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„Hát mi folyik itt? – tűnődött Alex. – Mi lesz a BioGen 

következő lépése? 

– Hívd fel a bíróihivatalt és derítsd ki, mire 

készülnek. 

– Rendben.  

-Tudsz valamit az apámról?  

– Újat nem. 

– Oké – Valójában egyáltalán nem volt oké, mert 

egyre biztosabbnak látszott, hogy ez az egész az apja 

miatt van. Pontosabban a sejtjei miatt. A fejvadászok 

mentővel érkeztek, és mintát akartak venni tőle, vagy 

valamilyen sebészi beavatkozásra készültek. Hosszú tűk. 

Látta megcsillanni rajtuk a napfényt a  

műanyag fólián keresztül, amikor a mentőorvos beletúrt 

a dobozba. Ekkor nyilallt bele a felismerés: ezek a 

sejtjeiket akarják. Sejtmintákat akarnak tőle vagy a 

fiától. Hogy miért, azt elképzelni sem tudta, de azt 

láthatta, hogy ezek azt képzelik, joguk van hozzá. Hívja 

a rendőrséget? Még nem, döntötte el. Ha körözést adtak 

ki ellene, mert nem jelent meg, könnyen rács mögé 

kerülhet. És akkor mi lesz Jamie-vel?” 

Részlet 
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Ezt a regényt a képzelet szülte, 

kivéve azon részeit amit nem 



 

 

 

Minél többet tudunk a Világegyetemről, annál 

értelmetlenebbnek látszik. 

– STEVEN WEINBERG 

A „mert” szó egy ismeretlen istennek állított oltár. 

– WILLIAM JAMES 

Ami lehetetlen: nem választani. 

– JEAN-PAUL SARTRE 



 

 

Prológus 

Vasco Borden (49) megigazította a zakója hajtókáját, 

végigsimított a nyakkendőjén, és határozott léptekkel átvágott 

a vastag szőnyeggel borított hallon. Utálta az öltönyöket, még 

ezt a tengerészkéket is, holott méretre készült, és ahol lehetett, 

ráhagytak néhány centit, hogy kényelmesen elférjen benne, és 

– nem mellesleg –, hogy domború izmai ne keltsenek akkora 

feltűnést. Borden egy nagydarab, százkilencvenhárom 

centiméter magas, százkilenc kilogramm testtömegű 

exfutballjátékos volt, jelenleg magánnyomozó és fejvadász. 

Ebben a pillanatban is dolgozott: egy harmincéves, kopaszodó 

posztdoktori kutatót követett, aki a massachusettsi 

Cambridge-ben működő MicroProteonomics vállalattól lépett 

le valamivel, ami nem volt az övé. 

A lelkes „Váltsd valóra most!” jelszóval meghirdetett 

BioChange 2006 konferenciára a Las Vegas-i Venetian 

Szállóban került sor, kétezer résztvevővel, akik a 

biotechnológiai ipar minden szegmensét lefedték. Voltak itt 

befektetők, toborozni próbáló személyzetisek, szabadalmakat 

árusító jogvédők és igazgatósági tagok is előfordultak szép 

számban. Így vagy úgy szinte az összes amerikai 

biotechnológiai cég képviseltette magát. 

Tökéletes találkahely volt. A szökevény úgy nézett ki, mint 

egy túlérett tinédzser – szűzies arc, kis szakáll az alsó ajak 

alatt, lomha csoszogás, esetlen mozdulatok. Ez a látszólag 

ártatlan fickó azonban tizenkét transzgenikus embriót emelt el 

egy kriogén Dewar-palackban, és áthurcolta őket az országon, 

ide erre a konferenciára. Hogy ki a megrendelő, az egyelőre 



 

 

rejtély volt Vasco számára, de lennie kellett, és itt kellett 

lennie. 

Nem ez volt az első eset, hogy egy kutatónak elege lett a jól 

fizetett mindennapi robotból – és nem is az utolsó. 

A szökevény a recepciós asztalhoz ment, hogy elkérje a 

konferenciakártyáját. Vasco is elővette zsinóron lógó kártyáját 

– felkészülten érkezett –, a nyakába akasztotta, aztán megállt 

az ajtónál, és úgy tett, mintha a névsort tanulmányozná. 

A nagyobb lélegzetű beszédeket a központi bálteremben 

tartották. A szemináriumok listáján olyan témák szerepeltek, 

mint: „A toborzási folyamat finomhangolása”, „Nyerő 

stratégiák a szellemi tőke megtartására”, „Ösztönzés 

előléptetéssel és részvényosztással”, „Trendek a 

szabadalmazásban”, „Befektetési angyalok: áldás vagy átok?” 

és végül „Üzleti titokkalózok: védd magad Most!” 

Vasco legtöbb ügye high-tech cégekkel volt kapcsolatos, így 

gyakran előfordult ehhez hasonló konferenciákon. Vagy 

tudományról, vagy üzletről szóltak. Ez üzletről szólt. 

A szökevény, akit Eddie Tolmannek hívtak, elsétált 

mellette, és bement a bálterembe. Vasco követte. Tolman 

lement néhány sornyit, és lehuppant egy székre. A hely tiszta 

volt, senki nem ült a közelben. Vasco beoldalazott a következő 

sorba, és néhány székre a fickótól letelepedett. Tolman 

előkotorta a telefonját, ránézett, aztán felemelte a fejét, és 

elmélyülten hallgatni kezdte az előadót. 

Az emelvényen álló férfi az egyik leghíresebb kaliforniai 

kockázati tőkés volt, a legendás high-tech befektető, Jack B. 

Watson. A háttérben elhelyezett képernyőn hatalmasra 

nagyított, jóképű, napbarnított arc – Watson védjegye – szinte 

kitöltötte a termet, Watson egy kölyökképű, ötvenkét éves cápa 



 

 

volt, akit a média, és rajta keresztül a közvélemény csak egy 

nagylelkű, mindig segítőkész mágnásnak ismert. A 

jótékonysági célú iskolai látogatásokról és a hátrányos 

helyzetű diákoknak osztogatott ösztöndíjakról tudósító 

riporterek, „a cél szentesíti az eszközt” alapon egyszerűen 

átsiklottak könyörtelen üzelmei felett. 

A teremben ülők azonban, nézett végig a széksorokon 

Vasco, nem ezért voltak itt; őket az érdekelte, hogyan lehet 

minél könnyebben minél több pénzt csinálni. Valamire Vasco 

is kíváncsi lett volna: arra, hogy képes lenne-e Watson illegális 

úton transzgenikus embriókat vásárolni. A válasz valószínűleg 

egy egyértelmű igen volt. 

Watson azonban pillanatnyilag a forradalmárt adta. 

– A biotechnológia hatalmas fellendülés előtt áll. Olyan 

növekedés szemtanúi lehetünk, mint legutóbb harminc évvel 

ezelőtt a számítástechnikai ipar esetében. A legnagyobb 

biotechnológiai cégnek, a Los Angeles-i Amgennek hétezer 

alkalmazottja van. Az egyetemeknek adott szövetségi 

támogatások mértéke meghaladja az évi négymilliárd dollárt. 

A kockázati tőkések évi ötmilliárd dolláros rátával fektetnek 

be a biotechnológiai iparba. Az őssejtek, a citokinek és a 

proteomika ígérte nagyszerű gyógyítási lehetőségek a szakma 

legjobbjait vonzzák. És a piac percről percre bővül, együtt 

növekedve a globális népességgel. A jövőnk ígéretesebb, mint 

valaha, és ez még nem minden! Eljutottunk arra a pontra, 

amikor a gyógyszergyártók kénytelenek lesznek leszállni a 

magas lóról, és belátni, hogy szükségük van ránk. Génekre van 

szükség, új technológiákra van szükségük. Ok a múlt, mi 

vagyunk a jövő. A pénz bennünk nő! 

Szavait viharos taps követte. Vascónak hányingere volt 

tőlük. A hallgatóság tudta, hogy ez a szemétláda egy pillanat 



 

 

alatt szétkapná a cégüket, ha a szüksége azt diktálná, de azért 

tapsoltak neki! 

– Természetesen nem fog minden simán menni. Egyesek, 

bár ők maguk meg vannak győződve róla, hogy jót tesznek, 

gátat szabnak az emberiség haladásának. Nem akarják, hogy 

a bénák felkeljenek és járjanak, hogy a rák megszűnjön 

növekedni a betegben, hogy a beteg gyermekek 

meggyógyuljanak és felnőjenek. Ezeknek az embereknek mind 

megvannak a maguk indokai, amiket szerintük a vallás, az 

erkölcs, a „józan ész” diktál. De bármivel is indokolják azt, amit 

tesznek, a halál oldalán állnak, és éppen ezért nem 

győzhetnek! 

Újabb dübörgő taps. Vasco a szökevényre pillantott. A fickó 

már megint a telefonját bámulta. Nyilvánvaló volt, hogy 

üzenetet vár. Türelmetlenül várja. 

Azt jelentette volna ez, hogy a kapcsolata késik? 

Ha igen, Tolmannek minden oka megvolt rá, hogy ideges 

legyen. A fickó valahová elrejtett egy folyékony nitrogénnel teli 

acéltermoszt, és ebben a termoszban embriók voltak. Nem a 

szobájában tartotta – azt már átkutatta –, és öt napja volt, hogy 

eljött Cambridge-ből. A hűtőfolyadék nem fog örökké tartani, 

és ha az embriók kiolvadnak, értéktelenné válnak. Tehát, 

hacsak nem talált rá módot, hogy pótolja a folyékony N2-t, 

Tolman már nagyon várhatja, hogy előhozhassa és átadhassa 

a palackot a megrendelőnek. 

Hamarosan meg is fogja tenni. 

Vasco nem adott neki egy órát. 

– Az emberek persze majd megpróbálnak akadályokat 

gördíteni a fejlődés útjába – mondta Watson az emelvényről. – 

Még a legjobb vállalatainknak is értelmetlen perekre kell 



 

 

fecsérelniük az erőforrásaikat. Az egyik nemrégen indított 

vállalkozásunk, a Los Angeles-i BioGen most azért áll bíróság 

előtt, mert egy Burnet nevű fickó úgy gondolja, nem kell 

betartania saját kezűleg aláírt szerződéseit. Meggondolta 

magát, és mindaddig gátolni fogja gyógyászati célú 

programunkat, amíg nem fizetünk neki. És ezt az embert 

ügyvéd lánya képviseli. Hadd maradjon a családban a bevétel, 

nem igaz? – mosolygott gúnyosan Watson. 

– De nagy csalódás fogja érni őket, mert mi leszünk azok, 

akik a Burnet-ügyet megnyerik. Mert a fejlődést nem lehet 

megállítani! 

Azzal a magasba lendítette a kezét, és integetni kezdett a 

tapsoló hallgatóságnak, Akár egy választási beszédet tartó 

jelölt, gondolta Vasco. Erre hajtana Watson? Ami azt illeti, elég 

pénze van ahhoz, hogy megválasztathassa magát. A vagyon 

elengedhetetlen feltétele az amerikai politikai életben való 

részvételnek… 

Vascónak ekkor eszébe jutott, hogy nem ezért van itt. 

Felnézett. 

Tolman széke üres volt. 

– A fejlődés a mi küldetésünk, a mi szent hivatásunk – 

kiáltotta Watson. – A fejlődés, ami eltörli a betegségeket, ami 

véget vet az öregedésnek, üres fogalommá homályosítja a 

szellemi leépülést, és meghosszabbítja az életet. Egy félelmek, 

fájdalom és romlás nélküli élet! Az emberiség nagy álma végre 

valóra válhat! 

Vasco Borden már nem hallgatta. A sor széle felé tartott, 

és közben az ajtókat figyelte. Néhányan kifelé tartottak, de 

egyikük se Tolman volt. A fickó nem mehetett ki, ennyire… 



 

 

Hátranézett, épp időben ahhoz, hogy észrevegye a székek 

közti folyosón előretartó Tolmant. A fickó már megint a 

telefonját nézte. 

– Hatvanmilliárd az idén. Kétszázmilliárd jövőre. 

Ötszázmilliárd öt év múlva! Ez a mi iparágunk jövője, és ez az, 

amit ígérni tudunk az egész emberiségnek! 

A hallgatóság álló tapssal jutalmazta a beszédet, egy 

pillanatra eltakarva Vasco elől a szökevényt. De csak egy 

pillanatra. 

Tolman visszakanyarodott, és a középső kijárat felé indult. 

Vasco irányt váltott, és egy oldalajtón át kisiklott az előtérbe. 

Tolman is megjelent, nagyokat pislogva a hallt megvilágító 

lámpák fényében. 

A fickó a karórájára nézett, és a folyosó felé indult a 

panorámaablak mellett, melyen túl a velencei San Marco-

templomtorony vörös téglából épült mását lehetett látni. Az 

uszodába, esetleg az udvarra tartott. Ebben a késő esti 

időpontban mindkettő zsúfolásig tele lesz. 

Vasco szorosan rátapadt. 

A palackért megy, gondolta. 

A bálteremben Jack Watson fel-alá járkált, mosolygott és 

integetett a tömegnek. 

– Köszönöm, ez nagyon kedves önöktől, köszönöm… – 

mondta aprókat biccentve. Szerénynek akart látszani, de nem 

álszerénynek. 

Rick Diehl viszolyogva figyelte a színfalak mögül, egy 

fekete-fehér monitor előtt ülve. Diehl, a BioGen Kutatóintézet 

Rt. harmincnégy éves vezérigazgatója ugyanis tudta, hogy 

legfontosabb külső befektetője, a forradalmár és jótevő Watson 

valójában egy rohadt szemétláda. Ahogy valaki egyszer igen 



 

 

találóan megfogalmazta: „A legjobb, amit mondani tudok róla 

az, hogy nem szadista. Watson szimplán egy első osztályú 

gazember.” 

Diehl vonakodva fogadta el Watson tőkéjét. Bárcsak ne lett 

volna szüksége rá! A felesége gazdag volt, a BioGent az ő 

pénzéből indította el. Az első dolga az volt, hogy árajánlatot tett 

egy sejtsorra a UCLA-nek. Az úgynevezett Burnet-sejtsor egy 

Frank Burnet nevű férfitól származott, akinek a teste igen 

hatásos rákellenes vegyületeket, úgynevezett citokineket 

termelt. 

Diehl igazából nem hitte, hogy megnyeri a licitálást, de 

mégis ez történt, és ezzel elkezdődtek a gondok. A klinikai 

tesztek költségei ugyanis egymillió dollárnál kezdődtek, és 

várható volt, hogy elérik a tízmilliót is, nem beszélve a lefelé 

irányuló költségekről és a piacra dobás költségeiről. A felesége 

pénze erre már nem volt elég. Külső pénzforrást kellett 

bevonnia. 

Ekkor szembesült vele, mennyire rizikósnak tartják a 

kockázati tőkések a citokineket. Számos citokint, például az 

interleukinokat, csak többéves késéssel tudták piacra dobni, 

mások pedig veszélyesnek bizonyultak, olyan is volt, amelyik 

halálosan. Aztán jött Frank Burnet, és beperelte őket, 

megkérdőjelezve, hogy a BioGen jogosan birtokolja a sejtsort. 

A legtöbb befektető szóba sem akart állni vele, így Diehl végül 

kénytelen volt elfogadni a mosolygó, bronzbarna Jack Watson 

pénzét. 

Watson azonban, ez napnál is világosabb volt, nem 

kevesebbet akart, mint átvenni a BioGent és kirúgni őt, 

lehetőleg páros lábbal. 



 

 

– Nagyszerű beszéd volt, Jack! – nyújtott kezet Rick 

Diehl, amikor Watson végre lejött az emelvényről. 

– Szerintem is. Örülök, hogy tetszett. – Watson nem rázta 

meg a kezét. Ehelyett leakasztotta a mikrofon adó-vevőjét, és 

Diehl tenyerébe ejtette. – Rád bízom, Rick. 

– Rendben, Jack. 

– Itt van a feleséged? 

– Nincs. Nem tudott eljönni. – Diehl vállat vont. – Tudod, 

a gyerekek. 

– Kár, hogy kihagyta ezt a beszédet. 

– Majd teszek róla, hogy megkapja DVD-n – ígérte Diehl. 

– Azt hiszem, elértem, amit akartam – mondta Watson. – 

Most már mindenki tudja, hogy per van, hogy ez a Burnet egy 

rossz fiú, és hogy nem hagyjuk magunkat. Ez a lényeg. A 

vállalat most már be van biztosítva. 

– Ezért egyeztél bele, hogy megtartsd a beszédet? – 

kérdezte Diehl. 

Watson rámeredt. 

– Mi másért? Azért, hogy Vegasba jöhessek? Jézusom. – 

Lecsippentette a mikrofont is, és odaadta Diehlnek. – Ezzel is 

kezdhetnél valamit. 

Azzal Jack Watson sarkon fordult, és köszönés nélkül 

otthagyta. Rick Diehl megborzongott. Hála az égnek Karen 

pénzéért, gondolta. Ha az nem lenne, most megnézhetné 

magát. 

