltűnt.	Innen	tizenöt	percnyire	lakik…	azaz	lakott.
–	És?
–	 Nos,	 eltűnt.	 Elrabolták.	 Az	 üggyel	 foglalkozó	 nyomozó	 azt

mondta…
–	Talán	csak	elszökött	a	barátjával	–	vetette	közbe	valaki.
Julia	 átnézett	 Mr.	 Hannah	 válla	 fölött.	 Greg	 Gianakos,	 Lionel

Vance	 és	 Budgy	 Green	 feje	 úgy	 kukucskált	 ki	 a	 gyártási	 részleget
elválasztó,	 alacsony	 fal	 fölött,	 mint	 prérikutyáké	 szokott	 a	 lyuk
peremén.	 Mindhármuk	 szája	 sarkában	 ott	 fityegett	 a	 cigi,	 és
mindannyian	 a	 legjobb	 úton	 voltak	 afelé,	 hogy	 ugyanolyan
elpuhultak	 és	 vaksik	 legyenek,	 mint	 a	 mentoruk.	 Az	 egyetlen
különbség	 az	 volt,	 hogy	 ők	 a	 Mr.	 Hannah-ra	 jellemző	 kedvesség
nélkül	néztek	Juliára.



–	 Fütyüljön	 rájuk,	 gyermekem!	 –	 nyugtatta	Mr.	 Hannah.	 –	 Csak
hozzon	nekem	egy	sztorit,	amit	a	címlapra	rakhatok!
–	 Oké	 –	 felelte	 Julia,	 mintha	 olyan	 egyszerű	 lett	 volna

visszanyerni	 korábbi	magabiztosságát.	Mi	 is	 volt	 a	 Beatrice	Oliver-
sztori	lényege?	Mi	volt	benne	az	érdekes?	Julia	a	rettegésre	gondolt,
amely	 akkor	 fogta	 el,	 mikor	 először	 meglátta	 a	 lány	 elrablásának
hírét	 a	 telexen.	 A	 fenyegetésre,	 amit	 akkor	 érzett,	 mikor	 aznap
reggel	 az	 ismerős	 utcákat	 járta,	 melyek	 korábban	 olyan
biztonságosnak	 tűntek,	 mint	 az	 otthona.	 Majd	 pedig	 a	 félelemre,
melyet	 a	 konyhaasztalon	 heverő	 cikkek	 olvasása	 váltott	 ki	 belőle.
Már	 csak	 össze	 kell	 sűrítenie	Mr.	 Hannah	 számára,	 ami	 a	 Beatrice
Oliver-sztoriban	 ennyire	 zavarja.	 Mert	 nem	 csak	 az,	 hogy	 a	 lányt
elrabolták	a	nyílt	utcán.	És	nem	is	csak	az,	hogy	valaki	fogva	tartja.
Inkább	maga	az,	amiért	elrabolták.
–	Nemi	erőszak	–	bukott	ki	a	száján.
Mr.	Hannah	láthatóan	meglepődött.
–	Nemi	erőszak?	Mi	van	vele?
–	A	lányt	megerőszakolták	–	mondta	Julia,	mert	mi	másért	rabolna

el	 egy	 nőt	 egy	 férfi	 kétsaroknyira	 az	 otthonától.	Mi	másért	 tartaná
fogva?
Greg	 Gianakos	 felállt	 a	 székéről,	 és	 összefonta	 a	 karját	 széles

mellkasa	előtt.
–	 Jenny	 Loudermilkről	 beszélsz?	 Abból	 a	 sztoriból	 nem	 hozol	 ki

többet	néhány	sornál.
Julia	 vállat	 vont,	 de	 csak	 azért,	 mert	 fogalma	 sem	 volt,	 ki	 az	 a

Jenny	Loudermilk.	Láthatóan	Mr.	Hannah-nak	sem.
–	Avasson	be!



–	 Másodéves	 –	 felelte	 Greg,	 bár	 Mr.	 Hannah	 Juliának	 szánta	 a
kérdést.	–	Jó	külsejű,	szőke.	Rosszkor	volt	rossz	helyen.
Lionel	Vance	vette	át	a	szót.
–	 Úgy	 hallottam,	 alaposan	 elázott.	 Fenekére	 nézett	 jó	 pár

sörösüvegnek	az	este.
–	 Ja,	 a	 másodévesek	 szeretnek	 inni	 –	 mondta	 Greg.	 Láthatóan

bosszantotta,	hogy	más	beszél	az	ő	sztorijáról.	–	A	lényeg	az,	hogy	a
lány	ment	hazafelé	a	Broad	Streeten,	egy	fickó	elkapta,	bevonszolta
egy	közbe,	és	megerőszakolta.
Mr.	Hannah	a	zsebeit	tapogatta	cigaretta	után.
–	Senki	sem	akar	nemi	erőszakról	olvasni.	Írja	helyette	inkább	azt,

hogy	megtámadták	vagy	megfenyegették.	Erről	a	sztoriról	akar	írni?
–	Nos,	én…
–	Nem	fog	beszélni	veled	–	mondta	Lionel.	–	Az	áldozatok	sosem

beszélnek.	De	tulajdonképpen	mi	a	sztorid?	Az,	hogy	vannak	lányok,
akik	 sokat	 isznak,	 és	 rossz	 pasival	 mennek	 haza?	 Ahogy	 Greg	 is
mondta,	ebben	nincs	 több	néhány	sornál.	Én	még	az	utolsó	oldalra
sem	tenném.
Mr.	Hannah	rágyújtott	a	megtalált	cigarettára.
–	Egyetért?	Vagy	nem?	–	kérdezte	Juliát.
–	Én	azt	hiszem…
–	 Ez	 csak	 egy	 anomália	 –	 szakította	 félbe	 Greg.	 –	 Ha	 a	 sztorid

arról	 szól,	 hogy	 a	 világ	 hirtelen	 tele	 lett	 erőszaktevőkkel,	 hát
tévedsz.	 Egy	 egyetemi	 kampusz	 pedig	 statisztikailag	 is	 az	 egyik
legbiztonságosabb	hely.
Mr.	Hannah	kifújt	egy	jókora	füstfelhőt.
–	Statisztika,	mi?



–	 Nézd,	 Jules!	 –	 folytatta	 Greg.	 –	 Ne	 hagyd,	 hogy	 az	 érzelmeid
elhomályosítsák	 az	 ítélőképességedet!	 Igen,	 ami	 Jennyvel	 történt,
annak	 nem	 lett	 volna	 szabad	megtörténnie.	 De	 egy	 riporter	 csak	 a
tényeket	közölheti,	márpedig	te	nem	fogsz	itt	több	tényre	bukkanni,
mert	 az	 áldozat	 hazarohant,	 a	 tettes	 nyilván	 nem	 fog	 beszélni,	 a
rendőrök	 meg	 nem	 adnak	 felvilágosítást	 egy	 olyan	 esetről,	 ami
sosem	kerül	a	bíróság	elé.
Julia	a	tenyerébe	vájta	a	körmét.	A	kötegnyi	kinyomtatott	anyagra

gondolt	 a	 táskájában.	 Legszívesebben	 belevágta	 volna	 a	 papírokat
Greg	 önelégült	 képébe,	 de	 ezzel	 csak	 a	 fiút	 igazolta	 volna.
Huszonnyolc	lány	egy	6,5	milliós	államban	aligha	jelentékeny	szám.
A	fiú	mintha	olvasott	volna	a	gondolataiban.
–	 Jenny	 Loudermilk	 csak	 egy	 lány	 a	 körülbelül	 15	 ezer	 női

hallgatóból.	Egy	kivétel.
–	Nem	minden	eset	kerül	napvilágra	–	próbálkozott	Julia.
–	Mert	a	lányok	fele	berúgott,	és	meggondolta	magát.
–	Úgy	értem,	nem	így	kerül	az	újságba.	–	Julia	arra	gondolt,	hogy	a

cikkek	 pusztán	 eltűnt	 nőkről	 szóltak,	 nem	 megerőszakoltakról,
megtámadottakról.	 –	 És	 nem	 jelentik	 a	 rendőrségnek	 vagy	 bárki
másnak.
–	Jó	okkal	–	zárta	le	a	vitát	Greg	rágyújtva	egy	cigarettára.	–	Mert

ez	 itt	 a	 sztori:	 az,	 hogy	 a	 kampusz	 biztonságosabb	 a	 nőknek,	mint
valaha.	Hogy	az	egész	világ	biztonságosabb	a	nőknek,	mint	valaha.
–	 Igaz	 ez?	 –	 fonta	 össze	 maga	 előtt	 Mr.	 Hannah	 a	 karját

vigyorogva.	 –	 Támaszd	 ezt	 alá,	 okoskám!	 Hozzál	 statisztikai
bizonyítékot	arra,	hogy	a	világ	biztonságosabb	a	nők	számára	a	saját
rózsaszín	képzelgéseden	túl.