Miután áthaladt a Dózsepalota árkádjai alatt, Eddie 

Tolman kiment az udvarra, és belevetette magát a tömegbe. 

Vasco Borden követte. 

– Hallgatlak – nyomta meg recsegő fülhallgatóját. Az 

asszisztense volt az, Dolly, a szálloda egy másik részéből. 



 

 

– Kopaszfiú Tolman szórakoztatásra vágyik. 

– Tényleg? 

– Tényleg, különben nem mondanám. Az előbb… 

– Várj – állította le Vasco. – Csak egy perc. 

Nem akart hinni a szemének. Az udvar jobb széle felől Jack 

B. Watson bukkant fel egy gyönyörű, feszes idomú, sötétbarna 

hajú nővel. Watson erről is híres volt: mindig bombázókkal 

mutatkozott. Mindegyik nekik dolgozott, mindegyik okos volt, 

és mindegyik elképesztően dögös. 

Nem is a nő lepte meg Vascót, hanem az, hogy egyenesen 

Eddie Tolman felé tartottak. Ennek így nem volt semmi 

értelme. Ha Tolman üzletelni akart volna Watsonnal, akkor az 

biztosan nem mutatkozott volna a társaságában nyilvánosan. 

Sőt másképpen sem, hanem valaki mást küldött volna el maga 

helyett. De most itt voltak mindketten, ütközőpályán a zsúfolt 

velencei udvaron, Vasco orra előtt. 

Mi a fene? 

A bombázó ekkor megbotlott, és lefékezett. Rövid, testhez 

simuló ruhát viselt és magas sarkú cipőt. Watson vállába 

kapaszkodva behajlította fél lábát, és megvizsgálta a cipőjét. 

Megigazította a pántot, felegyenesedett, és Watsonra 

mosolygott. Mire Vascónak eszébe jutott, hogy igazából Tolman 

az, akit szemmel kell tartania, a fickó már sehol sem volt. 

Közben Watson és a nő folytatta az útját, az övét 

keresztezve olyan közel mentek el mellette, hogy Vasco érezte 

a nő parfümjét, és hallotta, hogy a férfi valamit mormog a nő 

fülébe. A nő erre megszorította Watson karját, és a vállára 

hajtotta a fejét. A romantikus pár. 

Véletlen lett volna? Vagy éppen ellenkezőleg? Kiszúrták? 

Megnyomta a fülhallgatót. 

– Dolly! Szem elől tévesztettem. 



 

 

– Nem gond. Látom őt. – Vasco felnézett. Dolly a második 

szinten volt, ahonnan mindent látott. – Jól láttam, hogy az 

előbb Jack Watson sétált el melletted? 

– Igen. Egy pillanatra azt hittem… 

– Nem, nem – mondta Dolly. – Nem hiszem, hogy Watson 

érintett lenne az ügyben. Nem az ő stílusa. Egyébként 

Kopaszfiú a szobája felé tart, mert randevúja van. Ezért 

hívtalak. Látogatót vár. 

– Kit? 

– Egy orosz lányt. Úgy tűnik, csak az oroszokat szereti, 

közülük is a magasabbakat. 

– Ismerjük az illetőt? 

– Nem, de ezt-azt sikerült megtudnom róla. Ja, és 

kamerákat szereltem a lakosztályába. 

– Hogy csináltad? – mosolyodott el Vasco. 

– Mondjuk azt, hogy a Venetian biztonsági szolgálata már 

nem a régi. Na persze jóval olcsóbb is. 

Irina Katajeva (22) kopogott. A bal kezében egy üveg bort 

tartott egy felül zsinórral összehúzható bársony 

díszzsákocskában. Egy harminc körüli, vigyorgó férfi nyitott 

neki ajtót. A lány nem találta vonzónak. 

– Te vagy Eddie? 

– Eltaláltad. Gyere be. 

– Ezt neked hoztam a szálloda széfjéből – adta át a bort. 

Vasco, aki mindezt egy apró, hordozható monitoron 

keresztül figyelemmel kísérte, megszólalt: 

– A folyosón adta oda neki, a biztonsági kamerák előtt. 

Miért nem várta meg, hogy beengedje a szobába? 

– Talán azért, mert ezt az utasítást kapta – felelte Dolly. 

– A csaj van vagy száznyolcvan centi. Mit tudunk róla? 



 

 

– Jól beszél angolul. Négy éve van az országban. Egyetemi 

hallgató. 

– A szállodában dolgozik? 

– Nem. 

– Vagyis nem hivatásos? – következtetett Vasco. 

– Ez Nevada – emlékeztette Dolly. 

A lány bement a szobába, és az ajtó becsukódott mögötte. 

Vasco tekert egyet a készülék tárcsáján, az egyik benti 

kamerára hangolva a vevőt. A fickónak hatalmas lakosztálya 

volt, majdnem kétszáz négyzetméter, az egész velencei 

stílusban. A lány szétnézett, és elismerően bólintott. 

– Szép. Tetszik ez a szoba. 

– Ja. Iszol valamit? 

A lány megrázta a fejét. 

– Nem érek rá. – Hátranyúlt, kicipzározta a ruháját, de 

nem hagyta, hogy a pántok lecsússzanak a válláról. Hátat 

fordított Tolmannek, eléje tárva meztelen háta látványát, 

aztán úgy téve, mintha zavarban lenne, megkérdezte: – Merre 

van a hálószoba? 

– Erre, bébi. 

Míg átmentek a hálóba, Vasco megint tekert a tárcsán. Épp 

akkor fogta be a szobát, amikor a lány közölte: 

– Nem tudok semmit az ügyeidről, és nem is akarok. Az 

üzlet olyan unalmas. – Hagyta, hogy a ruha lehulljon. Kilépett 

belőle, és lefeküdt az ágyra. Meztelen volt, már csak a magas 

sarkú cipőjét kellett lerúgnia a lábáról. Megtette, aztán 

kijelentette: – Nem hiszem, hogy italra lenne szükséged. És 

tudom, hogy nekem sincs. 

Tolman rávetette magát, hangos csattanással landolva a 

meztelen női testen. A lány morgott valamit, aztán mosolyogni 

próbált. 



 

 

– Nyugi, fiú. Azt pedig hagyd – szólt rá, amikor a lihegő 

férfi a hajához ért, hogy beletúrjon. A lány kifordult alóla. – 

Csak feküdj hanyatt, és hagyd, hogy boldoggá tegyelek – 

mondta a kuncsaftnak. 

– Azta… – bámult az apró képernyőre Vasco. – Láttad 

ezt? Ez egy percig sem tartott. Az ember azt hinné, hogy egy 

ilyen nővel… 

– Most ne ezzel foglalkozz – szólt rá Dolly a fülhallgatón 

keresztül. – A lány öltözik. 

– Látom. Ráadásul eléggé sietősen. 

– Elvileg egy félórára rendelte oda. Te láttad, hogy kifizette 

volna? Mert én nem. 

– Én sem. Viszont ő is öltözik. 

– Valamire készülnek – mondta Dolly. – A lány az ajtó felé 

indul. 

Vasco átállt egy másik kamerára, de csak statikus zaj volt. 

– Szart se látok. 

– Kimegy. A fickó még ott van. Várj csak… Nem, ő is 

elhagyja a lakosztályt. 

– Tényleg? 

– Tényleg. És magával viszi a bort. 

– Értem – nyugtázta Vasco. – Na és hova megy vele? 

A mélyhűtött embriók szállítására egy rozsdamentes 

acélból készült, boroszilikát üveggel bélelt termoszt, az 

úgynevezett Dewar-palackot használják. Ezek általában nagy, 

tejesüveg alakú edények, de hozzá lehet jutni kisebb, egyliteres 

változatukhoz is. Persze még egy ilyen Dewar-palackot is 

nehéz lenne borosüvegnek nézni széles szája miatt, de a mérete 



 

 

nagyjából hasonló. És nagyszerűen elfér egy boros 

zsákocskákban. 

– Nála van – mondta meggyőződéssel Vasco. – A zsákban. 

– Nem kizárt – válaszolta Dolly. – Látod őket? 

– Igen. 

Vasco a földszinten tapadt rá a párra, a gondolastand 

mellett. A lány belekarolt a fickóba, aki a palackot a 

könyökhajlatában tartotta, szorosan magához ölelve. Érdekes 

párt alkottak – a gyönyörű lány és az ügyetlen, szürke fickó. A 

csatorna mentén sétáltak, ügyet sem vetve a kirakatokra. 

– Egy találkozóra tartanak – állapította meg Vasco. 

– Megvannak – jelentette Dolly. Vasco végignézett a népes 

utcán, és megpillantotta Dollyt a másik végében. A lány 

huszonnyolc éves volt, és teljesen átlagos. Dolly bárki lehetett: 

könyvelő, barátnő, titkárnő, asszisztens. Mindig annak nézték, 

aminek látszani akart, és mindenhova bejutott, ahova be 

kellett jutnia. Ezen az estén – Vegashoz illően – mélyen 

kivágott, csillogó ruhát viselt, és feltupírozta a haját. Kissé 

túlsúlyos volt, de ez csak még tökéletesebbé tette az álcát. 

Vasco már négy éve dolgozott vele, és a lány remek 

csapatjátékosnak bizonyult. A magánéletben már nem volt 

ennyire zökkenőmentes a kapcsolatuk. A lány utálta, hogy 

Vasco az ágyban cigarettázott. 

– A hall felé tartanak – mondta Dolly. – Nem, 

visszafordultak. 

A hall egy hatalmas, ovális folyosó volt magas, aranyozott 

mennyezettel, lágy megvilágítással és rengeteg márvánnyal. 

Az emberek eltörpültek a méretei mellett. 

Vasco lemaradt. 

– Meggondolták magukat? Vagy kiszúrtak minket? 

– Szerintem csak óvatosak. 



 

 

– Nos, hamarosan eljön a nagy pillanat. – Vascónak 

elsősorban a megrendelő kilétét kellett felderítenie, a 

szökevény elfogása csak ezután következett. 

– Úgy legyen – bólintott rá Dolly. 

Rick Diehl a gondolacsatorna mentén sorakozó üzletek 

előtt sétált fel-alá, mobiltelefonnal a kezében. A kirakatokra 

ügyet sem vetett – csupa olyan méregdrága holmi volt bennük, 

amikre sohasem vágyott. Diehl egy baltimore-i orvos harmadik 

fiaként nőtt fel; a fivérei orvosi egyetemre mentek, és szülész-

nőgyógyászok lettek, mint az apjuk. Diehl nem volt hajlandó 

követni a családi példát; őt az orvosbiológiai kutatás érdekelte. 

A családi nyomás végül arra késztette, hogy nyugatra 

költözzön. Egy darabig genetikai kutatásokat végzett a UCSF-

en, aztán rájött, hogy sokkal jobban érdekli az ipar üzleti 

háttere. Az ösztönzés is megvolt hozzá: úgy tűnt, nincs San 

Franciscóban egyetlen olyan valamirevaló egyetemi tanár sem, 

akinek ne lenne saját vállalkozása vagy legalább ne lenne 

valamelyik – általában több – biotech cég igazgatósági tagja. 

Ebéd közben a társalgás egyébről sem szólt, mint technológiai 

kereskedelemről, keresztlicencekről, ütemezett fizetésekről, 

felvásárlásokról és kifizetésekről, háttérismeretek és új 

ismeretek szellemi tulajdonjogáról. 

Karen, a felesége éppen ekkor örökölt egy tekintélyes 

vagyont, így minden lehetőség adott volt Rick számára a saját 

cég megalapításához. Az öböl környéke zsúfolt volt, a telkek 

szűkek és méregdrágák, ezért Rick úgy döntött, hogy inkább a 

Los Angelestől északra található területen veti meg a lábát, 

ahogyan azt a hatalmas komplexummal büszkélkedő Amgen is 

tette. Felépített egy hihetetlenül modern laboratóriumot, 



 

 

ragyogóan tehetséges kutatókat vett fel, és úgy tűnt, végre 

sínen van. Még az apját és a fivéreit is sikerült lenyűgöznie… 

De miért nem hívta vissza Karen. Rick a karórájára nézett. 

Kilenc óra volt. A gyerekeknek már ágyban kell lenniük, és 

Karennek is otthon lenne a helye. 

A szobalány azt mondta, hogy egy órával ezelőtt kiment, de 

hogy hova, azt nem tudta. Csakhogy Karen sehova se ment a 

mobilja nélkül. Akkor miért nem hívta vissza? 

Rick nem értette, és ettől irtó ideges lett. Itt volt egyedül 

ebben az átkozott városban, ahol több bombanő jutott egy 

négyzetméterre, mint ahányat egész életében látott. Igaz, hogy 

tele voltak szilikonnal, de a látvány önmagáért beszélt. 

Nem messze tőle egy slampos fickó csámpázott egy magas 

pipivel; a lány egyszerűen frenetikus volt: fekete haj, bársonyos 

bőr és tökéletes, ruganyos test. A partnere úgy ölelgette a 

borosüvegét, mint egy csecsemőt, és csupa verejték volt az 

idegességtől. 

A marha! 

Aztán rájött, hogy a jelző rá is illik, és dühösen 

megmarkolta a telefonját. Nem értette, miért nem hívja vissza 

Karen. 

– Azt nézd! – figyelmeztette Vasco az asszisztensét. – Az 

a biogenes fickó. Úgy császkál itt fel-alá, mint aki nem találja 

a helyét. 

– Látom – válaszolta Dolly. Egy saroknyira volt tőle. 

Tolman és az orosz bige épp akkor haladtak el a biogenes 

fickó mellett, amikor az szétnyitotta a telefonját, és felhívott 

valakit. Mi is volt a neve? Diehl. Vasco már hallott róla. A 

felesége pénzéből indította el a vállalkozását, ami jó eséllyel azt 

jelentette, hogy most már az asszony viselte otthon a nadrágot. 



 

 

A keleti partról származott egy rém gazdag családból. Az 

ilyenek egykettőre papucsot csinálnak az emberből. 

– Az étterem – mondta Dolly. – Az a Terrazzo nevű hely. 

Bemennek. 

Az Il Terrazzo Antico egy kétszintes vendéglő volt 

üvegezett balkonokkal és csupa arany dekorációval, ami egy 

békebeli kuplerájra emlékeztette Vascót. Mindent befedtek, 

amit csak be lehetett: az oszlopokat, a mennyezetet, a falakat. 

Vascónak már a puszta látványtól felment a vérnyomása. 

A párocska besétált, és pillantásra sem méltatva a 

recepcióst, egyenesen az egyik asztalhoz vonult. Az asztalnál 

ülő testes, barna bőrű, dús szemöldökű maffiózó felnézett, 

megnézte magának a lányt, és szuggesztíven megnyalta a szája 

szélét. 

Tolman odalépett hozzá, és mondott neki valamit. A 

maffiózó nem kínálta hellyel őket, sőt zavarba jött. Itt valami 

nagyon nincs rendben, gondolta Vasco. Az orosz leányzó 

hátrált egy lépést, és ebben a pillanatban villant egy vaku. 

Dolly kapta le őket. 

Tolman felkapta a fejét, kapcsolt, és már rohant is hátra, a 

konyha felé. 

– A francba, Dolly! 

Vasco berontott az étterembe, és Tolman után eredt. 

– Uram, elnézést, de… 

Vasco felöklelte az útját álló pincért, és továbblendült, 

Tolman lassú volt, mert a palackra is vigyáznia kellett, de nem 

adta fel. Berúgta a lengőajtót, és bevetette magát a konyhába. 

Vasco követte. A személyzet tiltakozott, néhány szakács a 

késével fenyegette őket, de Tolman nem állt meg, mert biztos 

volt benne, hogy valahol lennie kell egy hátsó kijáratnak. 



 

 

Nem volt. Csapdába esett. Riadt tekintettel körülnézett. 

Vasco lassított, és megvillantotta a tárcája belsejére tűzött 

jelvényét. 

– Az alkotmány nevében letartóztatom! 

Tolman nem várta meg, hogy odaérjen. Három ajtó volt 

mögötte, az első kettő egy-egy hűtőkamrába nyílt, a harmadik 

keskenyebb volt, közepén hosszú, függőleges ablakkal. Tolman 

a harmadikhoz hátrált, feltépte, beugrott mögéje, és magára 

rántotta. 

Egy lámpa gyúlt ki az ajtó mellett. 

A szolgálati lift volt. 

A francba. 

– Ez hova visz? 

– Az emeletre. 

– Csak oda? 

– Igen, csak a második szintre. 

Vasco megnyomta a fülhallgató oldalát. 

– Dolly! 

– Mindjárt fent vagyok – zihálta a lépcsőfordulóból a lány. 

Vasco beállt a liftajtó elé, megnyomta a hívógombot, és 

várt. 

– A lift előtt vagyok – jelentkezett Dolly. – Még mindig a 

liftben van. Lefelé tart. 

– Ez egy apró lift – mondta Vasco. 

– Tudom. 