–	 Hozok.	 –	 Greg	 odament	 az	 egyik	 számítógéphez	 a	 terem
végében.	 Bekapcsolta	 a	 masinát,	 és	 leült	 elé.	 –	 Megvan	 az	 összes
bűnügyi	statisztikánk	az	utóbbi	tíz	évből	néhány	lemezen.
Mr.	Hannah	megállt	az	íróasztal	mögötti	fémpolcok	mellett.
–	Megőszülök,	mire	ez	a	vacak	elindul	–	mondta,	majd	végighúzta

az	ujját	a	könyvek	gerincén,	mígnem	megtalálta,	amit	keresett.	–	Az
FBI-t	 felhatalmazta	 az	 Egyesült	 Államok	 Kongresszusa,	 hogy
gyűjtsön	 be	 minden	 bűnügyi	 adatot	 a	 rendőrhatóságoktól
országszerte	 legalább	 évente	 egyszer	 –	 mondta,	 s	 levett	 néhány
könyvet	a	polcról.	–	A	legfrissebb	jelentés	itt	az	1989-es.
Átadta	az	egyik	kötetet	Juliának.
–	 Budgy!	 –	 szólt	 oda	 az	 egyetlen	 fiúnak,	 aki	 nem	 csatlakozott	 a

vitához.	 –	 Vonszold	 magad	 a	 táblához!	 Szükségünk	 van	 egy	 nem
angol	szakos	végzősre,	hogy	elvégezze	a	számítást.	 Julia!	–	 intett	a
fejével	a	lánynak.	–	Az	Egyesült	Államok	lakossága	1989-ben?
Julia	 felcsapta	 a	 könyvet,	 s	 ujját	 végighúzta	 a	 tárgymutatón.

Megtalálta	 az	 oldalszámot,	 majd	 az	 oldalt,	 és	 felolvasta	 az
eredményt:
–	252	153	092	fő.
–	Felezd	ezt	meg,	Budgy!	A	férfiak	most	nem	számítanak.
–	Az	nem	a	fele	–	tiltakozott	Budgy.	–	A	nők	a	népesség	majdnem

ötvenegy	százalékát	teszik	ki.
Mr.	Hannah	leverte	a	cigarettahamut	egy	műanyag	pohárba.
–	Egészségükre.	Akkor	felezd	meg	az	ötvenegy	százalékot,	mert	a

kiskorúakról	nem	gyűjtenek	statisztikát.
Julia	 azt	 hitte,	 rosszul	 hall.	 Lenézett	 a	 könyvre	 az	 ölében,	 és

végighúzta	az	ujját	a	listán	az	adatgyűjtés	módszertanáig.	Erőszakos
nemi	 közösülés:	 ide	 tartozik	 a	 nemi	 erőszak	 vagy	 az	 erőszakra	 tett



kísérlet	 erő	 alkalmazása	 vagy	 erőszakkal	 való	 fenyegetés	 révén	 (a
kiskorú	 sérelmére	 elkövetett	 nemi	 erőszak	 [erő	alkalmazása	nélkül]	 és
más	szexuális	bűntettek	kivételével).
–	 Harmadszor	 is	 felezd	 meg	 a	 számot!	 –	 szólalt	 meg	 Greg.	 –

Legalább	ennyi	nő	maga	is	benne	volt,	csak	megbánta.
–	 Ejha!	 –	 tartotta	 fel	 Mr.	 Hannah	 a	 kezét,	 mint	 egy	 lest	 jelző

vonalbíró.	 –	 A	 találgatás	 nem	 megengedett.	 Ragaszkodjunk	 a
tényekhez!	–	Intett	Juliának.	–	Szóval	a	sztorijában	azt	fogja	állítani,
hogy	az	FBI	összesített	bűnügyi	jelentése	szerint…	stb.,	stb.	Igen?
Julia	bólintott,	pedig	már	rég	nem	erről	akart	írni.
–	A	bejelentett	nemi	erőszakok	száma	1989-ben,	Julia?
–	Ó,	 bocsánat!	 –	 A	 lány	 gyorsan	megkereste	 az	 oszlopot.	 –	 106

593.
–	Rendben.	Szóval	106	593	–	ismételte	Mr.	Hannah,	hogy	Budgy	el

ne	 tévessze	 a	 számot.	 –	 Ez	 a	 szám	 valószínűleg	 nagyjából	 állandó
volt	az	elmúlt	öt	évben,	de	erről	még	meg	kell	bizonyosodnunk.
Julia	 a	 táblát	 bámulta,	 meghökkentette	 az	 adat.	 A	 város	 egész

lakossága	 kevesebb	 volt	 százezernél	 –	 férfiak,	 nők,	 gyerekek
együttvéve.
–	 Gyerünk,	 Budgy!	 –	 csapta	 össze	 a	 tenyerét	 Mr.	 Hannah,	 hogy

munkára	serkentse	a	fiút.	–	Számolj,	fiam,	nem	érünk	rá	egész	nap!
Julia	még	egyszer	ellenőrizte	az	adatot,	mert	nem	hitt	a	szemének.

Pedig	 ott	 állt	 megfellebbezhetetlenül:	 106	 593.	 Addig	 nézte	 a
számot,	amíg	el	nem	homályosult	a	szeme	előtt.	Több	mint	százezer
nő!	És	csak	a	nagykorúak.	És	csak	akik	jelentették	a	támadást.	És	csak
akiket	bántalmazással	fenyegettek,	kényszerítettek.	Mi	van	azokkal	a
szexuális	 bűncselekményekkel,	 amelyek	 „nem	 számítanak”?	Mi	 van
azokkal	a	nőkkel,	akik	nem	mentek	el	a	rendőrségre?



Miért	kerülnek	az	efféle	bűnök	az	újságokba	csak	akkor,	ha	nincs
meg	a	lány,	hogy	elmondja	a	történetét?
–	 Megvan	 –	 mondta	 Budgy,	 aláhúzva	 a	 számot	 nagy	 erővel

annyiszor,	hogy	a	végén	eltört	a	kréta.	–	Pillanatnyilag	az	Egyesült
Államokban	élő	nőknek	a	teljes	népességszámot	alapul	véve	0,0423
százalék	az	esélye	arra,	hogy	erőszak	áldozatául	essen.	Ez	nagyjából
42	fő	százezerből.
Mr.	Hannah	ugyanúgy	tudta,	hányan	élnek	Athensben,	mint	Julia.
–	Tehát	átszámítva	szép	városunk	női	 lakosságára	–	összegezte	a

hallottakat	 –,	 ez	 durván	 huszonkét	 nő	 évente,	 ami	 nagyjából	 egy
támadást	jelent	minden	két	és	fél	hétben.
Julia	becsukta	a	könyvet.	Vajon	Beatrice	Oliver	és	Nevenincs	Mona

is	 szerepel	 a	 listán?	 Jenny	 Loudermilkkel	 együtt	 ez	már	 három.	Ha
figyelmen	kívül	hagyjuk,	hogy	március	van,	és	esetleg	sor	került	már
másokra	 is,	 legalább	 tizenkilenc	 nőt	 fognak	 megerőszakolni	 a
városban,	mielőtt	véget	ér	az	1991-es	év.
Akkor	 aztán	 elölről	 indul	 az	 óra,	 és	 újra	 kezdődik	 a

visszaszámlálás.
Greg	belenyomta	a	cigarettáját	egy	kólásdobozba.
–	A	kevesebb	mint	fél	ezrelék	nekem	meglehetősen	ritkának	tűnik

–	mondta,	 s	 karba	 fonta	 a	 kezét.	 –	 Nagyobb	 eséllyel	 csap	 beléd	 a
villám,	vagy	nyersz	a	lottón.
Budgy	felnevetett.
–	Biztos	vagy	ebben,	Einstein?
–	Ez	csak	egy	szófordulat	–	hárította	el	Greg	a	csipkelődést,	majd

Juliához	 fordult.	 –	Miért	 akarsz	megint	 erről	 írni?	 Százezer	 ember
majdnem	háromszázmillióból.	Csepp	a	tengerben.	Senki	nem	törődik
ezzel,	lerágott	csont.



Juliának	nem	volt	ideje	válaszolni.
–	Mi	van	a	gyilkossággal?	–	vette	ki	Lionel	a	kezéből	a	könyvet.	–

Nézzük	 meg	 ugyanígy	 a	 gyilkosságot!	 Tudni	 akarom,	 milyenek	 az
esélyeim.
–	 Elég	 nagyok,	 ha	 a	 szüleid	 rájönnek,	 hogy	 megbuktál

trigonometriából	 –	 jegyezte	 meg	 Budgy,	 majd	 újra	 megragadta	 a
krétát.	–	Az	összlakosság	tehát	252	millió…
–	AIDS	–	vágott	közbe	Julia.
Mindannyian	felé	fordultak.
–	 Azt	 mondod,	 nem	 számít,	 mert	 csak	 százezer	 embert	 érint	 –

kezdte	 minden	 erejét	 bevetve,	 hogy	 ne	 remegjen	 a	 hangja.	 –
Körülbelül	ugyanennyi	új	AIDS-esetet	diagnosztizáltak	1989-ben,	a
sztori	 mégis	 a	 Time	 és	 a	 Newsweek	 címlapjára	 került,	 és	 minden
egyes	újság	ír	róla	valamilyen	formában	minden	áldott	nap,	az	elnök
beszédeket	 mond	 ezzel	 kapcsolatban,	 a	 Kongresszus
meghallgatásokat	tart,	a	fogyatékkal	élőkről	szóló	törvény	biztosítja,
hogy…
–	 Az	 emberek	 nem	 tudnak	 hazudni	 arról,	 hogy	 AIDS-esek	 –

vetette	közbe	Greg.
Juliában	fellángolt	a	düh.
–	Ha	találgatni	akarsz,	hát	képzeld	azt,	hogy	a	maréknyi	hazugot

jóval	 felülmúlja	 azoknak	 a	 nőknek	 a	 száma,	 akik	 nem	 mentek	 a
rendőrségre,	 akik	 kiskorúak,	 vagy	 akiket	 nem	 fenyegetéssel	 vagy
veréssel	vettek	rá!
–	 Az	 Egyesült	 Államok	 tiszti	 főorvosa	 az	 AIDS-t	 járványnak

nevezte	 –	 közölte	Greg	 idegesítően	 tudálékos	 hangon.	 –	 És	 ne	 azt
mondd,	 hogy	 valakit	 AIDS-szel	 diagnosztizáltak,	 hanem	 azt,	 hogy
HIV-vel,	ami	az	AIDS-t	okozó	vírus.



Julia	 nem	 szokott	 káromkodni,	 de	 most	 elmormogott	 valami
csúnyát	az	orra	alatt.
Greg	úgy	tett,	mintha	nem	hallotta	volna.
–	Ráadásul	 az	 emberek	belehalhatnak	az	AIDS-be,	 de	 a	nők	nem

halnak	bele	a	nemi	erőszakba.
–	A	vaginájuk	egy	része	igen	–	vetette	ellen	Lionel.
–	Hé,	ne	légy	ilyen	seggfej!	–	vágta	hozzá	Budgy	a	szivacsot.
Mr.	Hannah	Juliához	fordult.
–	Szóval	mi	lenne	a	blikkfangos	felvezető?
Juliának	pillanatnyilag	nem	ez	volt	a	fontos.
–	 Valami	 szörnyűség	 történik	 legalább	 százezer	 amerikai	 nővel

minden	egyes	évben,	és	nem	törődik	vele	a	kutya	sem.
Greg	felhorkant.
–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	tele	van	vele	a	Cosmo!
Mr.	 Hannah	 egy	 kézmozdulattal	 leintette,	 majd	 odafordult

Juliához.
–	Csak	tömören	a	lényeget!
–	Ha	valami	rossz	történik	zömmel	férfiakkal,	a	hírekben	nyomban

járványról	 beszélnek,	 amire	 országszerte	 fel	 kell	 figyelni.	 De	 ha
nőkkel	történik	valami	rossz…
–	Ugyan,	menj	már!	–	nyögött	fel	Greg.	–	Miért	lyukadunk	mindig

ott	ki,	hogy	szemetek	a	férfiak?
–	Ez	nem…
–	Értjük	már	–	folytatta	Greg.	–	Feminista	vagy.
–	Én	nem…
–	Azért	utálsz	bennünket,	mert	nekünk	van	fütykösünk.
–	 Ne	 szakíts	 folyton	 félbe!	 –	 csapott	 Julia	 ököllel	 az	 asztalra.	 A

hang	 úgy	 hatott,	 mint	 egy	 puskalövés.	 –	 Nem	 azért	 utállak,	 mert



fütykösöd	van,	hanem	azért,	mert	te	magad	vagy	az!
Óriási	csend	támadt	a	teremben.
Julia	 szaggatottan	 szívta	 be	 a	 levegőt,	mintha	 épp	most	 bukkant

volna	a	felszínre	egy	hosszú	merülés	után.
–	 Ezt	 megkaptad	 –	 bokszolt	 Greg	 karjába	 Lionel.	 –	 Találat	 a

jégkirálynőnél.
–	Ő	nem…	–	tiltakozott	Greg.	–	Ez	nem	is…
Julia	 sarkon	 fordult	 és	 elindult	 az	 ajtó	 felé.	 Remegett	 a	 keze,	 a

teste,	 és	mérges	 volt,	 ugyanakkor	 kicsit	 büszke	 is	magára	 ezért	 az
utolsó,	jól	sikerült	visszavágásért.
–	Hé!	–	kiáltott	utána	Mr.	Hannah	a	folyosón,	mikor	utolérte.
Julia	hátrafordult.
–	Bocsánat,	én…
–	A	jó	riporter	sosem	kér	bocsánatot.
–	Ó!	–	mondta	a	lány,	mert	semmi	más	nem	jutott	az	eszébe.
–	Legyen	a	sztori	vázlata	az	íróasztalomon	péntek	reggelre!
Julia	kinyitotta	a	száját,	de	nem	jött	ki	rajta	hang.	Még	levegőt	sem

vett.
–	Megoldható?
–	Igen	–	felelte	végül.	–	Van	még…	úgy	értem…	meg	tudom…
–	Szerkessze	meg!	Ezerkétszáz	szó.
–	Ezerkétszáz	az…
–	 Igen,	 a	 címlapsztori	 –	 kacsintott	 Mr.	 Hannah.	 –	 Megkapta,

kislány.
A	címlap!
A	pánik	már	akkor	elfogta,	amikor	továbbment	a	folyosón.	Nyakára

tette	a	kezét,	s	érezte,	hogy	a	pulzusa	ketyeg,	mint	egy	bomba.	Még	a



látótere	is	beszűkült,	csak	a	folyosó	végén,	úgy	harminc	méterre	lévő
üvegajtón	túli	fényeket	látta.
Mr.	Hannah	azt	mondta,	hogy	megkapta.	De	mit	is?	Beatrice	Oliver

története	 nem	 kapcsolódott	 ehhez	 az	 újhoz.	 Nem	 igazán.	 Beatrice
eltűnt.	 Valószínűleg	 elrabolták,	 ahogy	 a	 nyomozó	 mondta,	 de
minden	 más	 spekuláció.	 Ugyanez	 vonatkozott	 a	 táskájában	 lévő,
kinyomtatott	anyagokra	a	huszonnyolc	eltűnt	nőről.	Egyszerűen	csak
eltűntek,	 mást	 nem	 lehet	 róluk	 mondani.	 Fiatalok	 voltak,	 szépek,
vonzóak,	és	eltűntek.
Ez	így	hírértékű?
–	Jézus!	–	motyogta	Julia.	Ez	mind	nem	hír.	Legalábbis	nem	elég

hír.
Na,	hát	ezt	kapta	azért,	mert	gondolkodás	nélkül	jártatta	a	száját.

Annyira	csalódott	volt,	és	olyan	dühös!	És	annyira	elege	volt	abból,
hogy	 lehurrogják,	 és	 semmibe	 veszik.	 Greg	 tett	 egy	 kósza
megjegyzést,	 és	 ezzel	 belerángatta	 őt	 egy	 heves	 politikai	 vitába,
miközben	 valójában	 csak	 azt	 akarta	 mondani,	 hogy	 igenis
megérdemel	 egy	 cikket,	 ha	 valami	–	 bármi	–	megtörténik	 százezer
emberrel	évente.
De	mi	az	ördögért	ejtette	ki	a	száján,	hogy	az	AIDS	csak	a	férfiakat

érinti,	mikor	épp	Delilah	a	bizonyíték	az	ellenkezőjére?
Bár	 nem	 is	 azt	 mondta,	 hogy	 csak	 a	 férfiakat	 érinti,	 hanem	 azt,

hogy	 „zömmel”	 őket.	 És	 azt	 sem	 mondta,	 hogy	 a	 nemi	 erőszak
rosszabb,	mint	 az	AIDS,	 csak	 azt,	 hogy	 rémes	 önmagában	 véve,	 és
senki	 sem	akar	 írni	 róla.	Még	 a	nevén	 sem	akarják	nevezni.	Hívjuk
csak	 erőszaknak,	 támadásnak,	 fenyegetésnek…	 Nem	 csoda,	 hogy
Jenny	Loudermilk	elment	a	városból.	Hogyan	tudhatna	bármelyik	nő



beszélni	a	vele	történt	szörnyűségről,	ha	még	csak	nem	is	nevezheti
a	nevén?
Hát	 ez	 itt	 a	 sztori!	A	név	nélküli	 bűn.	Az	 áldozatok,	 akikért	 nem

emel	szót	senki.
Julia	 előhúzott	 egy	 jegyzettömböt	 és	 egy	 tollat	 a	 könyves

szatyrából.	Ezt	le	kell	írnia,	mielőtt	elfelejti.
–	Mizujs,	gyönyörűm?
Julia	kis	híján	elejtette	a	tollát.	Robin	állt	ott	a	falnak	támaszkodva,

zsebre	dugott	kézzel.	Flanelinget	viselt,	és	kőmosott	farmert,	haja	a
szokásos	kócos	formáját	mutatta.
Julia	érezte,	hogy	szétterül	az	arcán	egy	bugyuta	mosoly.
–	Azt	hittem,	kempingezel	a	héten.
–	 A	 kishúgom	 itthon	 felejtette	 az	 asztmapumpáját	 –	 vigyorgott

vissza	a	fiú.	–	Csak	ma	estig	elég	neki	a	régi.
–	Remek.	Mármint	hogy	hazajöttél	érte.
–	Még	nem	voltam	otthon.	–	Robin	 lehajtotta	a	 fejét,	s	homlokát

Julia	homlokának	támasztotta.	–	Reméltem,	hogy	itt	összefutunk.
A	lány	szíve	nagyot	dobbant.
–	Honnan	tudtad,	hogy	itt	leszek?
–	Kérdezősködtem.
–	Ó!
–	Csinos	vagy.
Meg	kellett	volna	fésülködnie,	és	fogat	is	kellett	volna	mosnia.	No