– Ha tényleg folyékony nitrogén van nála, akkor nem lenne 

szabad ott lennie. – Két évvel korábban egy szökevény egy 

laborellátó raktárba menekült Vasco elől. A fickó majdnem 

megfulladt, miután bezárta magát egy kamrába. 

A lift lejött. Amint megállt, Vasco megrántotta a kilincset, 

de az ajtó zárva maradt – Tolman valószínűleg a vészfékkel 



 

 

állította le a felvonót az utolsó pillanatban. A 

bársonyzsákocska a padlóra volt téve, a száját szétnyitották és 

lehajtották, felfedve a Dewar fényes acélkar imáját. 

A kupak hiányzott, a palack szájából fehér gőz gomolygott. 

Az ablakon keresztül Tolman bámult rá vad elszántsággal. 

– Jöjjön ki – kiabált be neki Vasco. – Ne csináljon 

őrültséget. 

Tolman megrázta a fejét. 

– Ez nagyon veszélyes – próbálkozott Vasco. – Ezt maga is 

tudja. 

A fickó megnyomott egy gombot, és a lift elindult felfelé. 

Vascónak rossz előérzete volt. 

Tolman tudta, hogy mit csinál. Nagyon is tudta. 

– Itt van fent – jelentette Dolly az emeletről, de nem 

tudom kinyitni az ajtót. Most megint visszaindult. 

– Menj vissza az asztalhoz – utasította Vasco. – Hagyd 

kijönni. 

Dolly vette a lapot. Visszasietett a vörös bársonyszőnyeggel 

borított lépcsőhöz, és lement a földszintre. A maffiózó képű 

pasas természetesen már nem volt ott, ahogyan az orosz lány 

sem. Csak egy százdolláros bankjegy virított ki az egyik pohár 

alól. 

Vascót három biztonsági vette körül, és mindhárman 

egyszerre beszéltek. 

– Csend! – mordult rájuk fél fej magasságból az egykori 

futballjátékos. – Inkább azt mondják meg, hogyan tudjuk 

kinyitni ezt az ajtót. 

– Valószínűleg megnyomta a „Felülvezérlés” gombot. 

– Azt kérdeztem, hogy lehet kinyitni! 



 

 

– Áramtalanítanunk kell. 

– Akkor kinyílik? 

– Nem, de ha megáll, kifeszíthetjük. 

– És az mennyi időbe fog telni? 

– Tíz, legfeljebb tizenöt percbe. Végül is mindegy, nem? A 

tag úgyse mehet sehová? 

– De igen! 

A biztonsági őr felröhögött. 

– Hová a túróba mehetne? 

A lift megint lejött. Tolman a padlóján térdelt. 

– Álljon fel! Gyerünk, álljon már fel! – könyörgött neki 

Vasco. – Az egész nem ér annyit! 

Tolman szeme kifordult, és a férfi eldőlt. A lift emelkedni 

kezdett. 

– Ez meg mi volt? – tátogta az egyik őr. – Ki ez az alak?  

A francba, füstölgött Vasco. 

Tolman megnyomott egy gombot, ami lekapcsolta a lift 

vezérlőáramkörét a külső panelekről. Negyven percükbe telt 

kinyitni az ajtót és kiemelni belőle a férfit. Persze már régen 

halott volt. Amikor elterült, a feje belemerült a száz százalék 

nitrogéntartalmú gázrétegbe, amit a Dewar táplált. Mivel az 

alacsony hőmérsékletű nitrogén nehezebb a levegőnél, 

fokozatosan kiszorította az oxigént a fülkéből. Amikor Tolman 

elterült benne, már nem volt eszméleténél, és legfeljebb egy 

perce volt hátra. 

A biztonságiak tudni akarták, mi volt a Dewarban – ami 

ekkor már nem füstölgött. Vasco kerített valahonnan egy 

kesztyűt, és kiemelte a hosszú nyelet. A végén lévő gyűrűk 

üresek voltak: az embriókat eltávolították. 



 

 

– Azt akarja mondani, hogy öngyilkos lett? – kérdezte az 

egyik biztonsági őr. 

– Azt – felelte Vasco. – Egy embriológiai laborban 

dolgozott. Tudta, milyen veszéllyel jár az, ha folyékony 

nitrogén ömlik ki egy zárt térbe. – A nitrogén több 

laboratóriumi balesetet okozott, mint bármely másik vegyi 

anyag, és az elhunytak fele olyan munkatársakon próbált 

segíteni, akik zárt térben lettek rosszul. – Ő így akart kiszállni 

egy igen csúnya ügyből. 

Később, amikor hazafelé tartottak, Dolly megkérdezte 

tőle: 

– Szerinted mi lett az embriókkal? 

Vasco vállat vont. 

– Fogalmam sincs. Szerintem meg se kapta őket. 

– Gondolod, hogy a lánynál vannak? Még azelőtt kivette, 

hogy felment a szobájába? 

– Valaki elvitte őket – sóhajtott Vasco. – A szállodában 

nem ismerik a csajt? 

– A biztonsági kamerákon jó lehetett látni az arcát, de 

senki nem találta ismerősnek. 

– És az egyetem? 

– Tavaly volt beiratkozva. Idén nem. 

– Vagyis bottal üthetjük a nyomát. 

– Úgy tűnik – bólintott Dolly. – A lány, a bozontos 

szemöldökű fickó, az embriók. Mindannyian felszívódtak. 

– Kíváncsi lennék, hogy áll össze mindez. 

– Lehet, hogy sehogy sem? – tűnődött hangosan Dolly. 

– Nem ez lenne az első eset – morogta Vasco. Az út szélén 

egy sivatagi büfé neonfényei tűntek fel. Vasco lehúzódott. 

Sürgősen innia kellett valamit. 



 

 

001. 

A Los Angeles-i Fellebbviteli Bíróság 48-as körzetének 

tárgyalóterme egy ízléstelen faburkolattal díszített szűk szoba 

volt, Kalifornia állam címerével a középpontban. Ebben a 

helyiségben minden elnyűtt volt: a padlót borító vörös és 

koszfoltos szőnyeg, a tanúk padját borító, kicsorbult furnér 

lemezek, a bírói szék – ami panaszosan megnyikordult, 

valahányszor a tiszteletre méltó Davis Pike megmozdult rajta, 

hogy a laptopjára lessen (Alex Burnet azt gyanította, hogy 

ilyenkor az e-mailjeit ellenőrzi, vagy ami még valószínűbbnek 

tűnt, a részvények árfolyamát) –, de még a lámpatestek is, 

melyek közül az egyik sehogy sem akart kigyulladni, 

félhomályba burkolva a bírói emelvényt. Az esküdtek sem 

tűntek ki öltözékükkel, a legtöbbjük farmernadrágot és rövid 

ujjú inget viselt, mintha nem is ítélkezni jött volna ide, hanem 

sört vedelni vagy dartsot dobálni. 

Ha valaki csak úgy bekukkantott volna az ajtón, mindent 

gondolt volna, csak azt nem, hogy egy szövevényes 

biotechnológiai ügyet tárgyalnak a teremben. A Frank M. 

Burnet kontra Kaliforniai Egyetem Irányító Testülete per 

azonban, bármennyire is hihetetlen volt, immár két hete erről 

szólt. 

Alex – harminckét éves, elismert peres ügyvéd, az iroda 

kisebbségi tagja – a felperes asztalánál ült a jogászcsapat többi 

tagjával, és a tanúk padjához szólított apját figyelte. Biztatóan 

rámosolygott, de az igazság az volt, hogy komolyan aggódott 

érte. 

Frank Burnet egy jó kötésű férfi volt, aki jóval kevesebbnek 

nézett ki a valós ötvenkettőnél. Egészséges, magabiztos ember 



 

 

benyomását keltette, ahogy ott állt és letette az esküt, és bár 

Alex örült neki, hogy jól van, tudta, hogy a sugárzó külső 

ezúttal ellenük dolgozik. Már az előzetes tárgyalás is rosszul 

sült el. Rick Diehl PR-csapata keményen dolgozott azért, hogy 

egy hálátlan, kapzsi és gátlástalan embernek állítsa be az 

apját. Egy olyan embernek, aki gátolja az orvosi kutatásokat. 

Egy olyan embernek, aki képtelen betartani a szavát, és akit 

csak a pénz érdekel. 

Egyik sem volt igaz, sőt éppen ellenkezőleg, de egyetlen 

riporter sem vette magának a fáradságot, hogy felhívja az 

apját, és megkérdezze az ő álláspontját is. Egy sem. Rick Diehl 

mögött Jack Watson, a neves filantrópus állt. A média Watsont 

jó embernek tartotta, következésképpen Alex apja rossz volt. 

Amint ez megállapítást nyert a New York Times hasábjain (egy 

helyi társasági riporter tollából), mindenki más is beállt a 

sorba. Az L. A. Times is – nehogy lemaradjon – rögtön 

megjelentetett egy nagy lélegzetű cikket, mely még a New 

Yorkinál is jobban sárba döngölte az apját, a helyi hírműsorok 

pedig folyamatosan képernyőn tartották annak a gyalázatos 

férfinak az ügyét, aki gátat mert vetni az orvostudomány 

fejlődésének, és aki kritizálni merte a UCLA-t, a tudás 

fellegvárát, a város nagy becsben álló egyetemét. Valahányszor 

feljöttek a bíróság lépcsőjén, legalább féltucat kamera követte 

őket. 

Természetesen a Burnet-csapat is megpróbálta a világ elé 

tárni a saját változatát, de törekvéseiket nem sok siker 

koronázta. A média-tanácsadójuk értette a dolgát, de Jack 

Watson jól bejáratott, jól pénzelt gépezetével szemben nem 

sokat tehetett. 



 

 

Az esküdtek persze látták a tudósításokat, és ezzel az 

alperes elérte célját: védekező pozícióba kényszerítette az apját 

még azelőtt, hogy egyáltalán kiállt volna a tanúk padjára. 

Az ügyvédjük felállt, hogy feltegye a kérdéseit: 

– Mr. Burnet, kérem engedje meg, hogy visszavigyem egy 

júniusi napra nyolc évvel ezelőtt. Mivel foglalkozott akkoriban? 

– Egy építkezésen dolgoztam – felelte határozott hangon az 

apja. – A Calgary földgázvezeték hegesztési munkálatait 

felügyeltem. 

– Mikor kezdett el arra gyanakodni, hogy valami nincs 

rendben az egészségével? 

– Egyre gyakrabban riadtam fel éjszakánként. Lefőve, 

csuromvizesen. 

– Láza is volt. 

– Úgy éreztem. 

– Elment az orvoshoz? 

– Egy darabig nem. Azt hittem, csak egy influenza vagy 

valami hasonló. A verejtékezés azonban nem akart elmúlni. 

Egy hónappal később már nagyon gyengének éreztem magam. 

Akkor mentem orvoshoz. 

– És az orvos mit mondott önnek? 

– Azt, hogy van egy daganat a hasamban, aztán elküldött 

az egyik leghíresebb specialistához a nyugati parton. Egy 

professzorhoz a UCLA Orvostudományi Centrumában, Los 

Angelesben. 

– Ki volt az a specialista. 

– Dr. Michael Gross. Ott ül – mutatta Frank Burnet. Alex 

nem nézett oda. Az apján tartotta a tekintetét. 

– És ezt követően dr. Gross megvizsgálta? 

– Igen. 



 

 

– Pontosan mit is csinált? 

– Vért vett, és röntgenre, majd CT-re küldött. És mintát 

vett a csontvelőmből. 

– Ez utóbbit hogyan csinálta, Mr. Burnet? 

– Egy tűt szúrt a csípőmbe. Ide. A tű átszúrja a csontot, és 

behatol a velőbe. 

– Miután a laboreredmények elkészültek, a professzor 

felállította a diagnózist? 

– Igen. Azt mondta, hogy heveny T-sejt limfoblasztikus 

leukémiám van. 

– Megértette, hogy ez mit jelent? 

– Igen. Azt, hogy csontvelőrákom van. 

– Javasolt a professzor valamilyen kezelést? 

– Igen. Sebészeti beavatkozást, majd kemoterápiát. 

– A kilátásairól tájékoztatta? Arról, hogy mire számíthat a 

betegség okán? 

– Azt mondta, hogy sok jóra nem. 

– Pontosabban? 

~ Azt mondta, hogy legfeljebb egy évem van hátra. 

– Felkeresett más orvost is? 

– Igen. 

– És milyen eredménnyel? 

– A diagnózis… ugyanaz volt. Megerősítette a diagnózist – 

felelte elcsukló hangon a férfi. A reakciója meglepte Alexet. Az 

apja ritkán mutatta ki az érzéseit. Aggódott érte, de tudta, 

hogy ez az ellágyulás jól jött az ügy szempontjából. – 

Megijedtem… Nagyon megijedtem – vallotta be az apja. – 

Mindegyik azt mondta… hogy már nincs sok időm hátra. – 

Lehajtotta a fejét. 

A teremben síri csend lett. 

– Mr. Burnet, nem kér egy pohár vizet? 



 

 

– Nem. Jól vagyok. – Felnézett, és megtörölte a homlokát. 

– Volt egy harmadik szakvélemény is, és mindenki azt 

mondta, hogy dr. Gross a legjobb ezen a területen. 

– Ezért nála kezdte el a terápiát? 

– Igen. 

Az apjának, úgy tűnt, sikerült összeszednie magát. Alex 

hátradőlt a székben, és vett egy mély lélegzetet. A vallomás 

innen már zökkenőmentesen gördült tovább, részletesen 

felidézve a legalább tucatszor elmesélt történetet. Az esküdtek 

megtudhatták, hogy az életét féltő, kétségbeesett Frank 

Burnet dr. Grossba vetette minden bizodalmát, vállalta a 

műtétet, végigcsinálta a kemoterápiát. Azt is megtudhatták, 

hogy az ezt követő egy év során a betegség tünetei halványulni 

kezdtek, és azt is, hogy dr. Gross eleinte úgy vélte, a beteg 

meggyógyult, a kezelés sikeresen véget ért. 

– Rendszeresen vissza kellett járnia ezután ellenőrzésekre 

dr. Grosshoz? 

– Igen, háromhavonta, 

– Milyen eredménnyel? 

– Minden normális volt. Visszanyertem a testsúlyomat, az 

erőm visszatért, kinőtt a hajam. Jól éreztem magam. 

– És aztán mi történt? 

– Körülbelül egy évvel később, az egyik ellenőrzés után dr. 

Gross felhívott, és közölte, hogy újabb teszteket kell elvégeznie. 

– Elárulta, hogy miért? 

– Azt mondta, hogy nem tetszik neki a vérképem. 

– Elmondta, hogy konkrétan milyen értékekre gondol? 

– Nem. 

– Mondott olyant, hogy ön megint rákos? 

– Nem, de ettől féltem. Korábban egyetlen vizsgálatot sem 

ismételt meg. -Az apja nyugtalanul fészkelődni kezdett. – 



 

 

Megkérdeztem tőle, hogy kiújult-e a rák, mire ő ezt mondta: 

„Egyelőre nem, de szoros megfigyelés alatt kell tartanunk önt.” 

Azt állította, hogy folyamatos ellenőrzésre van szükségem. 

– És ön hogyan reagált erre? 

– Megijedtem. Bizonyos értelemben rosszabb volt, mint 

először. Akkor összeszedtem minden élni akarásomat, és csak 

előre tekintettem. Aztán jobban lettem, kaptam még egy esélyt 

az életre, sőt az újrakezdésre. De egy visszaesés után hogyan 

reménykedhettem volna a végleges gyógyulásban? 

– Tehát betegnek hitte magát. 

– Természetesen. Mi másért akarta volna megismételni a 

vizsgálatokat? 

– És félt. 

– Rettegtem. 

Ahogy a párbeszédet figyelte, Alex arra gondolt: milyen 

kár, hogy nincsenek róla fényképeink. Az apja most vidám volt 

és életerős, de Alex még jól emlékezett rá, milyen törékeny, 

milyen sápadt és erőtlen volt a betegsége idején. A ruha úgy 

lógott rajta, mint egy vállfán; pontosan olyan volt, mint 

amilyennek egy haldoklót elképzel az ember. Most jól nézett ki, 

újra a markos építőmunkás volt, mint egész életében. 

Egyáltalán nem keltette olyan ember benyomását, aki könnyen 

megijed. Alex tudta, hogy a kérdések szükségesek a vád 

alapjának az igazolásához, de nagyon óvatosan kellett bánni 

velük, és sajnos a vezető ügyvéd a tanúk kihallgatása közben 

hajlamos volt megfeledkezni a jegyzeteiről. 

– Mi történt ezután, Mr. Burnet? – kérdezte az ügyvéd. 

– Bementem, hogy alávessem magam a vizsgálatoknak. 

Dr. Gross mindent megismételt, még a májszövet-mintavételt 

is. 

– Milyen eredménnyel? 



 

 

– Azt mondta, jöjjek vissza hat hónap múlva. 

– Miért? 

– Csak annyit mondott: „Egy félév múlva jöjjön vissza.” 

– Ekkor hogy érezte magát? 

– Egészségesnek éreztem magam, de attól tartottam, hogy 

vissza fogok esni. 