és	felvehetett	volna	valami	jobb	ruhát.	Na	meg	leadhatott	volna	két-
három	kilót	(a	csudába	a	nagymamájával!).
–	Nézd	–	kezdte	Robin	a	tenyerébe	fogva	a	kezét,	mintha	törékeny

porcelánt	csodálna	–,	nem	tudom,	hogy	helyes-e	ilyet	mondani,	vagy
sem,	de	az	egész	családom	kint	van	az	erdőben,	és	üres	a	ház.	Engem



nem	 várnak	 vissza	 még	 legalább	 két	 óra	 hosszat,	 és	 nagyon
szeretnék	egy	kis	időt	kettesben	tölteni	veled.
Julia	 bólintott,	 és	 csak	 utólag	 dobbant	 nagyot	 a	 szíve,	 mikor

rádöbbent,	miért	 is	 fontos,	 hogy	Robin	 szüleinek	 a	háza	üres,	 neki
pedig	van	két	üres	órája.
A	fiú	az	övéhez	érintette	az	orrát.
–	Jó	ötletnek	hangzik?
Julia	nem	tudott	megszólalni,	de	nem	az	elfogódottságtól.	Reggel

még	teljesen	biztos	volt	benne,	hogy	készen	áll	rá,	ám	most	elfogta
az	aggodalom.	Valóban	képes	lenne	megtenni?	Meg	kellene	tennie?
Robin	vele	akar	majd	 lenni	azután	 is,	hogy	odaadta	magát	neki?	És
hívhatja	ezt	odaadásnak	akkor	is,	ha	ő	maga	is	akarja?
Mert	igenis	akarta.	Az	ijedsége	ellenére	tudta,	hogy	akarja.
Akkor	most	 ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 ő	 egy	 rossz	 lány,	 vagy	 hogy	 egy

felszabadult	 lány?	 Kacér	 lány,	 aki	 hiteget	 egy	 fiút,	 vagy	 egy	 feslett
nő?	 Ez	 annyival	 többről	 szól,	 mint	 a	 puszta	 szex!	 Arról,	 hogy	 túl
messzire	ment,	vagy	nem	ment	elég	messzire.	Hogy	tudja,	miről	szól
ez	az	egész,	vagy	nem	tudja,	mire	megy	ki	a	játék.
Kész	őrület!	Persze,	tisztában	van	az	alapokkal,	mármint	hogy	mit

hova,	 és	 így	 tovább,	 de	 mást	 is	 kell	 ilyenkor	 tenni,	 használni,
érinteni,	 szájba	 venni.	 (Vagy	 a	 húga	 hazudott	 volna?	 Ez	 annyira
rosszul	 hangzik!)	 Valamint	 még	 csak	 tizenkilenc	 éves,	 és	 fogalma
sincs,	mibe	megy	bele.	Még	a	fogamzásgátló	tablettáit	is	eldugta	egy
cipőben	 a	 szekrénye	mélyén,	mert	 nem	 akarta,	 hogy	Nancy	 Griggs
mindenkinek	elmondja,	mennyire	züllött.
–	Jól	vagy?	–	kérdezte	Robin.
Julia	 vadul	 dobogó	 szívére	 szorította	 a	 kezét.	 A	 tabletta	 ellenére

teherbe	eshet,	és	a	kondom	ellenére	is	elkaphat	valami	szörnyűséget,



s	akkor	vége	lenne	az	életének,	és	sosem	láthatná	meg	a	nevét	a	The
Atlanta	 Journal	 lapjain,	vagy	 tudósíthatna	a	híradónak	egy	 romboló
tornádóról.	 Mi	 az	 ördögért	 tenné	 hát	 ki	 magát	 egy	 ilyen	 ostoba
kockázatnak?
–	 Semmi	 baj	 –	 villantott	 rá	 a	 fiú	 egy	 fanyar	 félmosolyt.	 –

Komolyan,	ha	nem	akarod…
–	De	–	emelte	fel	a	fejét	Julia.	–	Akarom.



Délután	4	óra	20	perc,
a	Tate	Diákközpont	előtt,	University	of	Georgia,	Athens

Julia	 remegő	 kézzel	 dobta	 be	 a	 negyeddollárost	 a	 nyilvános
telefonba.	Ajka	duzzadt	volt	Robin	csókjaitól,	melle	bizsergett,	s	még
mindig	 magában	 érezte	 a	 fiút.	 Olyan	 volt,	 mintha	 hatalmas
neonbetűkkel	a	homlokára	lett	volna	írva,	hogy	az	imént	szerették.
Legszívesebben	dalra	fakadt	vagy	táncra	perdült	volna.	Vagy	kiállt

volna	az	udvar	közepére,	és	feldobta	volna	a	sapkáját	magasba.
Pepper	a	második	csengetésre	felvette.
–	Carroll-lakás.
–	Szia,	én	vagyok.
–	Ó,	 istenem!	Úgy	örülök,	hogy	hívtál!	–	szólt	a	kagylóba	Pepper

fojtott	hangon.	–	Hallasz?
Julia	körülnézett,	mintha	valaki	mögötte	hallgatózna.
–	Mi	történt?
–	A	kölyköt	bezárták	a	suliban.
Julia	egy	pillanatra	elfelejtette	Robint.
–	Nem	lehet	igaz!
–	De.	Jól	van,	csak	Angie	Wexler	nekiugrott	a	folyosón	iskola	után.
Julia	a	szája	elé	kapta	a	kezét.	Szegény	Sweetpea!
–	Ne	sajnáld,	anyáék	még	csak	meg	sem	büntetik.
Julia	együttérzése	menten	elpárolgott.
–	Azt	mondta	nekik	–	folytatta	Pepper	–,	azért	történt,	mert	nem

akarta	 hagyni,	 hogy	 Angie	 csaljon	 kémián,	 de	 tulajdonképpen	 az
történt,	 hogy	 Angie	 rajtakapta,	 amint	 kamatyol	 a	 bátyjával,	 aki
tizenhét,	és	már	van	kocsija.



Julia	 annyira	 örült,	 hogy	 végre	 több	 tapasztalatot	 szerzett	 a
fiúkkal,	mint	ostoba	kishúga!
–	Jól	van?
–	Megjátssza	a	szomorút,	hogy	anya	és	apa	sajnálja,	de	azért	este

elmennek	a	Harry	Bissettbe.
–	Nem	azt	mondta	anya,	hogy	ott	túl	fölényesek	a	pincérek?
–	Ez	Athens.	Itt	mindenki	fölényes.	De	miért	hívtál?
Julia	 piszkálni	 kezdte	 a	 nyilvános	 telefon	 felpattogzott

festékrétegét.	 Gombóc	 volt	 a	 torkában.	 Kipislogta	 szeméből	 a
váratlanul	feltörő	könnyeket.	Vajon	miért	jött	rá	a	sírás?
–	Jól	vagy?
–	 Persze	 –	 felelte	megtörölve	 a	 szemét.	 –	Mesélj,	 milyen	 volt	 a

napod!
Pepper	nekilátott	panaszkodni	a	szüleiről,	a	húgáról,	a	tanárokról

a	suliban.
Julia	 közben	 a	 felhőtlen,	 kék	 eget	 nézte.	 Eredetileg	 azért

telefonált,	 hogy	 elmondja	 Peppernek	 Robint,	 de	 hirtelen	 nem	 volt
biztos	 benne,	 hogy	 kész	 megosztani	 a	 titkát.	 Ami	 kettejük	 közt
történt,	 különleges	 volt,	 romantikus,	 szép,	 és	 élvezetes,	 ezért
helytelennek	tűnt	kipletykálni,	főleg	nem	nyilvános	telefonon.	Majd
jövő	 hónapban	 elmondja	 Peppernek,	miután	már	 többször	 is	 átélte
(és	 biztos	 lehet	 benne,	 hogy	 valóban	 orgazmusa	 volt).	 Majd	 úgy
mellékesen	 megemlíti,	 például	 így,	 hogy	 „Ó,	 az?	 Hát	 persze	 hogy
csináltam	már.”
–	Na	mindegy	–	fejezte	be	Pepper.	–	Átjön	a	kölyökhöz	tanulni	az

a	 fura,	 gülü	 szemű	 lány,	 én	 meg	 talán	 elmegyek	 gyakorolni	 a
bandával.



–	 Én	 lehet,	 hogy	 a	Manhattanben	 leszek	 –	 mondta	 Julia,	 mert
Robin	azt	ígérte,	esetleg	el	tud	szökni,	ha	a	szülei	már	elaludtak.	Van
egy	nyilvános	telefon	az	erdőőrök	épülete	mellett.	Rácsörög	Juliára	a
személyhívón,	és	három	egyessel	jelzi,	ha	sikerül	meglógnia,	három
kettessel	 pedig,	 ha	 nem.	 Rémes	 lett	 volna	 a	 kollégiumi	 szobában
várni,	hogy	megszólaljon	a	hívó.
–	 Hé,	 űrhajósjelölt!	 Ott	 vagy	 még?	 –	 hallotta	 meg	 Pepper

türelmetlen	 hangját.	 –	 Azt	 kérdeztem,	 kölcsönvetted-e	 a
karkötőimet.
Julia	felemelte	a	kezét,	mire	az	ezüst-fekete	karperecek	felcsúsztak

a	karján.
–	Nézd	meg	a	kölyök	szobájában!
–	Majd	később,	most	teljesen	zaklatott.	–	Pepper	ismét	lehalkította

a	hangját.	–	És	jobb,	ha	tudod,	hogy	Angie	Wexler	háza	felé	kerülök
ma	 este,	 és	 alaposan	 ráijesztek	 arra	 a	 kis	 taknyosra	 meg	 a	 hülye
pedofil	bátyjára.
Julia	a	falnak	támasztotta	a	fejét.
–	Az	jó.	–	Pepper	nagyon	jó	volt	mások	megfélemlítésében,	míg	ő

inkább	a	háttérben	maradt	csendes	támogatóként.	–	Figyelj!	Szoktál
gondolkodni	azon,	hogy	mi	lesz	velünk,	ha	idősebbek	leszünk?
Pepper	meglepetten	felnevetett.
–	Honnan	jött	ez	most?
Julia	nagyon	is	jól	tudta.	Onnan,	ahogy	Robin	a	karjában	tartotta,

onnan,	 ahogy	 ránézett,	 és	 onnan,	 ahogy	 arról	 mesélt,	 hogy
mennyire	 szeret	 a	 pékségben	 dolgozni,	 és	 ha	 a	 festőkarrierje	 nem
úgy	 alakul,	 ahogy	 szeretné,	 el	 tudja	 képzelni	magát	 az	 apja	mellett
dolgozva,	és	talán	egy	nap	megtanítja	a	szakmára	a	saját	fiát	is.
A	saját	fiát…