– Dr. Gross utalt erre? 

– Nem. Soha nem mondott semmit, ahogyan a kórház többi 

dolgozója sem. Csak annyit mondtak, hogy egy félév múlva 

menjek vissza. 

Az apja érthető módon rákosnak hitte magát. 

Megismerkedett egy nővel, akit elvett volna, de mert azt hitte, 

már nincs sok ideje hátra, mégse tette meg. Eladta a házát és 

egy kisebb lakásba költözött, hogy ha meghal, ne hagyjon hátra 

jelzálogkölcsönt. 

– Ez úgy hangzik, mintha felkészült volna a halálra – 

állapította meg az ügyvéd. 

– Tiltakozom! 

– Visszavonom. De lépjünk tovább. Mr. Burnet, meddig is 

járt vizsgálatokra a UCLA-re? 

– Négy évig. 

– Négy évig. És mikor kezdett arra gyanakodni, hogy nem 

mondtak igazat az állapotát illetően? 

– Nos, még négy év után is egészségesnek éreztem magam. 

Semmi bajom nem volt. Mindennap vártam, hogy beüt a 

mennykő, de nem került rá sor. Dr. Gross azonban továbbra is 

ragaszkodott hozzá, hogy menjek el a vizsgálatokra, újabbakra 

és újabbakra. Közben San Diegóba költöztem, ezért közöltem 

vele, hogy szeretném ott elvégeztetni a vizsgálatokat, az 



 

 

eredményeket pedig elküldöm neki, de nem ment bele. Azt 

mondta, mindenképpen a UCLA-n kell megcsinálni őket. 

– Miért? 

– Azt mondta, hogy jobban bízik a saját laborjukban, ami 

nonszensz volt. Ráadásul egyre több és több nyilatkozatot 

íratott alá velem. 

– Miféle nyilatkozatokat? 

– Először csak azt kellett tudomásul vennem, hogy az 

eljárás kockázatos. Azok a nyilatkozatok még csak egy-két 

oldalasak voltak, de hamarosan jött a többi, melyekben azt 

kellett vállalnom, hogy részt veszek egy kutatási projektben. 

Valahányszor visszamentem, egyre újabb és újabb 

nyilatkozatok vártak, és ezek már tízoldalasak voltak, tömény 

jogász szaknyelven megfogalmazva. 

– És aláírta őket? 

– A végén már nem. 

– Miért nem? 

– Mert voltak köztük olyanok, amelyekben a szöveteim 

kereskedelmi használatához kellett volna hozzájárulnom. 

– És ez zavarta önt? 

– Persze, hogy zavart, mert most már tudtam, hogy 

becsapott a vizsgálatok szükségességét illetően. Az egyik 

találkozásunk alkalmával kertelés nélkül megkérdeztem tőle, 

hogy kereskedelmi célokra használja-e a szöveteimet. Azt 

felelte, hogy nem, kizárólag kutatási célokra. Erre azt 

mondtam, hogy rendben, és aláírtam mindent, kivéve azokat, 

amelyekben a szöveteim kereskedelmi célú hasznosítását 

engedélyeztem volna. 

– Ekkor mi történt? 

– Nagyon dühös lett. Azt mondta, hogyha nem írom alá az 

összes nyomtatványt, nem kezelhet tovább, ezzel pedig 



 

 

kockára teszem az egészségemet és a jövőmet. Azt mondta, 

nagy hibát követek el. 

– Tiltakozom! Szóbeszéd. 

– Jól van. Mr. Burnet, miután ön visszautasította a 

beleegyező nyilatkozat aláírását, dr. Gross valóban 

felfüggesztette a kezelését? 

– Igen. 

– És ön ekkor ügyvédhez fordult? 

– Igen. 

– És mire derült fény ezután? 

– Kiderült, hogy dr. Gross eladta a sejtjeimet, azokat a 

sejteket, amiket a vizsgálatok során vett ki a testemből, egy 

BioGen nevű gyógyszerészeti vállalatnak. 

– Milyen érzés volt megtudni ezt? 

– Megdöbbentett – felelte Alex apja. – Betegen, rémülten, 

sérülékenyen fordultam dr. Grosshoz segítségért. Bíztam 

benne, ahogyan az orvosában bízik az ember. A kezébe adtam 

az életemet. Bíztam benne. És ekkor kiderült, hazudott nekem, 

hogy éveken át szükségtelenül rettegésben tartott, csak azért, 

hogy alkotóelemeket lophasson ki a testemből, és nyereség 

reményében eladja őket. A saját boldogulására. Valójában nem 

is érdekelte az egészségem. Csak a sejtjeimet akarta. 

– Tudja, hogy mennyit értek azok a sejtek? 

– A gyógyszerészeti vállalat azt mondta, hárommilliárd 

dollárt. 

Az esküdtek nyitva felejtették a szájukat. 



 

 

002. 

Alex az utóbbi percekben az esküdtszéket figyelte. Az 

esküdtek közönyös képet vágtak, de egyik sem mozdult, egyik 

sem fészkelődött. Önkéntelen reakciójuk azt bizonyította, hogy 

mindaz, amit hallottak, mélyen elgondolkodtatta őket – 

ahogyan a további kérdések és válaszok is: 

– Mr. Burnet, bocsánatot kért öntől dr. Gross, amiért 

félrevezette? 

– Nem. 

– Felajánlotta, hogy megosztja önnel a nyereségét? 

– Nem. 

– Megkérte ön erre? 

– Végül igen. Miután megértettem, hogy mit művelt. Azok 

az én sejtjeim voltak, az én testem termelte őket. Gondoltam, 

nekem is van némi beleszólásom abba, hogy mi történik velük. 

– De ő visszautasította? 

– Igen. Azt mondta, semmi közöm hozzá, hogy mit tett a 

sejtjeimmel. 

Az esküdtek közül néhányan oldalra tekerték a 

felsőtestüket, és dr. Grossra néztek. Ez is jó jel, gondolta Alex. 

– Még egy utolsó kérdés, Mr. Burnet. Aláírt valaha is olyan 

nyilatkozatot, amiben megengedte dr. Grossnak, hogy 

kereskedelmi célra használja az ön sejtjeit? 

– Nem. 

– Tehát nem járult hozzá, hogy eladja őket? 

– Soha, de ő mégis megtette. 

– Nincs több kérdésem. 

A bíró tizenöt perc szünetet rendelt el. Miután letelt, a 

UCLA ügyvédei léptek elő a keresztkérdéseikkel. Az egyetem 



 

 

a belvárosi Raeper és Cross ügyvédi irodát bízta meg a 

védelemmel. A kockázatos vállalati perekre szakosodott iroda 

általában olajtársaságokat és nagy nemzetvédelmi 

beszállítókat képviselt; világos volt, hogy a UCLA nem erkölcsi 

győzelmet vár el tőlük, hanem a hárommilliárd dollárját akarja 

biztonságban tudni. Itt egy nagy üzletről volt szó, tehát egy 

nagymenő irodát béreltek fel. 

A vezető ügyvédet Albert Rodrigueznek hívták. Fiatalos, 

lezser alak volt, barátságos mosollyal, és egy tapasztalatlan 

kezdő lefegyverző aurájával. Rodriguez valójában negyvenöt 

éves volt, és már húsz éve dolgozott sikert sikerre halmozó 

peres ügyvédként, de valahogy mindig sikerült azt a 

benyomást keltenie, hogy ez az első ügye, és ezzel elérnie az 

esküdteknél, hogy elnézőbbek legyenek vele szemben. 

– Nos, Mr. Burnet, én elhiszem, hogy rendkívül embert 

próbáló lehetett átélni az utóbbi néhány év lelkileg igen 

megerőltető pillanatait. Nagyra értékelem, hogy megosztotta 

az esküdtszékkel a tapasztalatait, és ígérem, nem fogom sokáig 

rabolni az idejét. Úgy emlékszem, azt mondta az 

esküdtszéknek, hogy nagyon meg volt rémülve, ahogyan más 

is meg lett volna az ön helyében. Apropó, mennyit is fogyott azt 

megelőzően, hogy felkereste dr. Grosst? 

Nocsak, gondolta Alex. Már most látni lehetett, mire megy 

ki a játék: a terápia drámai hatását akarták kiemelni. Alex 

odahajolt a mellette ülő ügyvédhez, és a fülébe súgta: 

– Állítsa le! 

Az ügyvéd tanácstalanul megrázta a fejét. 

– Nem tudom, mennyit fogytam – felelte Alex apja. – Vagy 

húsz kilót. 

– Vagyis lötyögtek rendesen a ruhái? 

– Úgy van. 



 

 

– És erő dolgában hogy állt akkoriban? Fel tudott menni 

egy lépcsőn? 

– Nem. Két-három lépcsőfok után meg kellett állnom. 

– A kimerültség miatt? 

Alex oldalba bökte a kollégáját, és odasúgta: – A tanú már 

válaszolt a kérdésre. – Az ügyvéd felpattant. 

– Tiltakozom, tisztelt bíróság. Mr. Burnet egyszer már 

közölte, hogy egy végzetes betegséggel kezelték. 

– Valóban – mondta Rodriguez. – És azt is közölte, hogy 

rettegett. De azt hiszem, az esküdtszéknek is ideje lenne 

megtudnia, hogy valójában mennyire elkeserítő volt az 

állapota. 

– Engedélyezem. 

– Köszönöm. Nos tehát, Mr. Burnet, ön elvesztette a 

testsúlya negyedét, olyan gyenge volt, hogy nem tudott 

megmászni néhány lépcsőfoknál többet, és a leukémia egy 

halálosan komoly változatában szenvedett. Igaz ez? 

– Igen. 

Alex fogcsikorgatva hallgatta Rodriguezt. A kérdéseknek 

semmi közük nem volt ahhoz, hogy az orvos visszaélt a 

helyzetével, miután meggyógyította az apját, viszont annál 

veszélyesebb irányba vitték el a beszélgetést. Várta a 

lehetőséget, hogy tiltakozhassanak, de Rodriguez nem hagyott 

nekik kapaszkodót. 

– És a szükség idején – folytatta Rodriguez ön a nyugati 

part legjobb orvosát kereste fel a betegségével? 

– Igen. 

– Ő pedig kezelte önt? 

– Igen. 

– És meggyógyította. Ez a nagy szakértelmű és 

lelkiismeretes orvos kigyógyította a betegségéből. 



 

 

– Tiltakozom! Tisztelt bíróság, dr. Gross orvos, és nem 

szent. 

– A tiltakozást elfogadom. 

– Rendben – bólintott Rodriguez. – Akkor hadd 

fogalmazzak másként: Mr. Burnet, mennyi ideje is annak, hogy 

diagnosztizálták önnél a leukémiát? 

– Hat éve. 

– Nem úgy van, hogy öt év túléléssel egy rákos gyógyultnak 

tekinthető? 

– Tiltakozom. Mr. Burnet nem szakértő. 

– Elfogadom. 

– Tisztelt bíróság – fordult Rodriguez az emelvény felé nem 

értem, miért okoz ez gondot Mr. Burnet ügyvédjeinek. Én csak 

azt szeretném igazolni, hogy dr. Gross kigyógyította a felperest 

egy halálos rákbetegségből. 

– Én pedig azt nem értem, hogy miért okoz nehézséget a 

védelemnek köntörfalazás nélkül feltenni a kérdéseit – vágott 

vissza a bíró. 

– Értettem, tisztelt bíróság. Köszönöm. Mr. Burnet, ön 

gyógyultnak tartja magát, ami a leukémiát illeti? 

– Igen. 

– Teljesen egészségesnek érzi magát mostanság? 

– Igen. 

– Ön szerint ki gyógyította meg? 

– Dr. Gross. 

– Köszönöm. Nos, ha nem tévedek, ön azt mondta a 

bíróságnak, hogy amikor dr. Gross arra kérte, hogy 

jelentkezzen újabb vizsgálatokra, Ön azt hitte, visszaesés 

következett be az állapotában. 

– Igen. 



 

 

– Mondta dr. Gross önnek valaha is, hogy még mindig 

leukémiás? 

– Nem. 

– Mondott ilyent bárki a kórházi személyzet tagjai közül? 

– Nem. 

– Tehát, ha jól értelmezem a válaszait, akkoriban ön nem 

rendelkezett olyan információval, amelynek alapján betegnek 

kellett volna hinnie magát. 

– Úgy van. 

– Rendben. Most pedig nézzük a kezelését. Megműtötték, 

aztán kemoterápiás kezelést kapott. Tudomása szerint a 

standard T-sejtleukémia elleni kezelésben részesült? 

– Nem, nem a standard kezelésben. 

– Egy újabb fajtában? 

– Igen. 

– Ön volt az első beteg, akinél ezt a kezelési eljárást 

alkalmazták? 

– Igen, én voltam. 

– Dr. Gross tájékoztatta erről? 

– Igen. 

– Azt is elmondta önnek, hogyan fejlesztették ki ezt az 

eljárást? 

– Azt mondta, hogy egy kutatási program része. 

– És ön hajlandó volt részt venni ebben a kutatási 

programban? 

– Igen. 

– Más betegekkel együtt, akik ugyanebben a betegségben 

szenvedtek? 

– Gondolom, mások is voltak. 

– És ez az eljárás bevált az ön esetében? 

– Igen. 



 

 

– Ön meggyógyult. 

– Igen. 

– Köszönöm. Mondja, Mr. Burnet, ön tisztában volt azzal, 

hogy az orvosi kutatásban a betegségek legyőzésére 

kifejlesztett új gyógyszereket gyakran a betegeken tesztelik, 

vagy éppen belőlük nyerik ki? 

– Igen. 

– Ön tehát tudta, hogy a szöveteit ilyen célra is 

felhasználhatják? 

– Igen, de nem kereskedelmi… 

– Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel. Amikor ön 

engedélyezte a szövetei kutatási célú felhasználását, tisztában 

volt vele, hogy akár tesztekre vagy gyógyszerek kifejlesztésére 

is felhasználhatják? 

– Igen. 

– És számított arra, hogy ha egy új gyógyszert sikerül 

létrehozni belőlük, akkor azt más betegeknél is 

alkalmazhatják? 

– Igen. 

– Aláírta ön az ezt engedélyező nyilatkozatot? 

Hosszú szünet következett, aztán egy kurta igen. 

– Köszönöm, Mr. Burnet. Nincs több kérdésem. 

– Szerinted hogy ment? – kérdezte az apja, miután 

elhagyták a bíróság épületét. A záróbeszédek másnapra voltak 

beütemezve. A parkoló felé tartottak a ködös Los Angeles-i 

napsütésben. 

– Jó kérdés – felelte Alex. – Nagyon ügyesen 

összekuszálták a tényeket. Tudjuk, hogy nem eredményezett 

gyógyszert a program, de kétlem, hogy az esküdtek ezt értik. 

Újabb szakértőket kell bevetnünk, hogy világossá tegyük, a 



 

 

UCLA csak azért hozta létre a sejtsort a szöveteidből, hogy 

citokineket gyártson, ugyanúgy, ahogyan azt a tested is teszi. 

Itt szó sincs „új gyógyszerről”. Az is nyilvánvaló, hogy 

Rodriguez egy új Moore-ügyet akar csinálni az esetedből. Vagy 

húsz évvel ezelőtt Moore-ból hamis indokkal szövetmintákat 

vettek, és jó pénzért eladták őket. A UCLA könnyen megnyerte 

azt az ügyet, noha nem kellett volna. 

– Akkor hát hogy áll az ügyünk, mélyen tisztelt 

tanácsadóm? 

Alex mosolyogva átkarolta az apját, és csókot cuppantott 

az arcára. 

– Az igazat mondjam? Hegymenetben vagyunk. 



 

 

003. 

Barry Sindler sok unalmas esettel találkozott már, és 

sajnos ez sem volt szórakoztatóbb azoknál. A hollywoodi 

sztárok válóperes ügyeire szakosodott ügyvéd ennek ellenére 

minden igyekezetével figyelni próbált az asztal túloldalán ülő 

kliensre, de egyre kevesebb sikerrel. A klienst Diehlnek hívták, 

és egy biotech céget vezetett. A köcsög szenvtelenül, 

gyakorlatilag kifejezéstelen arccal beszélt, még akkor is, 

amikor azt részletezte, hogyan kefélt félre a felesége. Barry 

mélységesen megértette az asszonyt. Ez a Diehl pocsék férj 

lehetett. Hogy mennyi pénz volt az ügyben, arról egyelőre nem 

kapott tájékoztatást, az viszont kiderült, hogy minden az 

asszonyé. 

Diehl álmosító duruzsolásából kiderült, hogy akkor fogott 

először gyanút, amikor felhívta a feleségét Vegasból; hogy 

akkor vált bizonyossággá számára a házasságtörés, amikor 

megtalálta a hitelkártya-bizonylatokat, amiket az a szálloda 

adott ki, ahol a feleségének minden szerdán légyottja volt; hogy 

elrejtőzött a hallban, és rajtakapta az asszonyt, amikor be 

akart jelentkezni egy helybeli teniszoktatóval. A szokásos 

kaliforniai történet. Barry már ezerszer hallotta, de még 

mindig képtelen volt megérteni, hogy nem veszik észre ezek az 

emberek, hogy sablonok mentén élnek. A felháborodott férj 

rajtakapja az asszonyt a teniszoktatójával. Ezt még a Született 

feleségekben se mernék bedobni. 