Julia	megadhatná	neki	ezt	a	fiút.	Meg	akarja	adni.	Majd	ha	készen
állnak	rá.
Válaszolt	Peppernek:
–	Csak	eszembe	jutott,	vajon	húsz	év	múlva	milyen	lesz	az	életünk.
–	 Az	 aranyerünkről	 fogunk	 beszélgetni,	 meg	 arról,	 hogy	 mivel

tarthatjuk	tisztán	a	műfogsorunkat.
–	Számolj,	te	kuka!	Annyi	idősek	leszünk,	mint	most	anya.
–	Anya	is	ortopéd	cipőben	jár.
Julia	 felnyögött.	 Peppernek	 igaza	 van,	 de	 ők	 túl	 jó	 fejek	 ahhoz,

hogy	ilyen	hamar	megöregedjenek.
Pepper	hozzátette:
–	Te	egy	nagyszerű	pasi	felesége	leszel,	aki	imád,	én	pedig	addigra

már	 elváltam	 egy	 seggfejtől,	 aki	 elhagyott,	 mikor	 beindult	 a	 zenei
karrierje.
Julia	elmosolyodott,	mert	Peppernek	talán	még	igaza	is	lehet.
–	 A	 kölyök	 meg	 egy	 komputerzsenihez	 megy	 hozzá,	 aki	 még	 a

földet	 is	 megcsókolja	 a	 lába	 nyomán,	 és	 akinek	 legalább	 félmillió
dollárja	van	a	bankban.
–	De	valószínűleg	megcsalja	a	fickót	az	én	exemmel.
–	Te	is	lehetnél	az	a	seggfej,	aki	elhagyja	a	férjét,	miután	beindul	a

saját	karrierje.
–	Talán	–	mondta	Pepper,	bár	nem	túl	meggyőzően.
Julia	ismét	körülnézett,	nem	hallja-e	valaki.
–	Figyelj!	Ami	a	kokót	illeti…
–	Tudom.
Pedig	 nem	 tudta.	 Julia	 látta,	 mik	 lehetnek	 a	 következmények.

Először	egy	barátnője	példáján	a	gimiben,	majd	egy	elsőévesnél,	aki
kimaradt	a	főiskoláról,	és	a	menhelyen	kötött	ki.



–	 Lehet,	 hogy	 először	 szórakoztató,	 de	 nagyon	 gyorsan
veszélyessé	tud	válni.
–	Ne	aggódj,	remek	hajléktalanszállónk	van	a	városban.
–	Lydia!
Pepper	elhallgatott.	Soha	senki	nem	szólította	a	valódi	nevén.
–	 Most	 jobb,	 ha	 megyek.	 Megígértem	 Őfelségének,	 hogy	 viszek

neki	kakaót.
–	Puszild	meg	a	nevemben!
Pepper	belecuppantott	a	telefonba,	majd	letette.
Julia	 még	 sokáig	 nem	 engedte	 el	 a	 kagylót.	 Pepper	 szerette	 a

kokaint.	Az	óta	a	sorsdöntő	parti	óta	már	kétszer	használta.	Szerette
a	 tablettákat	 is,	 és	 szeretett	 a	 bandával	 lógni.	 Szeretett	 kilépni
önmagából	 és	 ellebegni	 az	 öntudatlanságba,	 méghozzá	 leginkább
akkor,	ha	volt	a	közelben	egy	helyes	srác.
Mindez	 még	 nem	 lenne	 probléma,	 Julia	 tenne	 róla.	 A	 húga	 egy

szabad	szellem,	csak	most	épp	átmegy	ezen	a	 fázison,	mint	például
ő,	mikor	nem	volt	hajlandó	felvenni	semmi	narancssárgát,	vagy	mint
a	kölyök,	aki	egy	időben	kizárólag	borsót	evett.
Becsukta	a	szemét,	s	átadta	magát	a	jövőből	felbukkanó	képnek:	a

sugárúti	 ház	 hátsó	 tornácán	 ülnek,	 Pepper	 és	 Sweetpea	 a	 lépcsőn
kártyázik.	 Szüleik	 a	 hintaszékükben	 ringatóznak,	 s	 gyerekek
szaladgálnak	az	udvaron.	Az	ő	gyerekeik:	Pepperé,	az	övé,	de	még	a
kölyöké	is,	akinek	egyetlen,	de	tökéletes,	aranyhajú	gyereke	lesz,	aki
nemsokára	 feltalálja	 majd	 a	 rák	 ellenszerét	 kevéssel	 azután,	 hogy
visszautasítja	 a	 harmadik	 ciklusra	 való	 megválasztását	 az	 Egyesült
Államok	elnökeként.
Julia	 szerette	 volna,	 ha	 a	 gyermekei	 közel	 állnak	 majd	 a	 húgai

gyerekeihez.	 Azt	 akarta,	 hogy	 ugyanazt	 a	 kötődést	 érezzék,	 ami



közte	 és	 a	 családja	 közt	 volt.	 Ugyanazt	 a	 biztonságot,	 ugyanazt	 a
szeretetet.	 Semmi	 rossz	 nem	 történhet	 azzal,	 aki	 szoros
kapcsolatban	 áll	 a	 családjával.	 Talán	 ez	 volt	 a	 gond	 Beatrice
Oliverrel.	Az	első	telexből	kiderült,	hogy	egyedüli	gyerek	volt.	Vajon
másképp	alakulnak	 a	dolgok,	ha	 vannak	 testvérei?	Vele	ment	 volna
az	egyik	húga	a	jégkrémért,	hogy	közben	panaszkodhasson	a	sulira?
Nem	verte	volna	ki	a	kishúga	a	hisztit,	hogy	ő	is	mehessen?
Julia	 belegondolt	 Beatrice	 anyjának	 álmatlan	 éjszakáiba,	 ahogy

végigsorolja	 magában	 az	 elmulasztott	 lehetőségeket:	 Bárcsak
elvittem	 volna	 kocsival!	 Bárcsak	 lett	 volna	 több	 gyerekünk,	 hogy	 az
egyik	elvesztésének	fájdalmát	mérsékelhetné	a	többiek	megléte!
De	lehet-e	mérsékelni	bármilyen	módon	ezt	a	fajta	fájdalmat?	Julia

nem	 tudta	 elképzelni,	milyen	 lehet	 elveszíteni	 egy	 gyereket.	 Náluk
egy	 szeretett	 házi	 kedvenc,	 akár	 csak	 egy	 versenyegér	 vagy	 egy
vadászgörény	 elvesztése	 is	 térdre	 kényszerítette	 az	 egész	 családot
(az	 anyjukat	 is	 beleértve).	 Sírtak	 a	 tévé	 előtt,	 zokogtak	 az
ebédlőasztalnál,	 gyászoltak,	 miközben	 maguk	 köré	 gyűjtötték	 a
megmaradt	 kutyákat,	 macskákat	 és	 mindenféle	 lényt	 egy	 nagy,
szőrös	gomolyagba.
Nevenincs	 Monát	 senki	 sem	 fogja	 gyászolni.	 Senki,	 csak	 Julia,

akinek	 a	 képzelete	 egyre	 ontotta	 a	 képeket.	 Vajon	 Monát	 is	 fogva
tartják,	 mint	 Beatrice	 Olivert?	 Vagy	 talán	 Mona	 helyzete	 inkább
hasonlít	Jenny	Loudermilkére,	aki	a	támadás	után	úgy	döntött,	hogy
egyszerűbb	felszívódni?
Akárhogy	is,	nem	tűnik-e	el	egy	 lány	 lényének	egy	része	magától

is,	ha	valami	ennyire	 szörnyű	dolog	éri?	Nem	 teszi-e	 tönkre	benne
az	erőszakoló	azt	a	lányt,	azt	a	későbbi	nőt	is,	akivé	válhatott	volna,
és	 nem	 teszi-e	 őt	 olyasvalakivé,	 aki	 rettegve	 éli	 majd	 le	 az	 egész