Barry feladta. Túl sok gondja volt ezen a reggelen. 

Elvesztette a Kirkorivich-ügyet, és az egész város erről beszélt. 

Csak azért, mert a DNS-teszt szerint nem a milliárdos volt a 

gyerek apja. Ráadásul a bíróság nem ítélte meg neki a 



 

 

munkadíjat, annak ellenére, hogy lefaragta vacak 1,4 millió 

dollárra. A bíró úgy gondolta, elég lesz neki ennek a negyede. 

Most pedig egyetlen olyan ügyvéd nem akadt az egész 

városban, aki ne a tenyerét dörzsölte volna kárörömében. Az L. 

A. Magazine állítólag riportot akart készíteni az ügyről, ami 

szintén jó esélyt jelentett arra, hogy kapjon egy újabb rúgást. 

Nem mintha érdekelte volna. Az igazság az volt, hogy minél 

rosszabb képet festettek róla, minél becstelenebb, 

könyörtelenebb pöcsnek állították be, annál több kliens kereste 

meg. Mert ha válásról volt szó, akkor az emberek egy 

lelkiismeret nélküli szemétládát akartak ügyvédjüknek. Az 

emberek sorban álltak érte, mert Barry Sindler Dél-Kalifornia 

legaljasabb és leggátlástalanabb ügyvédje volt, aki imádott 

szerepelni, aki előtt semmi sem volt szent, és aki minderre még 

büszke is volt! 

Nem, Barryt nem ezek a dolgok aggasztották. Ahogyan a 

ház sem, amit Montanában építtetett Denise-nek és két rohadt 

kölykének. A Holmby Hills-i házuk felújítása sem izgatta, noha 

egyedül a konyha félmillióba került, és Denise folyton 

megváltoztatta a terveket. Denise folyamatosan felújított 

valamit. Ez nála valami betegség volt. 

Nem, nem. Barry Sindlert egyvalami aggasztotta csupán: 

a kölcsön. Egy egész emelete volt egy irodaépületben a Wilshire 

és a Doheny sarkán, és benne huszonhárom ügyvédje, akik 

szart se értek, de jó benyomást tettek az ügyfelekre, ha látták 

őket az íróasztalaiknál buzgólkodni. És rájuk lehetett bízni az 

apróbb dolgokat, mint a tanúvallomások felvétele vagy a 

halasztási kérelmek megfogalmazása – olyan dolgok, amikre 

neki nem volt ideje. Barry számára a pereskedés állóháború 

volt, különösen a gyermekelhelyezési perek. A cél egyértelmű 

volt: minél magasabbra srófolni a költségeket és olyan 



 

 

hosszúra nyújtani a folyamatot, amennyire csak lehetett, mert 

így juthatott hozzá a legnagyobb munkadíjhoz, és mert ezzel 

elérhette, hogy a másik félnek elege legyen a várakozásból és a 

folyamatosan emelkedő költségekből. Egy idő után még a 

leggazdagabbak is feladták. 

Általában a férjek voltak a józanabbak. Ők folytatni 

akarták az életüket: venni akartak egy házat, hogy 

összeköltözhessenek az új barátnőjükkel, és végre nyugodtan 

döngethessenek egyet vele. A gyámság kérdését is rendben 

akarták tudni. Velük ellentétben a legtöbb feleségek a 

bosszúszomj hajtotta – Barry ilyenkor nem hagyta leülepedni 

és letisztázódni a dolgokat, hanem addig kavarta a szart, amíg 

a férj össze nem omlott. Milliomosok, milliárdosok, híres 

seggfejek – nem számított, hogy kik voltak, előbb vagy utóbb 

úgyis feladták. Az emberek szerint ez nem tett jót a gyerekek 

lelkének, de Barry letojta a kölyköket. Ha a szülőket 

érdekelték volna a kölykeik, akkor először is nem váltak volna 

el, hanem együtt maradtak volna, és élték volna szánalmas 

mindennapjaikat, mint mindenki… 

A köcsög mondott valamit, ami visszarántotta Barryt a 

jelenbe. 

– Elnézést, Mr. Diehl. Ez nem volt teljesen világos 

számomra. Megismételné? 

– Azt mondtam, hogy szeretném leteszteltetni a 

feleségemet. 

– Biztosíthatom, hogy a per a végsőkig próbára fogja tenni 

a hölgyet. És természetesen ráállítunk egy magánnyomozót is, 

hogy lássuk, mennyit iszik, szed-e drogokat, kimarad-e 

éjszakára, vannak-e leszbikus kapcsolatai stb. Ez nálunk 

standard eljárás. 



 

 

– Nem-nem – rázta meg a fejét Diehl. – Én genetikai 

teszteket akarok. 

– Mit akar tudni a feleségéről? 

– Mindent. 

– Ah – bólintott bölcs képpel Barry. Mi a fenéről beszél ez? 

Genetikai tesztek? Egy gyermekelhelyezési perben? Az előtte 

heverő papírokra nézett, aztán a névjegykártyára. RICHARD 

„RICK” DIEHL, PH.D. Barry összevonta a szemöldökét. Csak 

a seggfejek írják ki a becenevüket a névjegyükre, gondolta 

megvetően. A kártya szerint a köcsög a Westview Village-i 

BioGen Kutatóintézet Rt. (amennyire Barry tudta, ez valahol 

kint van az isten háta mögött) vezérigazgatója volt. 

– Például – mondta Diehl lefogadom, hogy a feleségemnek 

genetikai hajlama van a bipoláris depresszióra. Teljesen 

kiszámíthatatlan. Az sem kizárt, hogy örökölte az Alzheimer-

gént. Ha ez igaz, akkor pszichológiai tesztekkel kimutathatóak 

az Alzheimer-kór korai tünetei. 

– Okos, nagyon okos – bólogatott Barry Sindler. Ez tetszett 

neki. Új, még vitatott módszerek. Sindler imádta a vitatott 

módszereket. Kényszerítsük ki a teszteket. Korai Alzheimer 

vagy nem? Ki az isten tudhatja előre? Csodás, egyszerűen 

csodás: bármi legyen is az eredmény, a módszerrel együtt 

hatalmas vitát fog kiváltani, ami újabb és újabb napokat jelent 

a bíróságon, újabb szakértő tanúkat, doktori tézisek csatáját, 

és megint csak újabb napokat. A tárgyalóteremben töltött 

napok különösen jövedelmezőek tudtak lenni. 

És ami a legjobb, döbbent rá Barry, a genetikai tesztek 

elvégeztetése akár standard procedúrává is válhat az 

elhelyezési ügyekben. Teremtsünk precedenst, váltsunk ki 

parázs vitákat, és mindenki rólunk fog beszélni, ujjongott 

Sindler. Mohón előrehajolt. 



 

 

– Folytassa, Mr. Diehl, folytassa… 

– Ellenőrizhetjük a diabéteszgént, a mellrák kockázatát a 

BRCA-gének segítségével, és még sok egyebet. Arra is jó esély 

van, hogy a feleségem magában hordozza a Huntington-kór 

génjét, ami végzetes idegsejtpusztulást okoz. A nagyapjának is 

az volt, úgyhogy van rá esélye. A szülei még elég fiatalok, és a 

betegség csak idősebb korban fejeződik ki, így anélkül 

hordozhatja a halálos gént, hogy tudna róla. 

– Hm – bólintott Barry Sindler. – Ezzel pedig 

alkalmatlanná válhat az elsődleges gyám szerepére. 

– Pontosan! 

– Meglep, hogy nem végezték el a teszteket már korában. 

– Mert nem akarja tudni – felelte Diehl. – Ötven százalék 

esélye van rá, hogy örökölte a gént. Ha igen, akkor előbb-utóbb 

ki fog alakulni nála a betegség, és rángatózó elmebajosként hal 

meg. Most azonban még csak huszonnyolc éves. Lehet, hogy a 

betegség csak húsz év múlva fejlődik ki nála. Vagyis ha 

tudomást szerez róla, az az egész életét romba döntheti. 

– Ugyanakkor megkönnyebbülést is hozhat számára, ha a 

tesz negatív lesz. 

– Túl nagy a kockázat. Nem fog belemenni. 

– Más tesztek? Van még ötlete? 

– Abban nincs hiány – felelte Diehl. – Ez még csak a kezdet. 

Szeretném, ha a teljes repertoárt végigcsinálnák rajta. 

Jelenleg ezerkétszáz fajta genetikai teszt létezik. 

Ezerkétszáz! Sindler megnyalta a száját az élvezettől. 

Remek! Miért nem hallott erről eddig? Megköszörülte a torkát. 

– De ugye tisztában van vele, hogy ha ő aláveti magát a 

teszteknek, akkor önnek is ugyanezt kell tennie. 

– Nem gond – jelentette ki Diehl. 

– Már végeztetett el magán ilyen teszteket? 



 

 

– Még nem, de tudom, hogyan kell meghamisítani a 

laboreredményeket. Barry Sindler hátradőlt a székében. 

Tökéletes. 



 

 

004. 

A lombok alkotta magas boltozat és a dzsungel 

talajszintje között csend és sötétség honolt, az 

embermagasságúra nőtt páfrányok mozdulatlanná dermedve 

álltak a szélcsendben. Hagar letörölte a verejtéket a 

homlokáról, hátrapillantott a többiekre, és folytatta az 

előrenyomulást. A csoport a közép-szumátrai dzsungel mélye 

felé tartott. A társaság tagjai egyetlen szót sem szóltak, de 

Hagar éppen így szerette. 

A folyó tűnt fel előttük. A partján egy fatörzsből kivájt 

csónak, egy kötél kifeszítve a két part között vállmagasságban. 

Két csoportban keltek át; Hagar megállt a csónakban, és 

áthúzta őket, aztán visszament a következő társaságért. Még 

mindig csend volt, csak egy orrszarvúmadár távoli rikoltását 

lehetett hallani. 

A túlparton az ösvény elkeskenyedett, és helyenként mély 

sárfoltok tarkították. A csapat tagjainak ez nagyon nem 

tetszett; hatalmas zajt csapva, hangosan szuszogva 

kerülgették őket. Végül egyikük megkérdezte: 

– Messze van még? 

Az a kölyök volt az, a vinnyogó, pattanásos képű amerikai 

tinédzser. Az anyjára nézett, egy terebélyes matrónára széles 

szalmakalappal a fején. 

– Már majdnem ott vagyunk? – vinnyogta. 

Hagar az ajkai elé tette a mutatóujját. 

– Csendesebben! 

– Fáj a lábam. 

A többiek, egy rakás rikító színű ruhát viselő turista, 

körbeállták őket. 



 

 

– Nézd – suttogta Hagar –, ha zajt csapsz, nem fogjuk látni 

őket. 

– Így sem látom őket – duzzogott a kölyök, de azért beállt 

a sorba, amikor a csapat továbbindult. Ezen a napon főleg 

amerikaiak alkották. Hagar nem szerette az amerikaiakat, de 

nem ők voltak a legrosszabbak. Akik még rajtuk is túltettek, 

azok a… 

– Ott! 

– Oda nézz! 

A turisták izgatottan előremutattak. Mintegy ötven 

méterrel előttük, az ösvénytől jobbra egy hím orangutánkölyök 

állt felegyenesedve a súlya alatt lágyan fel-alá lengő ágon. 

Pompás példány volt: vöröses bunda, durván tízkilós testsúly, 

megkülönböztető fehér csík a füle felett. Hagar már hetek óta 

nem látta. 

Hagar intett az embereknek, hogy legyenek csendben, és 

előreindult. A turisták szorosan rátapadva követték, 

izgalmukban egymásnak ütközve, bukdácsolva az ösvényen. 

– Sss! – intette csendre őket Hagar. 

– Mi olyan nagy dolog ebben? – kérdezte az egyik. – A tábla 

szerint ez egy menedék. 

– Sss! 

– De itt védve vannak… 

– Sss! 

Hagarnak csendre volt szüksége. Az ingzsebébe nyúlt, és 

megnyomta a „Record” gombot. A mikrofont levette a 

gallérjáról, és előretartotta a kezében. 

Már csak harminc méterre voltak az orangutántól. Egy 

„BUKUT ALAM ORANGUTÁNMENEDÉK” feliratú tábla 

mellett haladtak el. Ez gyakorlatilag egy szabadtéri árvaház 

volt, ahol a szülők nélkül maradt, sérült orangutánoknak 



 

 

segítettek felgyógyulni és visszailleszkedni a természetbe. Egy 

állatorvosi állomás, egy kutatóközpont és egy jól képzett csapat 

alkotta a szívét. 

– Ha ez egy menedék, akkor nem értem, miért… 

– George, hallottad, mit mondott. Maradj csendben. 

Már csak húsz méter. 

– Nézzétek, még egy! Kettő! Ott! 

Ezúttal balra mutattak. Fent, magasan a lombok között 

egy egyéves orangután csörtetett keresztül az ágakon egy 

idősebb kölyök társaságában, kecsesen ágról ágra lengve. 

Hagar most ügyet sem vetett rájuk. Az elsőre koncentrált. 

A fehércsíkos orangután nem menekült el. Most fél kézzel 

lógott egy ágról, és fejét oldalra fordítva őket figyelte. A másik 

kettő eltűnt. 

Tíz méter. A turisták a fényképezőgépeik után nyúltak. Az 

orangután egyenesen Hagarra nézett, és egy fura, köhögésre 

emlékeztető hangot adott ki: 

– Dwaas. 

– Dwaas – vágott vissza Hagar. 

Az orangután ívelt ajkai mögül most egy egész 

torokhangsorozat jött elő: 

– Ooh stomm dwaas, varlaat leanme. 

– Ő adja ki ezeket a hangokat? – kérdezte az egyik turista. 

– Igen – felelte Hagar. 

– Ez… beszél? 

– A majmok nem tudnak beszélni – mondta egy másik 

turista. – Az orangutánok némák. Ezt olvastam. 

Néhányan elkattintották a fényképezőgépüket. Az 

orangutánkölyök nem ijedt meg, de az ajkai megint szavakat 

formáltak: 

– Geen lichten dwaas. 



 

 

– Megfázott? – kérdezte aggódva egy nő. – Olyan, mintha 

köhögne. 

– Nem köhög – szólalt meg egy hang. 

Hagar hátranézett. A sor legvégén kullogó kövér, vörös 

képű fickó volt az, egy diktafonnal a kezében. A férfi szigorúan 

Hagarra nézett. 

– Ez valami trükk? 

– Nem – felelte Hagar. 

A férfi az orangutánra mutatott. 

– Ez holland – közölte. – Szumátra egykor holland gyarmat 

volt. Hollandul beszél. 

– Azt én nem tudom – vont vállat Hagar. 

– De én igen. Az állat először azt mondta: „Hagyj békén, 

hülye.” Utána meg „Fényeket ne”, amikor elvillantak a vakuk. 

– Szerintem csak hangok voltak – mondta Hagar. 

– Mégis rögzítette őket. 

– Csak kíváncsiságból… 

– Már azelőtt elővette a mikrofonját, hogy megszólalt 

volna. Maga tudta, hogy beszélni fog. 

– Az orangutánok nem tudnak beszélni – jelentette ki 

Hagar.  

– Ez tud. 

Mindannyian az orangutánra néztek; még mindig fél 

karral kapaszkodva himbálózott. A másikkal megvakargatta 

magát. Csendben volt. 

– Geen lichten – mondta hangosan a kövér férfi. A majom 

ránézett, és nagy sokára pislogott egyet. 

– Geen lichten! – ismételte meg a férfi. 

Az orangután nem adta jelét, hogy értette volna. A 

következő pillanatban átlibbent egy másik ágra, és emelkedni 

kezdett a lombok között. 



 

 

– Geen lichten! 

A majom továbbmászott. 

– Szerintem csak köhögött – szólalt meg a szalmakalapos 

nő. 

– Hé! – kiáltott az orangutánnak a kövér. – M'sieu! 

Comment ça va? 

A majom folytatta útját az ágak között, kecsesen könnyed 

mozdulatokkal röppenve át egyik fáról a másikra hosszú 

karjaival. Nem nézett vissza. 

– Gondoltam, hátha beszél franciául is – mondta a férfi. 

Vállat vont. – Úgy tűnik, nem. 

A lombozatról esőcseppek hulltak a nyakukba. A turisták 

elrakták a fényképezőgépeiket, az egyik könnyű, átlátszó 

esőköpenyt kanyarított magára. Hagar megtörölte gyöngyöző 

homlokát. Valamivel távolabb három fiatal orangután ugrott le 

egy papajával telerakott tálcához. A turisták figyelme rájuk 

terelődött. 

– Espčce de con – morogta valaki a lombok közül. 

Olyan tisztán, olyan érthetően mondta, hogy mindenki 

felkapta a fejét. 

– Mi? – perdült hátra a kövér férfi. 