életét?	Ha	Beatrice	Oliver	kiszabadul	is	(már	ha	még	él),	hogyan	lesz
képes	 hazamenni	 az	 erőszak	 után?	 Hogyan	 fog	 tudni	 belenézni	 az
apja	 szemébe?	 Hogyan	 lesz	 képes	 nem	 összerándulni	 hátralévő
életében,	valahányszor	egy	férfi	ránéz,	még	ha	áldott	jó	ember	is	az
illető?
Julia	 megtörölte	 a	 szemét.	 Greg	 Gianakosnak	 talán	 igaza	 van

abban,	hogy	az	érzelmei	útját	állják	a	tárgyilagosságnak.
Biciklijét	ott	találta	a	tartóhoz	láncolva,	de	nem	tudta	beleerőltetni

azt	 az	 ostoba	 kulcsot	 a	 rozsdás	 zárba.	 Zsebre	 vágta	 hát	 a	 kezét,	 és
gyalog	 indult	 vissza	 a	 kollégiumba.	 Az	 egyetem	 kertészei	 a	 pázsit
azon	részén	dolgoztak,	melyet	tönkretett	egy	csapat	rögbijátékos.
Julia	 messze	 kikerülte	 a	 férfiakat,	 s	 visszatartotta	 a	 lélegzetét,

ahogy	megérezte	a	 trágya	szagát.	Megpróbálta	átgondolni	az	estéje
hátralévő	 részét.	 Be	 kellene	 vinnie	 egy	 hálózsákot	 a	 könyvtárba,
tanulnia	 kellene	 a	 pszichológiavizsgára,	 át	 kellene	 írnia	 a	 Spenser-
dolgozatát,	keresnie	kellene	még	néhány	statisztikát	a	cikkéhez…	A
címlapra	 kerülő	 cikkékez!	 Istenem,	 mibe	 keverte	 magát!	 Vázlat
péntekre?	 Örülhet,	 ha	 nagyjából	 meglesznek	 addigra	 a	 cikk
körvonalai.
–	Visszamész?	–	szólította	meg	Nancy.	Szinte	a	semmiből	termett

ott,	s	nevetett,	mikor	látta,	hogy	Julia	összerezzen.	–	Csak	én	vagyok
az,	bolond.
–	Menjünk	 el	 valahova	 este!	 –	 Jó	 ötletnek	 tűnt	 az	 aggodalmakat

másnapra	 hagyni.	 –	 Azt	 hallottam,	 Michael	 Stipe	 lesz	 a
Manhattanben.
Nancy	szeme	összeszűkült.
–	Én	úgy	hallottam,	a	Gritbe	várják.	Vagy	tán	a	Georgia	Bárba?



–	 Attól	 még	 jól	 érezhetnénk	 magunkat.	 Például	 találkozhatnánk
néhány	helyes	fiúval,	és	meghívathatnánk	magunkat	egy	italra.
–	Azt	hittem,	neked	már	van	egy	helyes	fiúd	–	csodálkozott	Nancy.
Julia	elmosolyodott,	sőt	el	 is	pirult,	aztán	pedig	megkönnyebbült,

hogy	a	köztük	kialakult	feszültségnek	vége.
–	Szervezzünk	be	még	néhány	embert!
–	Nem	is	tudom.	Tanulnom	kell.
–	 Elmegyünk	 a	 könyvtárba,	 aztán	 eszünk	 valamit,	 és	 fél	 tíz	 felé

találkozunk	a	többiekkel.
Az	időpont	nem	volt	teljesen	véletlen,	hisz	Robin	azt	ígérte,	tízkor

rácsipog	a	személyhívóján.	A	három	kettes	azt	fogja	jelenteni,	hogy
nem	 lopózhat	 el,	 és	 ebben	 az	 esetben	 jobb	 lesz	 egy	 zajos	 bárban
lenni,	ahol	ihat	valamit,	és	kitáncolhatja	magából	a	csalódottságát.
Ha	pedig	három	egyes	 lesz	a	 jel,	ott	közelebb	lesz	a	 fiú	szüleinek

házához,	 amely	 még	 mindig	 üresen	 áll,	 és	 üres	 is	 lesz	 számukra
egész	éjszaka.
–	Na,	mit	 szólsz?	 –	 kérdezte	 Julia	 reménykedve,	 hisz	 barátainak

többsége	igazából	Nancy	barátai	közül	került	ki.	–	Jól	hangzik,	nem?
Nancy	rámosolygott.
–	Fantasztikusan.
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Julia	 imádott	 táncolni,	 mégpedig	 leginkább	 azért,	 mert	 rémesen
csinálta.	Mindenki	megállt,	hogy	nézze,	de	nem	azért,	mert	annyira
helyes	volt,	hanem	mert	bolondot	csinált	magából.
Ahogy	apja	az	eddigi	fiúbarátai	zöméről	állította:	nehéz	utálni	egy

bolondot.
–	Láttad	Top	Gunt?	–	intett	Nancy	a	fejével	Tom	Cruise	gyengébb

kiadása	felé,	aki	a	pultot	támasztotta.	Julia	hunyorogva	nézett	arra	a
sűrű	füstön	át.	A	fiú	a	zárt	hely	és	a	meleg	ellenére	pilótadzsekit	és
napszemüveget	viselt.
–	 Jól	 néz	 ki	 –	 értett	 egyet,	 igyekezve	 tartani	 a	 ritmust.	 Stílusán

nem	javított,	ha	még	beszélnie	is	kellett	közben.	Tele	volt	a	parkett,
a	 táncolók	 folyton	 egymásnak	 ütődtek,	 vagy	 talán	 csak	 ő	 ütődött
folyton	nekik.	Miután	valaki	belekönyökölt	a	bordáiba,	végül	feladta,
és	intett	Nancynek,	hogy	kövesse	a	mosdóba.
Ott	 is	nagy	volt	a	sor,	a	 lányok	 fele	kiskorú.	 Julia	 felfedezte	azt	a

beképzelt	 lányt,	 aki	 reggel	 kölcsönvette	 Nancy	 bőrtáskáját,	 és
leszólta	 az	 ő	 zokniját.	 Alabama	 szemmel	 láthatóan	 kiütötte	magát.
Ide-oda	 tántorgott,	 hajszál	 választotta	 el	 attól,	 hogy	 orra	 essen.
Senki	 sem	 segített	 rajta,	 talán	 mások	 zoknijait	 sem	 hagyta	 szó
nélkül.
–	 Jézus!	 –	mondta	 neki	 Nancy.	 –	 Legalább	 próbáld	megőrizni	 a

méltóságodat!
Julia	túlkiabálta	a	zenét.
–	Ismered?



–	Deanie	Crowdernek	hívják	–	 felelte	Nancy	az	égre	nézve,	mint
aki	azt	kívánja,	bárcsak	ne	ismerné.
–	 Remélem,	 van	 vele	 valaki,	 aki	 hazaviszi!	 –	 kiáltotta	 Julia,	 s

érezte,	hogy	megremeg	a	hangja.	 Jenny	Loudermilk	 is	gyalog	ment
haza,	és	lám,	hogyan	járt.
–	Miért	nézed	folyton	az	órád?
Julia	felnézett	az	óra	számlapjáról.
–	 Semmi	 különös,	 csak	 csodálkoztam,	 hogy	 még	 nincs	 is	 olyan

késő.	–	Rezgőre	volt	állítva	a	csipogója,	mégis	ellenőrizte	azt	is.
–	Kinek	a	hívását	várod?
–	Bocs!	A	kishúgom	bajba	került	délelőtt.
–	Az	a	szépreményű	mintagyerek?
–	Annyira	 azért	 nem	 rossz	 –	 tiltakozott	 Julia,	 s	 visszacsíptette	 a

csipogót	a	zsebe	belső	oldalára.	Fel	kellett	volna	hívnia	Sweetpea-t,
hogy	 megérdeklődje,	 hogy	 van.	 És	 határozottabbnak	 kellett	 volna
lennie	Pepperrel	a	drogokkal	kapcsolatban.	Végül	is	ő	a	nővérük,	az	ő
dolga	vigyázni	rájuk.	De	majd	a	hétvégén	időt	szakít	mindkettejükre.
Talán	elviszi	Sweetpea-t	a	Wuxtryba,	hogy	vegyen	egy	albumot.	Ha
kettesben	voltak,	tényleg	nem	is	volt	annyira	szörnyű.
–	Haladjunk!	–	kiáltotta	valaki	a	sor	végén.
Ahogy	közelebb	araszoltak	a	mosdó	ajtajához,	Julia	megpillantotta

magát	 egy	 földig	 érő	 tükörben.	 Robin	 egyik	 ingét	 viselte,	 a	 fiú	 a
szennyeskosárból	 halászta	 ki	 neki.	 A	 nyakához	 emelte	 a	 kezét,	 s
kitapintotta	Pepper	összecsukható	medálját.	A	fekete-ezüst	karkötők
lecsúsztak	a	karján.	A	medált	is	vissza	fogja	adni	a	hétvégén,	meg	a
karkötőket	 is.	No	meg	a	szalmakalapot,	mert	 igazából	az	is	Pepperé
volt.