– Ez egy trágár kifejezés – világosította fel a tinédzser. – 

Franciául van. 

– Elhallgass! – szólt rá az anyja. 

Az emberek a sötét ágerdőt fürkészték, de a majmot sehol 

sem látták. 

– Qu 'est-ce que tu dis? – kiáltotta a kövér. 

Nem kapott választ. Csak egy ágak közt mozgó test 

csörtetése hallatszott, és az orrszarvúmadár távoli rikoltása. 

 



 

 

SZEMTELEN CSIMPÁNZOK MARJÁK EL A TURISTÁKAT 

(News ofthe World) 

AFFE SPRICHT IM DSCHUNGEL, FLÜCHE GEORGE 

BUSH 

(Der Spiegel) 

ORANG PARLE FRAN£AIS?Ü 

(Paris Match, Jacques Derrida fotója alatt) 

A MUSZLIM MAJOM A NYUGATIAKAT POCSKONDIÁZZA 

(Weekly Standard) 

A MAJOM POFÁZIK, A SZEMTANÚK A SZÁJUKAT TÁTJÁK 

(National Enquirer) 

BESZÉLŐ CSIMPÁNZ JÁVA SZIGETÉN 

(New York Times, később helyreigazítva) 

POLIGLOTT FŐEMLŐST LÁTTAK SZUMÁTRÁN 

(Los Angeles Times) 

„Végül, egy indonéziai turistacsoport tagjai 

esküsznek rá, hogy egy beszélő orangután zaklatta 

őket a borneói dzsungelben. A turisták szerint a 

majom hollandul és franciául káromkodott, amiből 

arra következtethetünk, hogy jóval okosabb volt, 

mint ők. Mivel egyetlen olyan felvétel sem került elő, 

amelyen hallani lehetne a majom szitkozódását, 

kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy ha ön 

elhiszi ezt a történetet, akkor a kormányban a helye. 

Ott aztán rengeteg beszélő majommal találkozhat!” 

(Részlet Keith Olbermann Countdown c. műsorából, 

MSNBC  News, helyreigazítás nem volt) 



 

 

005. 

– Ezt nézd – intett fejével a tévé képernyője felé Charlie 

Huggins. A San Diegó-i lakás konyhájába állított tévékészülék 

el volt némítva, de most nem is a hang volt a lényeg, hanem a 

hírsávban guruló szöveg: – Azt írja, „Beszélő majmot láttak 

Szumátrán”. 

– Nem inkább hallották? – pillantott a tévé felé a felesége. 

Épp reggelit készített. 

– Gondolom, hallották is, különben nem tudnák, hogy 

beszél – hagyta rá Huggins, 

– Meg tényleg látniuk is kellett, nem igaz, különben nem 

tudnák, hogy majom volt – mosolygott a felesége. Angoltanárnő 

volt, és néha nagyon kiakasztó tudott lenni nyelvi sziporkáival. 

– Úgy van, drágám, de nem ez a lényeg – sóhajtott 

Huggins. – A lényeg az, hogy ez a majom beszélt. 

– Azt hittem, a majmok nem tudnak beszélni – mondta a 

felesége. 

– Éppen ezért lett hír belőle. 

– Attól még nem biztos, hogy igaz. 

– Gondolod? Nahát… Britney Spears mégse válik el. 

Micsoda megkönnyebbülés! Lehet, hogy megint terhes. A 

képeken mondjuk úgy is néz ki. Puccos Spice gyönyörű zöld 

ruhát viselt valamilyen gálán. Sting azt állítja, hogy nyolc órán 

át képes szexelni szünet nélkül. 

– Lágyan vagy keményen? – kérdezte a felesége. 

– Úgy tűnik, tantrikusan. 

– A tojásodra gondoltam. 

– Rántottának kérem. 

– Szólnál a gyerekeknek? Mindjárt kész a reggeli. 



 

 

– Oké. – Charlie felállt az asztaltól, és a lépcső felé indult. 

Még a nappalinál jár, amikor megszólalt a telefon. A laborból 

hívták. 

A San Diegó-i Kaliforniai Egyetem eukaliptuszültetvényén 

található Radial Genomics Rt. laborjában Henry Kendall 

türelmetlenül várta, hogy Charlie felvegye a telefont. Már 

harmadjára csengett ki. Hol a francban lehet? 

– Halló! – hallotta végre Charlie hangját. 

– Hallottad a hírt? – kérdezte izgatottan Henry. 

– Miféle hírt? 

– A szumátrai majomról, az isten szerelmére! 

– Baromság – jelentette ki Charlie. 

– Miért? 

– Ugyan már, Henry. Te is tudod, hogy baromság. 

– Azt mondják, hogy a majom hollandul beszélt. 

– Baromság. 

– Uttenbroek csapata lehetett – mondta Kendall. 

– Ugyan. Ahhoz túl nagy volt a majom. Két– vagy 

hároméves. 

– És? Uttenbroek korábban is létrehozhatta. A csapata 

nagyon jól halad. Különben is, azok az utrechti fickók rohad 

hazudozók. 

– Hollandiában is illegális, Henry. 

– Tudom. Azért jött Szumátráról a hír. 

– Az a beavatkozás egyelőre túl bonyolult, Henry. Még 

évekre vagyunk attól, hogy transzgenikus majmokat hozzunk 

létre. Ezt te is tudod. 

– Nem, nem tudom. Hallottad, mit jelentettek be tegnap az 

utrechtiek? Bikából nyert őssejtekből hoztak létre tenyészetet 

egérherékben. Ha valami bonyolult, akkor ez az. Ha erre 

képesek, Charlie, akkor képesek lehetnek sok más egyébre is. 



 

 

– Szóval azt mondod, valóra váltották néhány macsó egér 

legtitkosabb vágyát? 

– Én nem látok ebben semmi vicceset, Charlie. 

– Akkor képzeld magad elé az egereket hatalmas rózsaszín 

bikatökkel a lábuk között. 

– Még mindig nem tudok röhögni rajta… 

– Henry! Azt akarod mondani, hogy láttál egy riportot a 

tévében egy beszélő majomról, és rögtön elhitted? 

– Azt. 

– Henry! – mondta már-már kétségbeesetten Charlie. – Ez 

tévé. Ez a sztori éppen annyira hiteles, mint az a másik a 

kétfejű kígyóról. Ne röhögtess már! 

– Az a kétfejű kígyó igazi volt. 

– Suliba kell vinnem a gyerekeket. Még beszélünk. – 

Charlie letette. 

A rohadék, gondolta Kendall. Mindig Charlie felesége vitte 

iskolába a kölyköket. 

Ez kerül engem. 

Henry Kendall körbejárta a labort, megállt egy kis időre az 

ablaknál, aztán megint járkált egyet, és megint megállt. Vett 

egy mély lélegzetet. Persze, persze, sokkal valószínűbb volt, 

hogy Charlie-nak van igaza. Ez egy kacsa. 

De mi van, ha mégse? 

Az tagadhatatlan volt, hogy Henry Kendall hamar 

felizgatta magát – és ilyenkor nemcsak a hangja remegett, 

hanem a keze is –, és azt sem tagadhatta, hogy egy balfácán, 

aki még a saját lábában is megbotlik, és mindennek 

nekiütközik a laborban. A gyomoridegesség is sokat kínozta – 

egyszóval egy két lábon járó aggódógép volt. 



 

 

Csakhogy ezúttal nem volt ilyen egyszerű a helyzet. 

Charlie-nak nem mondhatta el, de ami miatt ennyire komolyan 

vette az egészet, az egy rövid beszélgetés volt, valamikor egy 

héttel korábban. Akkor nem tulajdonított neki különösebb 

jelentőséget, most viszont egészen más fényben látta. 

Valami titkárnőcske a Nemzeti Egészségügyi Intézettől 

felhívta a labort, és őt kérte. 

– Ön dr. Henry A. Kendall? 

– Igen… 

– Jól tudom, hogy négy évvel ezelőtt féléves kutatói 

szabadságot vett ki, és a NEI-hez jött dolgozni? 

– Igen, így van, 

– Ez májustól októberig volt? 

– Azt hiszem. Miről lenne szó? 

– És a marylandi főemlősközpontban végezte kutatását? 

– Igen. 

– Amikor a NEI-hez jött májusban abban az évben, részt 

vett a főemlőskutatásban kötelező fertőzőbetegség-

vizsgálaton? 

– Igen – felelte Henry. Egy sor tesztet végeztek el, a HIV-

től a hepatitiszen át az influenzáig. Rengeteg vért csapoltak le 

tőle. – Megkérdezhetem, mi ez az egész? 

– Csak a papírmunkát végzem – csicseregte a nő. – Dr. 

Bellarminónak. 

Henry megborzongott. 

Rob Bellarmino jelenleg a NEI genetikai részlegét vezette 

– bár akkor, négy évvel ezelőtt még nem dolgozott az intézetnél 

–, és sem őt, sem Charlie-t ki nem állhatta. 

– Valami gond van? – kezdett aggódni Henry. Volt egy 

olyan érzése, hogy igen. 



 

 

– Nem-nem – felelte a nő. – Csak elkavarodott a papírjaink 

egy része, és dr. Bellarmino nagyon kényes a nyilvántartásra. 

Míg a főemlőslaborban dolgozott, volt a kutatási alanyai közt 

egy Mary nevű nőstény csimpánz? A laborszáma F-402. 

– Az a helyzet, hogy nem emlékszem. Régen volt. Több 

csimpánzzal is dolgoztam. Mary nevűre konkrétan nem 

emlékszem. 

– Terhes volt azon a nyáron. 

– Sajnálom, de nem emlékszem. 

– Azon a nyáron egy encefalitiszjárvány tört ki a laborban, 

a csimpánzok nagy részét karanténba kellett zárnunk. 

Emlékszik? 

– Igen, a karanténra emlékszem. A csimpánzokat az ország 

különböző részein helyezték el, más laborokban. 

– Köszönöm, dr. Kendall. Ó, és ha még ott van, 

egyeztethetném a címét? Itt az áll, hogy 348 Marbury Madison 

Drive, La Jolla. Még mindig érvényes? 

– Igen, az. 

– Köszönöm, hogy időt szakított rám, dr. Kendall. 

Ennyi volt a beszélgetés. Akkor Henry csak arra tudott 

gondolni, hogy Bellarmino készül valamire; hogy mire, arról 

sejtése sem volt, de egy ilyen gazembertől sok jóra nem 

számíthatott. Aztán szépen megfeledkezett az egészről. 

Most viszont… az a beszélő szumátrai főemlős… 

Henry megrázta a fejét. 

Charlie Huggins mondhatott, amit akart, de tény volt, hogy 

a tudósok már előállították a transzgenikus majmot. Évekkel 

ezelőtt. Azóta már volt transzgenikus kutya, macska, és még ki 

tudja, mi. Az a beszélő majom is egy transzgenikus állat 

lehetett. 



 

 

Henry a NEI-nél az autizmus genetikai alapjait kutatta. A 

főemlőslaborban azt próbálta kideríteni, mely gének felelősek 

a majmok és az emberek kommunikációs képességeiben 

tapasztalható különbségekért. Csimpánzembriókkal dolgozott, 

de nem jutott semmire, mivel alig fogott hozzá, kitört az a 

járvány, és le kellett állítani a kutatást. A kutatóév – félév – 

hátralevő részét végül egy bethesdai laborban töltötte el. 

Ez volt minden, amit tudott. 

Legalábbis az, amit biztosan tudott. 

AZ EMBEREK ÉS A CSIMPÁNZOK  

KERESZTEZŐDÉSE 

A szétvált fajok példányai még sokáig szexuális 

kapcsolatban álltak egymással, állítják a génkutatók 

A Harvard és az MIT kutatói arra a következtetésre 

jutottak, hogy az emberi faj és a csimpánzok szétválására 

sokkal később került sor, mint eddig hitték. A genetikusok 

régóta állítják, hogy a majmok és az emberek ugyanazon, 18 

millió évvel ezelőtt megjelent közös ős leszármazottjai. Először 

a gibbonok váltak ki 16 millió évvel ezelőtt, majd az 

orangutánok 4 millió évvel később. A gorillák 10 millió évvel 

ezelőtt váltak ki. A csimpánzok és az emberek voltak az 

utolsók, mintegy 9 millió évvel ezelőtt. 

Csakhogy azt követően, hogy 2001-ben dekódolták az 

emberi genomot, a genetikusok felfedezték, hogy az emberek és 

a csimpánzok génjeinek mindössze 1,5%-a különbözik, ami 

mintegy 500 gént jelent. Ez jóval kevesebb, mint amire 

számítottak. 2003-ban már javában tartott a különbségek 



 

 

lajstromba vétele. Ma már tudjuk, hogy számos strukturális 

fehérje, köztük a hemoglobin és a citokróm-c fehérjék teljesen 

egyformák a csimpánzban és az emberben. Ha a két faj 9 millió 

évvel ezelőtt vált szét, akkor miért ez a nagyfokú hasonlóság? 

A Harvard genetikusai úgy gondolják, hogy az emberek és 

a csimpánzok még jóval a két faj szétválása után is 

kereszteződtek egymással. Ez a kereszteződés vagy 

hibridizáció evolúciós nyomást gyakorol az X kromoszómára, 

arra késztetve azt, hogy gyorsabban változzon, mint normális 

esetben. A kutatók megállapították, hogy az emberi genom 

legújabb génjei éppen az X kromoszómán találhatóak. 

Erre alapozva állítják, hogy az előemberek és a csimpánzok 

még sokáig kereszteződtek egymással, mígnem 54 millió évvel 

ezelőtt a szétválás véglegessé nem vált. Ez éles ellentétben áll 

azzal a széles körben elfogadott nézettel, hogy ha egyszer egy 

módosulás létrejött, a hibridizáció „elhanyagolható befolyást 

jelent”. Dr. Dávid Reich (Harvard) szerint azonban a ténynek, 

hogy a hibridizációt eddig ritkán figyelték meg más fajoknál, 

„akár az is lehet az oka, hogy eddig nem is kutattunk a nyomai 

után”. 

A Harvard kutatói hangsúlyozzák, hogy az emberek és a 

csimpánzok keresztezése ma már nem lehetséges. Arra is 

rámutatnak, hogy mindazon sajtójelentések, melyek hibrid 

„csimpánzok” létezéséről számoltak be, kacsának bizonyultak. 



 

 

006. 

A BioGen Kutatóintézet Rt. egy titánborítású kockában 

helyezkedett el a dél-kaliforniai Westview Village melletti 

ipari park területén. A fölényesen a 101-es autópálya fölé 

emelkedő kocka ötlete az elnöktől, Rick Diehltől származott, 

aki ragaszkodott hozzá, hogy hívják hexahedronnak. A kocka 

impozáns volt és ultramodern, miközben semmit sem árult el 

arról, ami odabent folyt – Diehl éppen ezt akarta. 

Ezenkívül a BioGennek volt még egy másik, közel négyezer 

négyzetméter területű létesítménye is három kilométerrel 

távolabb, szintén egy ipari parkban. Itt rendezték be a 

tenyészeteket és a veszélyesebb laborokat. Josh Winkler, egy 

fiatal, de céltudatos kutató, egy pár gumikesztyűt és egy 

sebészmaszkot kapott fel az állatház ajtaja melletti polcról. Az 

asszisztense, Tom Weller a falra kiragasztott újságkivágatot 

tanulmányozta. 

– Gyere, Tom. 

– Diehlnek most biztosan tele a gatyája – mutatott Weller 

az újságra, – Olvastad? 

Josh visszalépett. A cikket a Wall Street Journalból 

ollózták ki: 

 

A TUDÓSOKNAK SIKERÜLT IZOLÁLNIUK A 

„ZSARNOKSÁG” GÉNT 



 

 

A genetika fogja lehetővé 

tenni mások irányítását? 

TOULOUSE, FRANCIAORSZÁG – 

Egy francia biológuscsapatnak sikerült izolálnia azt a gén, 

amely arra késztet egyes embereket, hogy uralkodni akarjanak 

mások felett. A Toulouse-i Egyetem Biokémiai Intézetének a 

genetikusai és vezetőjük, dr. Michel Narcejac-Boileau ma 

tartottak sajtótájékoztatót a felfedezésről. „A gén – jelentette 

be dr. Narcejac-Boileau – a szociális dominancia és az emberek 

feletti uralkodás utáni vággyal köthető össze. Kimutattuk 

edzőkben, nagyvállalatok vezetőiben és államfőkben, s 

hisszük, hogy jelen volt minden diktátor szervezetében a 

történelem folyamán.” 

Dr. Narcejac-Boileau elmagyarázta, hogy míg a gén 

domináns formában zsarnokokat eredményez, addig a 

heterozigóta recesszív formában egy „mérsékelt 

kvázizsarnokot” hoz létre, aki erős, de jóindulat által vezérelt 

késztetést érez megszabni másoknak, hogyan vezessék 

életüket. 

 „A pszichológiai tesztek szerint a recesszív formával 

rendelkezők többsége úgy véli, hogy az embereknek szükségük 

van az ő tapasztalatukra, és irányításuk nélkül képtelenek 

boldogulni. A génnek ez a formája megtalálható 

politikusokban, tanácsadókban, vallási fundamentalistákban 

és hírességekben. Az ilyen egyént az átlagon felüli 

magabiztosság és a nagyfokú elhivatottság párosa jellemzi, 

amihez erős megvetés társul azok iránt, akik nem hallgatnak 

rá.” 

Ugyanakkor a kutató óvatosságra int minket az 

eredmények értelmezésében: „Sok ember, aki uralkodni akar 



 

 

mások felett, csak azt akarja, hogy azok is olyanok legyenek, 

mint ő. Képtelen tolerálni a másságot.” 

Ez megmagyarázza a kutatócsoportnak azt a paradox 

felfedezését, hogy a gén recesszív formáját hordozzák, az 

átlagnál jobban tűrik, hogy egy szigorú társadalmi 

berendezkedés beleszóljon az életükbe. „Szinte élvezik, ha 

valaki zsarnokoskodik felettük.” Dr. Narcejac-Boileau azt is 

hozzátette, hogy ezek az emberek különösen fogékonyak a 

különféle divatirányzatokra, és nem tűrik azokat a 

véleményeket és preferenciákat, melyéket csoportjuk nem vall 

magáénak. 

 

–  „…különösen fogékonyak a különféle divatirányzatokra” 

– olvasta Josh. – Ez valami vicc? 

– Nem, ez halálosan komoly. Ez marketing – mondta Tom 

Weller. – Ma minden a marketingről szól. Olvasd el a többit is. 

 

 

Bár a francia kutatócsoport nem mondta ki, hogy a 

„zsarnokság” gén recesszív formája gyakorlatilag egy genetikai 

betegségnek tekinthető – egyfajta „szenvedélyes nyájösztön”, 

ahogy 

Narcejac-Boileau megfogalmazta azt sugallta, hogy az 

evolúciós kényszer mindinkább az uniformizálódás felé tereli 

az emberiséget. 

 

– Hihetetlen – csóválta meg a fejét Josh. – Ezek a toulouse-

i fickók tartottak egy sajtótájékoztatót, és most már az egész 



 

 

világ a „zsarnokság” gén sztorijától hangos? Egyáltalán 

publikálták valahol? 

– Nem, csak egy sajtótájékoztatót tartottak. Nem 

publikálták, és nem is volt róla szó, hogy publikálni fogják. 

– Mi következik ezután? Az „alattvaló gén”? Ennek 

szélhámosságszaga van – legyintett Josh. A karórájára nézett. 

– Úgy érted, reméled, hogy szélhámosság. 

– Igen, úgy értem. Remélem, hogy az. Mert, hogy ütközik 

azzal, amit a BioGen készül bejelenteni, az biztos. 

– Gondolod, hogy Diehl most emiatt elhalasztja? – kérdezte 

Tom Weller. 

– Lehet, bár Diehl nem szeret várni, és amióta visszatért 

Vegasból, tiszta idegroncs. 

Josh felhúzta a gumikesztyűt, feltette a védőszemüveget és 

a papírmaszkot, aztán fogta a tizenöt centi hosszú sűrített 

levegős hengert, és rácsavarta a retrovírust tartalmazó fiolát. 

A készülék nem volt nagyobb egy cigarettásdoboznál. Ezután 

még rátett egy apró műanyag kúpot a tetejére, és a 

hüvelykujjával a helyére nyomta. 

– Hozd a PDA-t. 

Belökték a lengőajtót, és átléptek az állatházba. 

Ismerős, enyhén édeskés patkányszag fogadta őket. Öt-

hatszáz patkányt tartottak itt, mindegyiket gondosan 

felcímkézett üvegketrecekben, két méter magasan egymás fölé 

pakolva, végig a terem közepén futó folyosó mindkét oldalán. 

– Ma mit adunk be? – kérdezte Tom Weller. 

Josh számsorokat olvasott fel, Tom pedig a PDA-ján 

megkereste a nekik megfelelő helykódot. Amikor mindegyik 

megvolt, elindultak a folyosón, hogy megkeressék a ketreceket. 



 

 

Öt patkány öt különböző ketrecben. Az állatok fehérek voltak, 

kövérek és normálisan mozogtak. 

– Úgy tűnik, rendben vannak. Ez a második dózis? 

– Igen. 

– Oké, fiúk – mondta a patkányoknak Josh. – Legyetek jók 

apucihoz. – Kinyitotta az első ketrec ajtaját, egy gyors 

mozdulattal elkapta a lakóját, és az orrára nyomta a tölcsért. 

A patkány lehelete elhomályosította a színtelen műanyagot. A 

vírus egy halk szisszenéssel kiáramlott; Josh tíz másodpercig 

várt, hogy a patkány beszívja, aztán visszatette az állatot a 

ketrecbe. 

– Eggyel megvagyunk. 

Tom Weller rábökött a PDA-ceruzájával a képernyőre, és a 

következő ketrechez lépett. 

A retrovírust úgy módosították, hogy egy ACMPD3N7 nevű 

gént hordozzon, egyikét az amino-karboximukonát-paraldehid-

dekarboxilázt ellenőrző géneknek. A BioGenen belül „érettség 

gén”-nek hívták. Ha aktiválták, az ACMPD3N7 módosítani 

látszott az agyi amygdala és a cinguláris kéreg válaszait. Az 

eredmény a felnőttként való viselkedés idő előtti megjelenése 

volt – legalábbis a patkányoknál. A kölyök nőstény patkányok 

például olyan, felnőttek példányokra jellemző dolgokat 

műveltek, mint az ürülék görgetése a ketrecben. A BioGennek 

sikerült hasonló, egyelőre még előzetesnek tekinthető 

eredményeket elérnie a rhesusmajmoknál is. 

A gén egy neurodegeneratív betegséggel való lehetséges 

összefüggés miatt került az érdeklődés középpontjába. Az 

egyik tábor szerint a neurodegeneratív betegségeket az agyi 

fejlődési pályákban bekövetkező szakadások okozták. 

Ha ez igaz volt – vagyis az ACMPD3N7-nek szerepe volt 

mondjuk az Alzheimer-kór vagy a szenilitás egyéb formájának 



 

 

a kialakulásában akkor a gén hatalmas kereskedelmi értékkel 

bírt. 

Josh épp a második patkányt inhaláltatta, amikor 

megszólalt a mobiltelefonja. Intett Tómnak, hogy vegye ki az 

ingzsebéből. 

Weller a kijelzőre pillantott. 

– Az anyád. 

– A fenébe – bosszankodott Josh. – Felvennéd? 

– Mit csinálsz, Joshua? 

– Dolgozom, anya. 

– Félbe tudod hagyni egy kis időre? 

– Nem igazán. 

– Mert itt vészhelyzet van.  

Josh sóhajtott egy hatalmasat. 

– Ezúttal mit követett el, anya? 

– Nem tudom, de a fogdában van. A belvárosban. 

– Akkor kérd meg Charlest, hogy hozza ki. – Charles 

Silverberg a család ügyvédje volt. 

– Charles most hozza ki – tájékoztatta az anyja –, de 

Adamnek meg kell jelennie a bíróságon. A meghallgatás után 

valakinek haza kellene hoznia. 

– Én nem tudom. Dolgozom. 

– A bátyád, Josh. 

– És már harmincéves. – Ez így ment már évek óta. Adam, 

aki egyébként befektetési tanácsadó lett volna, notórius 

visszaeső volt. – Nem tud beülni egy taxiba? 

– Nem hiszem, hogy az adott körülmények közt ez bölcs 

dolog lenne. 

– Mit csinált, anya? – kérdezte lemondóan Josh. 

– Állítólag kokaint vett egy nőtől, aki a DEA-nak dolgozik. 



 

 

– Már megint? 

– Most akkor bemész érte a belvárosba vagy sem? Halk, 

törődött sóhaj. 

– Igen, anya. Bemegyek. 

– Most? Megtennéd, hogy most mégy? 

– Igen, anya. Bemegyek most. 

Összecsukta a telefont, és Wellerre nézett. 

– Mi lenne, ha mondjuk, két óra múlva folytatnánk? 

– Nem gond. Úgyis van egy kis gépelnivalóm az irodában. 

Joshua sarkon fordult, és elhagyta az állatházat. Az ajtónál 

lefejtette a kezéről a kesztyűt, a köpenyzsebébe süllyesztette a 

hengert, a szemüveget és a papírmaszkot, lecsippentette a 

sugárzásmérő táblácskát, és kiviharzott az autójához. 

A belváros felé menet az anyósülésre hajított 

laborköpenyből kidudorodó hengerre pillantott. Ahhoz, hogy 

előírás szerint végezzen el mindent, délután öt előtt be kellett 

oltania a többi patkányt is. Szoros időbeosztása, és az az 

igyekezet, amivel be is tartotta, nos, éppen ez volt az, ami ma 

Adamnél különbbé tette. 

Egykor nem így volt. Adam mindent megkapott az élettől, 

amire egy tinédzser vágyhat: jóképű volt, népszerű, kiváló 

atléta. Középiskolás évei az elit Westfield Schoolban diadalok 

sorozatáról szóltak – a diákújság szerkesztője, a futballcsapat 

kapitánya, a vitacsapat elnöke, National Merit-ösztöndíjas. 

Josh, vele ellentétben, végig egy senki volt. Alacsony volt, 

pufók, ügyetlen. Kacsázva járt, de nem tehetett róla, és az 

ortopéd cipő sem segített, amit az anyja erőltetett rá. A lányok 

átnéztek rajta, vagy ha mégsem, akkor hangosan vihogtak 

rajta, ha elcsoszogott előttük. A középiskola maga volt számára 

a pokol. A tanulmányi eredményei is kívánnivalót hagytak 



 

 

maguk után. Adam a Yale-re ment, Josh alig jutott be az 

Emerson Állami Egyetemre. 

Az idők azonban változnak. 

Egy évvel ezelőtt Adamet kirúgták munkahelyéről, a 

Deutsche Banktól. Folyton drogproblémái voltak. Josh 

ekkortájt kezdett a BioGennél mint asszisztens, de igyekezete 

és ötletessége elismeréseként hamarosan előléptették. 

Részvényeket is kapott, ami azt jelentette, hogy ha bármelyik 

projekt, beleértve az érettség gént, kereskedelmi célra 

alkalmasnak bizonyul, akkor gazdag ember lesz. 

Adam pedig… 

Josh lehúzódott a bíróság előtti járda mellé. Adam a 

lépcsőn ült, bambán a földet bámulta. Vacak öltönye csupa 

kosz volt, arcán egynapos borosta sötétlett. Charles Silverberg 

állt mellette, mobiltelefonnal a kezében. 

Josh dudált nekik. Charles intett, és elindult az ellenkező 

irányba. Adam feltápászkodott, és levonszolta magát az 

autóhoz. 

– Kösz, tesó – vágta be maga után az ajtót. – Nagyra 

értékelem. 

– Nem gond. 

Josh visszasorolt a forgalomba, aztán megnézte az órát. 

Még bőven volt ideje hazavinni Adamet az anyjukhoz, és 

visszajutni a laborba öt előtt. 

– Félbeszakítottam valamit? – kérdezte Adam. 

– Ami azt illeti, igen. 

– Sajnálom. 

– Sajnálod? Ha tényleg sajnálnád, nem csinálnád ezt. 

– Hé, ember! Honnan a fenéből tudhattam volna? Csapda 

volt, ember – védekezett Adam. – Az a kurva átvert. Charles 

azt mondja, nem lesz gond. 



 

 

– Nem verhetett volna át, ha nem akartál volna vásárolni 

tőle – vágott vissza Josh. 

– Ó, baszódj meg! Ne akarj kioktatni engem, jó? 

Josh nem válaszolt. Egyáltalán, minek hozta fel? Ennyi év 

után tökéletesen tudta, hogy felesleges koptatnia a száját, mert 

úgysem ér el vele semmit. 

Hosszú ideig mindketten hallgattak. 

– Sajnálom – szólalt meg végül Adam. 

– Dehogy sajnálod. 

– Igazad van – dünnyögte Adam. – Teljesen igazad van. – 

Lehajtotta a fejét, szívszaggatóan sóhajtott egyet. – Már 

megint elcsesztem. 

A bűnbánó Adam. 

Josh már ezerszer látta ezt. Az ellenséges Adam, a szánom-

bánom Adam, a logikusan érvel Adam, a mindent letagadó 

Adam. Közben persze a tesztjei végig pozitívak voltak. Mindig. 

Egy narancssárga lámpa gyulladt ki a műszerfalon. 

Fogytán volt a benzinnek, de már látta is a benzinkutat. 

– Tankolnom kell. 

– Nekem meg hugyoznom. 

– Az autóban maradsz. 

– Hugyoznom kell, ember! 

– A kibaszott autóban maradsz, érted? – Josh a kút mellé 

húzott, és kiszállt. – Látni akarlak. 

– Nem akarok a kocsidba hugyozni, ember. 

– Ne is merd! 

– De… 

– Akkor tartsd vissza! 

Josh beletette a hitelkártyáját a nyílásba, és megnyitotta a 

benzinpumpát. A hátsó szélvédőn keresztül Adamre pillantott, 

aztán a pörgő számjegyekre. A benzin olyan rohadt drága volt 



 

 

mostanság. Egy ideje már azt fontolgatta, hogy vesz egy 

olcsóbban fenntartható autót. 

Befejezte, és visszaült az autóba. Adam bamba vigyorral 

üdvözölte. Halvány, de átható szag lengte körül. 

– Adam! 

– Mi van? 

– Mit műveltél? 

– Semmit. 

Josh elindította a motort. Az a szag… A tekintete egy 

ezüstös tárgyon akadt meg. A padlóra nézett, a bátyja lába elé, 

és meglátta a hengert. Lehajolt, felvette. Túl könnyű volt. 

– Adam… 

– Nem csináltam semmit. 

Josh megrázta a hengert. Üres volt. 

– Azt hittem, kéjgáz – mondta Adam. 

– Te seggfej! 

– Miért? Nem csináltam semmit. 

– Ezt patkányoknak kellett volna beadnom, Adam. 

Patkányvírust szívtál be. 

Adam hátrahanyatlott az ülésben. 

– És az gond? 

– Nem jó, az biztos. 

Mire az anyjuk Beverly Hills-i házához értek, Josh 

alaposan átgondolta a dolgot, és arra a következtetésre jutott, 

hogy Adam nincs veszélyben. A retrovírus egy egereket fertőző 

törzs volt, és bár az emberi szervezetre is hatással lehetett, a 

dózist nyolcszáz grammos egerekre számolták ki. A bátyja 

százszor ennyit nyomott. Szubklinikai kitettség, döntötte el. 

– Akkor rendben vagyok? – kérdezte Adam. 

– Ja. 



 

 

– Biztos? 

– Persze. 

– Sajnálom. – Adam kiszállt az autóból. – Azért kösz, hogy 

elhoztál. Viszlát, tesó. 

– Megvárom, hogy bemenj – mondta Josh. 

Adam felment a felhajtón, és bekopogott az ajtón. Az 

anyjuk kinyitotta. Adam belépett, és az ajtó becsukódott 

mögötte. 

Az anyja rá se nézett. 

Josh elindította az autót, és elhajtott. 



 

 

007. 

Ezen a napon Alex Burnet már délben eljött az irodából. 

A lakása nem volt messze a Century City Ügyvédi Irodától: 

Alex a Roxbury Park egyik apartmanházában lakott nyolcéves 

fiával, Jamie-vel. Jamie megfázott, ezért nem ment iskolába. 

Délelőtt a nagyapja vigyázott rá. 

Alex a konyhában találta az apját – épp sajtos makarónit 

készített. Újabban ez volt az egyetlen étel, amit Jamie hajlandó 

volt megenni. 

– Hogy van? – kérdezte Alex. 

– A láza lement, de még mindig folyik az orra, és köhög. 

– Éhes? 

– Nem igazán, de azt mondta, megpróbál enni egy kis 

makarónit. 

– Hz jó jel – állapította meg Alex. – Átvegyem? 

Az apja megrázta a fejét. 

– Kézben tartom a dolgokat. Haza se kellett volna jönnöd. 

– Tudom. – Alex szünetet tartott. – A bíróság meghozta a 

döntést, apa. 

– Mikor? 

– Ma reggel. 

– És? 

– Vesztettünk. 

Az apja tovább kevergette a tésztát. 

– Mindent elvesztettünk? 

– Igen. Minden egyes ponton. Nincs jogod a saját 

szöveteidhez. A bíró szerint „hulladék”, amit te az egyetem 

rendelkezésére bocsátottál. A bíróság szerint nincs jogod 



 

 

semmilyen szövetedhez, ha az már nem tartozik a testedhez. 

Az egyetem azt tehet vele, amit akar. 

– De visszahívtak… 

– Azt mondta, hogy minden józanul gondolkodó ember 

felfogta volna, hogy a szöveteit kereskedelmi céllal gyűjtik. 

Azzal, hogy visszajártál, hallgatólagosan beleegyeztél. 