–	Klasszul	 nézel	 ki	 –	 jegyezte	meg	Nancy.	 –	Nem	 is,	 egyenesen
csííínos	vagy.
Julia	 felnevetett.	Barátnője	azt	a	bolondos	srácot	utánozta	a	Taco

bárban,	aki	minden	lánnyal	kikezdett,	aki	csak	betette	a	lábát.
–	Na	és	én?	–	kérdezte	Nancy.
–	Te	is	csííínos	vagy	–	ismerte	el	Julia,	ami	igaz	is	volt.	Sötét	haját

feltűzte,	 s	 egy	 színes,	 rövid	 kabátkát	 viselt	 arany	 szegéllyel.	 Lefelé
bővülő,	 fekete	 szoknyája	 véget	 ért	 a	 térde	 fölött.	 Hegyes	 orrú
bőrcipője	 mostanra	 már	 biztos	 tönkretette	 a	 lábát,	 de	 a	 látvány
megérte.
–	A	sminkem?	–	kérdezte	Nancy.
Julia	alaposan	megnézte,	nincs-e	elkenődve	a	szeme	körül.
–	Rendben.	És	az	enyém?
–	Bámulatos	–	utánozta	Nancy	affektálva	Billy	Crystalt.
Végre	megmozdult	 a	 sor,	 s	 Julia	 bejutott	 az	 első	 fülkébe.	 Érezte,

hogy	vibrálni	kezd	a	csipogó,	mikor	épp	gombolni	kezdte	a	farmerét.
Nem	 nézte	meg	 azonnal.	 A	 plafont	 bámulta,	 majd	 a	 posztereket	 a
fülke	ajtaján.	Végül	rápillantott	a	csipogóra,	s	megnyomta	a	gombot.
222
Darabokra	tört	a	szíve.
222
Felemelte	az	arcát,	s	igyekezett	visszatartani	a	könnyeit.	Szipogott

egyet,	 s	 lassan	 elszámolt	 százig.	 Aztán	 megint	 lenézett,	 hátra
rosszul	látta.
222
Robin	nem	tudott	elszabadulni	a	szüleitől.
Vagy	 el	 tudna	 ugyan,	 de	 nem	 akar,	 mert	 ő	 rémes	 szeretőnek

bizonyult	délután.	Biztos	unalmas	volt,	és	Robin	rájött,	hogy	nem	is



volt	orgazmusa.	Vagy	talán	mégis,	de	túl	hangosan,	túl…
–	Jézus!	–	nyögött	fel	valaki,	s	Julia	felismerte	a	hányás	kirobbanó

hangját.	 Csakis	 Alabama	 lehetett,	 azaz	 Deanie	 Crowder.	 Rémes
hangokat	adott	ki.
Nancy	 öklendezni	 kezdett.	 Mindig	 így	 reagált,	 ha	 tanúja	 volt

mások	 rosszullétének,	 már	 az	 óvoda	 óta.	 Julia	 hallotta	 a	 tűsarkait
kopogni,	ahogy	kisiet	a	mosdóból.
Ahelyett	 hogy	 utánament	 volna,	 Julia	 nekidőlt	 a	 vécékagyló

mögötti	 víztartálynak.	 Tenyerében	 tartotta	 a	 csipogót,	 és	 azon
imádkozott,	 hogy	 szólaljon	 meg	 újra,	 s	 amikor	 ő	 megnyomja	 a
gombját,	 csupa	 egyest	 lásson.	 111	 –	 Igen,	 el	 tudok	 szabadulni,
találkozzunk	nálunk,	mert	szeretlek.
Robin	 tulajdonképpen	 nem	 mondta,	 hogy	 szereti.	 Nem	 volt

ostobaság	 együtt	 lenni	 vele,	 ha	 még	 csak	 nem	 is	 mondta,	 hogy
mindenkinél	jobban	szereti?
Hangosan	kopogtak	a	fülke	ajtaján.
–	Bepisilünk!
Julia	lehúzta	a	vécét,	és	kilökte	az	ajtót.	Aztán	kezet	mosott,	majd

visszament	a	bárba,	s	elég	közel	állt	meg	Top	Gunhoz	ahhoz,	hogy	a
fiú	vegye	a	lapot.
–	Meghívhatlak?
Közelről	nézve	inkább	Nick	„Goose”	Bradshaw-ra	hasonlított,	akit

a	 filmben	 Anthony	 Edwards	 alakított,	 de	 Julia	 már	 ezt	 sem	 bánta.
Kedvesen	rámosolygott.
–	Imádom	a	vodkakoktélt.
Valójában	nem	szerette,	de	a	vodkából,	gyömbérsörből	és	lime-ból

álló	 ital	 négy	 és	 fél	 dollárba	 került,	 és	 hamarabb	 be	 lehetett	 csípni
tőle,	mint	az	olcsó	sörtől,	amit	akkor	ittak,	ha	ők	fizették	a	piát.



–	Tetszik,	ahogy	táncolsz	–	mondta	Top	Gun.
Julia	ledöntötte	az	italt.
–	Akkor	gyerünk!
A	fiú	követte	a	táncparkettre,	ahol	kiderült,	hogy	ő	még	Juliánál	is

rosszabb	 táncos.	Behajlított	könyökkel	 rázta	magát	 jobbra-balra,	és
csettintgetett	az	ujjaival.	Hol	 lenézett,	hol	meg	hátra	a	válla	 fölött,
mint	aki	azt	nézi,	nem	lépett-e	kutyagumiba.
Julia	legalább	beleadta	szívét-lelkét	a	táncba:	magasba	lendítette	a

karját,	 ringatta	 a	 csípőjét,	 miközben	 a	 C+C	 Music	 Factory	 táncra
buzdította	a	közönséget.	Aztán	jött	Lisa	Lisa	felvétele,	a	Head	to	Toe,
mire	Top	Gun	 lekopott.	 Julia	 lehunyta	 a	 szemét,	 és	 igyekezett	 nem
gondolni	 Robinra.	 Nem	 tudta,	 a	 fiú	 szeret-e	 táncolni.	 Talán	 még
Madonnát	 sem	 kedveli.	 Talán	 csak	 azért	 mondta	 ezt,	 hogy
megszerezze	őt	magának.	Vagy	talán	azért,	mert	tényleg	szereti	őt.
Miért	beszélne	arról,	hogy	 lesz	majd	egy	fia,	és	az	apja	pékségében
fog	dolgozni,	ha	nem	foglalkoztatja	a	jövő?
De	az	is	lehet,	hogy	ezt	a	jövőt	nélküle	képzeli	el.
Juliának	 elege	 lett	 a	 bár	 közönségéből,	 a	 tülekedésből	 a

táncparketten.	 Átverekedte	 magát	 a	 tömegen,	 és	 megkereste	 a
táskáját,	 melyet	 a	 bárszék	 hátára	 akasztva	 hagyott.	 Beletúrt,	 s	 a
Robinnal	 töltendő	éjszaka	 reményében	magával	hozott	pipereholmi
és	 váltás	 fehérnemű	 alatt	 megkereste	 a	 szájfényt	 kiszáradt	 ajkára.
Szinte	 hűvösnek	 érezte,	 amilyen	 melege	 volt.	 Egy	 idősebb	 fickó
hozott	neki	egy	második	vodkakoktélt.	Már	elolvadt	benne	a	jég,	s	a
folyadék	 aranyszínűről	 barnássá	 vált,	 mégis	 megitta.	 Kegyetlenül
marta	a	torkát.
–	 Nahát,	 nahát!	 –	 veregette	 Nancy	 a	 hátát,	 mígnem	 csillapult	 a

köhögés.	–	Jól	vagy?



–	Hány	óra?
Nancy	megnézte	Julia	kezén	az	órát.
–	Pontosan	tíz	harmincnyolc.
Alig	egy	órát	táncolt,	pedig	kész	örökkévalóságnak	tűnt.
–	Haza	akarok	menni.
–	Miért	nem	vársz	tizenegyig?	Akkor	mehetnénk	együtt.
–	Nem,	szétmegy	a	 fejem	–	emelte	 fejéhez	a	kezét,	mert	valóban

megfájdult.
–	Épp	te	mondtad,	hogy	nem	kellene	egyedül	mászkálnunk.
–	 Csak	 részegen	 nem,	 de	 én	 nem	 vagyok	 részeg.	 –	 Valójában

szédült	kicsit,	de	talán	csak	felzaklatta	a	Robin	miatti	csalódás,	attól
kavarodott	 fel	 a	 gyomra.	 –	 Kösz,	 hogy	 eljöttél	 velem,	 jólesett.
Sajnálom,	hogy	mégsem	volt	itt	Michael	Stipe.
–	Nem	is	igazán	számítottam	rá	–	felelte	Nancy,	és	úgy	nézett	rá,

mint	akivel	nincsen	minden	rendben.	Talán	nem	is	volt.	–	Biztosan
jól	vagy?
–	Szeretlek,	barátnőm	–	válaszolt	Julia.	–	Jó	barát	vagy.
–	Ó!	–	simogatta	meg	a	hátát	Nancy.	–	Én	is	szeretlek.
Julia	 leakasztotta	 a	 táskáját	 a	 szék	 hátáról.	 A	 táncparkett	 még

mindig	 tele	 volt	 táncoló	 vagy	 álldogáló	 diákokkal,	 akik	 másnap
reggel,	 ha	 megszólal	 az	 ébresztőóra,	 már	 nagyon	 fogják	 bánni	 a
kicsapongást.	 Neki	 hál’	 istennek	 nem	 lesz	 órája.	 Hazamehet	 a
sugárúti	 szobájába,	 maradhat	 egész	 nap	 pizsamában,	 sajnálhatja
magát	 egy	 kicsit,	 megdédelgetheti	 az	 összes	 macskát,	 kutyát,	 és
egész	nap	nézheti	a	szappanoperákat.
Kilépett	a	nehéz	fémajtón,	s	olyan	jólesett	beszívni	a	friss,	éjszakai

levegőt,	mint	még	 soha.	Minden	 lépéssel	 egyre	mélyebbre	 szívta,	 s
egyre	jobban	kitágult	a	tüdeje,	mint	egy	szirmát	bontó	virág.	Szinte



megszédült	a	friss	oxigéntől.	Kitárt	karral	lépdelt	az	üres	utcán,	mint
aki	 magához	 akarja	 ölelni	 az	 éjszakát	 és	 a	 tisztaságot,	 amit	 a	 jó
levegő	hozott	magával.
Ahogy	a	nagymamája	mondaná,	meg	kell	találnia	a	maga	útját.
Robin	Clark	édes,	kedves,	gyengéd	és	csodálatos.	Imád	vele	lenni,

és	 talán	 szerelmes	 is	 belé,	 de	 nem	 ő	 az	 egyetlen	 oka	 annak,	 hogy
megfordult	vele	a	világ.
Tizenkilenc	 éves,	 és	 nemsokára	 megírja	 első	 címlapsztoriját.

Osztályelsőként	fog	végezni	az	ország	egyik	legjobb	újságíró	szakán.
Jó	 egészségnek	 örvend,	 jó	 barátai	 vannak,	 és	 szerető	 családja.
Ahelyett,	 hogy	 buta	 tiniként	 hol	 feldobott	 lenne,	 hol	 depressziós
aszerint,	 hogy	 miként	 viszonyul	 hozzá	 egy	 fiú,	 ő	 felnőtt	 nőként	 a
tényeket	 kell	 hogy	 szem	 előtt	 tartsa.	 Robin	 rácsipogott,	 hogy
tudassa,	 nem	 tud	 eljönni.	Ha	 leírta	 volna	 őt,	 ha	 csak	 szexre	 kellett
volna,	 nem	 kockáztatja,	 hogy	 ellopózik	 a	 parkőrséghez,	 és	 fejére
vonja	a	családja	haragját.
Hát	nem?
Julia	tudta	ugyanis,	hogy	Robin	apja	szörnyen	komolyan	veszi	ezt

a	 kempingezést.	 Ez	 számára	 egy	 évente	 megrendezett	 szertartás
március	 első	 hetében,	 amikor	 még	 a	 pékséget	 is	 bezárja.	 Ilyenkor
kiviszi	 a	 családját	 az	 erdőbe,	 hogy	 kizárólag	 velük	 tölthessen	 egy
hetet.	És	Robin	ezt	tiszteletben	tartja,	mert	az	apja	jó	ember.	Olyan,
mint	 Julia	 apja,	 mint	 Mr.	 Hannah	 és	 David	 Conford,	 meg	 Julia
nagyapja,	 Ernie.	 Messze	 nem	 olyan,	 mint	 Greg	 vagy	 Lionel,	 vagy
Edwards	 professzor,	 aki	 talán	 éppen	most	 is	 azzal	 kábítja	 az	 egyik
gyanútlan	 tanítványát,	 hogy	 szeretné	 részletesebben	 megbeszélni
vele	 a	 dolgozatát	 kávézás	 közben,	 a	 lakása	 pedig	 épp	 itt	 van	 a
kampusz	túloldalán.



Szegény	lány!	Bizonyára	elsőéves,	fiatal	és	naiv.	Greg	azt	mondta,
Jenny	 Loudermilk	 másodéves	 volt.	 Legalábbis	 addig,	 amíg	 itt	 nem
hagyta	 a	 főiskolát.	 Csak	 ment	 a	 főutcán,	 és	 egy	 másodperc	 alatt
felfordult	az	egész	élete.	Soha	 többé	nem	 lesz	már	ugyanaz	a	 lány,
aki	addig	gondtalanul	járt-kelt	a	világban.
Huszonkét	 nőnek	 fog	 idén	 ugyanígy	 megváltozni	 az	 élete

Athensben.	 És	 jövőre	 meg	 a	 következő	 évben	 is.	 Nem	 beszélve
azokról,	akiknek	már	megváltozott.
Van	 valami	 borzalmas	 abban,	 hogy	 az	 ember	 esélyei	 javulnak,

valahányszor	 megerőszakolnak	 egy	 nőt.	 Azaz	 megtámadnak,
megfenyegetnek.	 Mint	 mikor	 a	 Times	 Square	 órája	 szilveszterkor
visszaszámlál.
Beatrice	Oliver:	22.
Jenny	Loudermilk:	21.
Nevenincs	Mona:	20.
Vajon	 ki	 lesz	 a	 tizenkilencedik?	 Talán	 egy	 becsípett	 elsőéves?	 A

lány,	aki	együtt	kávézott	Edwards	professzorral?	Deanie	Crowder,	aki
kiokádta	 a	 belét	 a	 bárban?	Nancy	 biztos	 hazakíséri.	 Valakinek	 csak
haza	kell	kísérnie.
Julia	megbotlott	az	egyenetlen	járdán,	s	hirtelen	szédülni	kezdett.

Felfordult	a	gyomra,	s	arra	gondolt,	biztos	az	ital.	Talán	rossz	volt	a
vodka.	 Vagy	 a	 gyömbérsör.	 Bár	 egy	 megromlott	 üdítő	 inkább	 csak
ízetlen.	Attól	nem	lehet	rosszul	az	ember,	márpedig	ő	határozottan
rosszul	volt.	Nekitámaszkodott	a	falnak,	s	hányni	kezdett.
Aztán	 a	 kezébe	 temette	 az	 arcát.	 Valami	 nincs	 itt	 rendben.

Megpróbált	 tájékozódni.	 Szülei	 a	 Harry	 Bissettben	 vannak,	 alig
néhány	 saroknyira.	 Nem	 fognak	 örülni,	 hogy	 így	 látják,	 de	 annak



még	 kevésbé	 örülnének,	 ha	 megtudnák,	 hogy	 szüksége	 volt	 rájuk,
mégsem	hozzájuk	fordult.
Átvágott	 egy	 mellékutcán,	 s	 egyre	 gyengébbnek	 érezte	 magát.

Nekitámaszkodott	 egy	 bűzlő	 szemetesnek,	 amelynek	 az	 oldalát
zenekarok	matricái	 borították.	Megpróbálta	 elolvasni	 az	 utcatáblát,
de	csak	fehér	foltokat	látott	zöld	alapon.
Már	 nem	 lehetnek	 messze	 a	 szülei,	 gondolta,	 s	 ellökte	 magát	 a

szemetestől.	 Igyekezett	 az	 előtte	 lévő	 járdaszakaszra	 fókuszálni.
Minden	 lépés	 külön	erőfeszítésébe	került.	Meg	kellett	 pihennie	 egy
öreg	 Cadillacre	 támaszkodva,	 hogy	 kapjon	 levegőt.	 Akkora
fecskefarka	volt,	akár	egy	szörfdeszka.	Az	apja	szereti	a	Beach	Boyst.
Két	 éve	 meg	 is	 vették	 neki	 karácsonyra	 a	 Still	 Cruisin’	 című
lemezüket.	 Sokkal	 jobban	 örült	 neki,	 mint	 amikor	 tavaly	 a
születésnapjára	kézikönyvet	kapott	az	öregedésről.
–	Eltévedt,	kislány?
Julia	megpördült.
Egy	 fekete	 furgon	parkolt	 a	Cadillac	 előtt,	 az	 ajtaja	nyitva	 állt.	A

férfi	az	árnyékból	szólt	hozzá.	Julia	ismerte,	már	látta	az	arcát.	Talán
nem	 is	 egyszer.	 Ma	 vagy	 a	 hétvégén?	 A	 belvárosban	 vagy	 a
kampuszon?	Tudta,	hogy	tudja	a	választ,	de	az	agya	nem	kapcsolt.
–	Bocsánat!	–	mondta,	mert	mindig	mentegetőzött	mindenért.
A	fickó	kiszállt	a	kocsiból.
Julia	 hátralépett,	 de	 a	 járda	 mintha	 megszűnt	 volna	 szilárd

talajnak	lenni.
A	férfi	elindult	feléje.
–	Kérem!	–	suttogta	Julia,	s	villódzó	képekben	jelentek	meg	előtte

a	 húgai,	 a	 szülei,	 Robin,	 Nancy,	 Deanie,	 Beatrice	 Oliver,	 Jenny
Loudermilk,	Nevenincs	Mona.



Végül	 is	 a	 férfi	 nem	 fogta	 be	 a	 száját	 a	 tenyerével,	 és	 kést	 sem
szorított	a	nyakához.
Csak	ököllel	az	arcába	vágott.
Julia	Carroll:	19.

VÉGE



A	szerző	megjegyzése

Csaltam	egy	kicsit	a	Phish-koncert	dátumával	(valójában	március	1-
én	volt),	de	akár	negyedikén	is	lehetett	volna,	nem	igaz?	A	számok,
melyeket	 az	 FBI	 bűnügyi	 nyilvántartásából	 (www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-
u.s.-2010/tables/10tbl01.xls)	 idéztem,	1991-re	vonatkoznak,	amikor
a	 történet	 játszódik.	 2013-ra	 az	 „erőszakos	 nemi	 közösülés”
fogalmát	„nemi	erőszak”-ra	változtatták,	és	nagyobb	kört	ölel	fel,	de
a	kiskorúak	ellen	elkövetett	erőszak	és	a	vérfertőzés	még	mindig	nem
tartozik	 ide.	A	CDC	 (Centers	 for	Disease	Control	 and	Prevention	–
járványügyi	 és	 betegségmegelőzési	 hatóság)	 becslései	 szerint	 a
szexuális	 támadások	 több	 mint	 80	 százalékát	 nem	 jelentik.	 A
legutóbbi	 Crime	 Clock-adatok	 szerint	 (www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/offenses-
known-to-law-enforcement/crime-clock)	 2013-ban	 Amerikában
minden	6,6	percben	megerőszakoltak	egy	nőt.

https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010/tables/10tbl01.xls
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/offenses-known-to-law-enforcement/crime-clock
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