– De azt mondták, hogy beteg vagyok. 

– Elutasította minden érvelésünket, apa. 

– Hazudtak nekem. 

– Tudom, de a bíróság szerint a pozitív társadalmi 

hozzáállás segíti az orvosi célú kutatásokat. Ha neked most 

jogokat ítélne meg, az beláthatatlan veszélyt jelenthetne a 

további kutatásokra. Erre építette a döntését: a közjót helyezte 

előtérbe. 

– De ez nem a közjóról szól, hanem a meggazdagodásról – 

tiltakozott az apja. – Jézusom, hárommilliárd dollár… 

– Tudom, apa. Az egyetemek pénzt akarnak. A bíró csak 

azt tette, amit kaliforniai kollégái tesznek immár huszonöt éve, 

azóta, hogy a Moore-ügyben döntés született 1980-ban. 

Ahogyan a te esetedben is, a bíróság hulladéknak nyilvánította 

Moore szöveteit, és megfosztotta őt a hozzájuk való jogtól. A 

döntést azóta se bírálták felül. 

– Most akkor mi lesz? 

– Fellebbezünk. Nem állítom, hogy jó esélyekkel indulunk, 

de meg kell tennünk, mielőtt a Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság 

elé terjeszthetnénk. 

– És az mikor lesz? 

– Egy év múlva. 

– Van rá esélyünk? 



 

 

– Abszolút nincs – fordult az apja felé Rodriguez. A UCLA 

védőügyvédje kollégáival együtt a döntés délutánján jelent meg 

Alex irodájában. – Nincs esélye a további fellebbezésnek, Mr. 

Burnet. 

– Meglep, hogy ilyen pontosan tudja, miként fog dönteni a 

Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság – mondta Alex. 

– Ó, azt nem tudhatjuk – felelte Rodriguez. – Én csak azt 

mondom, hogy ha megteszik, biztosan veszíteni fognak. 

– Na és miért? – kérdezte Alex. 

– A UCLA állami egyetem. Az Irányító Testület készen áll, 

hogy használatba vegye az apja sejtjeit az állami kisajátítási 

jog alapján. 

– Hogy mi? – pislogott Alex. 

– Ha a Legfelsőbb Bíróság úgy döntene, hogy az apja sejtjei 

a saját tulajdonát képezik, amit egyébként igen 

valószínűtlennek tartok, akkor az állam a kisajátítási joggal 

élve fogja birtokba venni őket. 

A kisajátítási jog azt jelentette, hogy az állam a tulajdonos 

beleegyezése nélkül is birtokba vehette a tulajdont. 

– De a kisajátítási jog az iskolákra és az autóutakra 

vonatkozik… 

– Az állam megteheti ebben az esetben is – állította 

Rodriguez. – És meg is fogja tenni. 

Az apja döbbenten hallgatta őket. 

– Ez ugye valami vicc? 

– Nem, Mr. Burnet. Ez törvényes eljárás, és az állam élni 

fog a jogával. 

– Akkor mi értelme ennek a találkozónak? – kérdezte Alex. 

– Csak tájékoztatni akartuk a helyzetről arra az esetre, ha 

folytatni akarnák a pereskedést. 

– Azt javasolják, hogy vessünk véget neki? 



 

 

– Ha Mr. Burnet az én kliensem lenne, én azt tanácsolnám 

neki – felelte Rodriguez. 

– A pereskedés megszüntetése rengeteg pénzt spórol meg 

az államnak. 

– Nemcsak az államnak – emlékeztette Rodriguez. 

– Nos, akkor halljuk az ajánlatát. 

– Nincs ajánlat, Ms. Burnet. Sajnálom, ha félreérthető 

voltam. Ez nem alku. Csak azért vagyunk itt, hogy tisztázzuk 

a helyzetüket. 

Az apja megköszörülte a torkát. 

– Azt akarja mondani, hogy elveszik a sejtjeimet, bármit is 

gondoljak róla. Eladják hárommilliárd dollárért, bármit is 

gondoljunk róla. És meg fogják tartani azt a pénzt, bármit is 

gondoljak róla. 

– Dióhéjban igen, bár pontosítanom kellene – válaszolta 

Rodriguez. 

A megbeszélés véget ért. Rodriguez és csapata 

megköszönte a türelmüket, elköszönt, és távozott. Alex intett 

az apjának, és követte a többi ügyvédet. Frank Burnet az 

ablakon keresztül látta, hogy folytatják a beszélgetést. 

– A rohadt gazemberek – morogta. – Hát milyen világban 

élünk? 

– Szívemből beszél – mondta hátulról egy hang. Burnet 

megfordult. 

A szarukeretes szemüveget viselő fiatalember a tárgyaló 

másik végében ült. Burnet emlékezett rá; a megbeszélés 

közepén jött be, kávéval és csészékkel. Letette őket a 

tálalóasztalra, aztán letelepedett egy székre a sarokban, és 

végigülte a megbeszélést. Burnet gyakornoknak nézte, most 

azonban a fiatalember olyan magabiztosan beszélt, hogy a 

felperes nem tudta, mit gondoljon róla. 



 

 

– Nézzünk szembe a tényekkel, Mr. Burnet. Önt átverték. 

Kiderült, hogy a sejtjei ritkák és értékesek. Hatékony 

citokingyárak, olyan vegyületeket termelnek, melyek felveszik 

a harcot a rákkal. Ez az igazi oka annak, hogy túlélte a 

betegséget. Ami azt illeti, a sejtjei sokkal hatékonyabban 

ontják magukból a citokineket, mint bármilyen mesterséges 

folyamat. Ezért érnek annyi pénzt. A UCLA orvosai nem 

hoztak létre és nem találtak fel semmi újat. Nem módosítottak 

géneket. Csak fogták az ön sejtjeit, elszaporították őket egy 

edényben, és ezt az edényt eladták a BioGennek. Önt pedig, 

barátom, átverték. 

– Ki maga? – kérdezte Burnet. 

– És még csak nem is remélheti, hogy igazságot 

szolgáltatnak önnek – folytatta a fiatalember –, mert ez az 

egész túlmutat a bírák felfogóképességén. A bírák nem fogják 

fel, milyen gyorsan változnak a dolgok. Nem értik, hogy az új 

világ már beköszöntött. És mivel műszakilag képzetlenek, azt 

sem tudják, milyen eljárásokról van szó, vagy, hogy az ön 

eseténél maradunk, milyen eljárásokról nincs szó. Az ön 

sejtjeit ellopták és túladtak rajtuk. Ilyen tiszta és egyszerű. És 

a bíróság úgy döntött, hogy ez teljesen rendben van. 

Burnet sóhajtott egy fájdalmasat. 

– A tolvajok azonban – fűzte tovább a gondolatsort a 

fiatalember –, még elnyerhetik a büntetésüket. 

– Hogyan? 

– Mivel a UCLA nem változtatta meg az ön sejtjeit, egy 

másik cég foghat egy sor ugyanilyen sejtet, és kisebb genetikai 

változtatásokat hajtva végre rajta, eladhatja őket új 

termékként. 

– Attól tartok, a BioGen előnye behozhatatlan. 



 

 

– Ez igaz. Csakhogy a sejtsorok igen törékenyek. Sok 

minden történhet velük. 

– Ezt hogy érti? 

– A tenyészetek könnyen gomba– vagy baktériumfertőzést 

kaphatnak, szennyeződhetnek, mutálódhatnak. Mindenféle 

baj érheti őket. 

– A BioGen biztosan hét lakat alatt tartja őket. 

– Hogyne. De néha még ez sem elég – mondta a 

fiatalember. 

– Ki maga? – kérdezte meg újra Burnet. Kinézett a 

tárgyaló üvegfalán túli tágas irodatérre. Az emberek jöttek és 

mentek, de a lányát sehol sem látta. 

– Senki – felelte a fiatalember. – Nem találkoztunk. 

– Van egy névjegykártyája? 

A férfi megrázta a fejét. 

– Én nem vagyok itt, Mr. Burnet. 

– A lányom legalább… 

– Sejtése sincs róla, és nem ismer engem. Ez a dolog csak 

kettőnkre tartozik. 

– De amiről beszélt, az törvénytelen. 

– Nem beszélek, mert ön és én nem találkoztunk. De 

tegyük fel, hogy működne a dolog. 

– Oké… 

– Ön törvényesen nem adhatja el a sejtjeit, mert a bíróság 

úgy döntött, hogy azok immár a BioGen tulajdonát képezik. A 

sejtjeit azonban máshonnan is beszerezhetjük. Élete során 

sokszor, sok helyen adott vért. Negyven évvel ezelőtt 

Vietnamba küldték. A sereg akkor is vért vett öntől. Húsz évvel 

ezelőtt térdműtétje volt San Diegóban. A kórház vért vett, és 

megtartotta a porcot. Számtalan orvossal konzultált az évek 

folyamán. Ok is végeztek vérvizsgálatokat. A laborok 



 

 

megtartották a vért. A vére tehát beszerezhető, ez nem jelent 

gondot. 

– És mi lesz a BioGennel? 

A fiatalember vállat vont. 

– A biotechnológia bonyolult dolog. A szennyezés 

mindennapos dolog. Ha valami gond van a laborjukban, az nem 

a mi dolgunk, nem igaz? 

– De hogyan… 

– Fogalmam sincs. Annyi minden történhet. 

Rövid szünet következett. 

– És nekem miért lenne ez jó? – kérdezte Burnet. 

– Kapna százmillió dollárt. 

– Minek? 

– Szórásos szövetkivételért hat szervrendszerből. 

– Azt hittem, bárhonnan megszerezhető a vérem. 

– Elméletben. Ha perre kerülne sor, ezzel lehetne érvelni. 

A gyakorlatban azonban minden vállalat friss sejtekkel szeret 

dolgozni. 

– Nem tudom, mit mondjak. 

– Nem gond. Előbb alaposan gondolja át, Mr. Burnet. – A 

fiatalember felállt, és feljebb tolta a szemüveget az orrán. – Az 

ön helyében én nem hagynám annyiban a dolgot. 

TOVÁBB TOMBOL AZ ŐSSEJTVITA 

A hatékony gyógymódok még „évtizedekig váratnak 

magukra 

„ McKeown professzor sokkolja hallgatóságát 

Írta Max Thaler 



 

 

A zsúfolásig megtelt Beaumont Hall közönségének előadó 

neves biológiaprofesszor, Kevin McKeown valósággal sokkolta 

hallgatóságát, amikor „kegyetlen szélhámosságának titulálta 

az őssejtkutatást. „Amit elhitetni igyekeznek, az nem több 

puszta mítosznál, aminek az egyetlen célja az, hogy forrásokat 

biztosítson a kutatóknak a hiábavalóan reménykedő súlyos 

betegek rovására. Lássuk hát, mi az igazság.” 

Az őssejtek, magyarázta a professzor, olyan sejtek, 

amelyekben megvan a képesség, hogy átalakuljanak bármilyen 

más típusú sejtté. Kétfajta őssejt van. A felnőtt őssejtek az 

egész testben megtalálhatóak. Jelen vannak az izmokban, az 

agyban, a májszövetben és így tovább. A felnőtt őssejtekből is 

létrejöhetnek újak, de csak olyanok, mint a szövet, melyben 

megtalálhatóak. Fontos szerepet töltenek be, mert az emberi 

test hétévente minden sejtjét lecseréli. 

A felnőtt őssejtek kutatása nagyobbrészt mentes az 

ellentmondásoktól. Van azonban egy másik őssejttípus, az 

embrionális őssejt, amely rengeteg vita kiváltója. Ennek fő oka 

az, hogy emberi embriók felhasználását vonja maga után, 

márpedig sokan úgy vélik – vallásos vagy egyéb okokból hogy 

ezeknek ugyanolyan jogaik vannak, mint bármely emberi 

lénynek. Ez minden bizonnyal még hosszú ideig vita tárgyát 

fogja képezni. 

A TUDÓSOK KORLÁTOZVA ÉRZIK MAGUKAT A 

KUTATÁSBAN 

A jelenlegi amerikai kormányzat álláspontja szerint a 

létező kutatási vonalakból származó embrionális őssejteket ki 

lehet vonni, új embriókat azonban nem szabad felhasználni 

erre a célra. A tudósok a létező vonalakat nem tartják 

alkalmasnak kutatási célokra, így a korlátozás számukra 



 

 

gyakorlatilag egyet jelent a kutatások betiltásával. Ezért 

pártolnak át szövetségi támogatás nélkül, magántőkéből 

működő központokhoz, és folytatják ott kutatásaikat. 

Az igazi problémát azonban nem is ez jelenti, hanem az a 

tény, hogy a gyógyításhoz minden alanynak saját pluripotens 

őssejtekkel kell rendelkeznie. Ez elvileg lehetővé tenné, hogy 

újranövesszünk egy szervet, kijavítsunk egy betegség vagy 

baleset okozta sérülést, visszafordítsunk egy bénulást. Ez a 

nagy álom. Csakhogy ezekre a csodákra ma még senki sem 

képes. A kutatóknak még csak elképzelésük sincs, hogyan 

lehetne ezt megvalósítani. De a sejtekre szükség van. 

Az újszülöttek esetében megtehetik, hogy összegyűjtik és 

későbbi felhasználás céljára lefagyasztják a köldökzsinórvért – 

sok szülő él is ezzel a lehetőséggel. De mi van a felnőttekkel? 

Mi honnan szerzünk magunknak pluripotens őssejteket? Ez a 

nagy kérdés. 

ÁLOM MARAD A NAGY ÁLOM? 

Nekünk, felnőtteknek már csak a felnőtt őssejtjeink 

maradtak, melyekből csak egyfajta szövet jöhet létre. De mi 

lenne, ha vissza tudnák alakítani őket embrionális őssejtekké? 

Egy ilyen eljárás lehetővé tenné, hogy minden felnőttnek egy 

saját embrionális őssejtkészlet álljon rendelkezésére. Ez 

megvalósíthatóvá tenné a nagy álmot. 

Nos, a felnőtt őssejteket vissza lehet alakítani, de csak 

akkor, ha egy-egy petébe helyezzük őket. A petében valami 

megszünteti a differenciálódást, és embrionális őssejtté 

alakítja vissza a felnőtt őssejtet. Ez nagyszerű hír, csakhogy 

emberi sejtekkel végrehajtani igen bonyolult dolog. És még ha 

meg is lehetne valósítani emberi lények esetében, akkor is 



 

 

hatalmas mennyiségű emberi petét igényelne. Amivel 

visszakanyarodtunk oda, ahonnan elindultunk. 

A tudósok tehát más módjait keresik a felnőtt őssejtek 

pluripotenssé tételének, szerte a világon. Sanghajban egy 

kutató tyúktojásokba fecskendezett be emberi őssejteket, 

vegyes sikerrel, és újabb vitákat kiváltva. Egyelőre nem tudni, 

hogy ez és a hozzá hasonló módszerek valaha is használható 

eredményeket hozhatnak-e. 

Ugyanígy az sem világos, hogy a nagy álom – kilökődés 

nélküli szövetbeültetés, megszakadt gerincvelő kijavítása stb. 

– valósággá válhat-e egyszer. Az érdekeltek sok félrevezető 

kijelentést tettek, és a média is sokat kombinált az elmúlt 

években, abban a tévhitben ringatva a súlyos betegségben 

szenvedőket, hogy a gyógymód már csak karnyújtásnyira van. 

Ez sajnos nem igaz. A működő terápiás módszerek kidolgozása 

még évekre, talán évtizedekre van, sőt megfontoltabb tudósok 

bizalmasan azt mondják, 2050-nél hamarabb még azt sem 

fogjuk tudni, hogy egyáltalán működhet-e az őssejtterápia. 

Figyelmeztetnek, hogy miután Watson és Crick felfedezte a 

DNS-szerkezetét, még negyven évnek kellett eltelnie, mire az 

emberi génterápia megszülethetett. 

EGY BOTRÁNY SOKKOLJA A VILÁG 

KÖZVÉLEMÉNYÉT 

A lázas reménykedést és a szenzációéhséget meglovagolva 

Huang Vu-Szuk dél-koreai biokémikus 2004-ben bejelentette, 

hogy embrionális őssejtet hozott létre egy felnőtt sejtből 

szomatikus nukleáris transzferrel – vagyis egy emberi 

petesejtbe juttatva azt. Huang megrögzött munkamániás volt, 

aki napi tizennyolc órát dolgozott a hét minden napján. 

Izgalmas beszámolóját a Science magazin 2005. márciusi 



 

 

számában közölték. A kutatók a világ minden tájáról 

özönlöttek Koreába. Az emberi őssejtterápia hirtelen 

kézzelfogható valósággá lépett elő. Huangot hősként 

ünnepelték hazájában, és kinevezték a koreai kormány által 

finanszírozott új Őssejt Világközpont vezetőjének. 

2005 novemberében azonban egy pittsburghi kutató 

váratlanul kijelentette, hogy többé nem hajlandó együtt 

dolgozni Huanggal, majd a koreai biokémikus egyik 

munkatársa felfedte, hogy Huang illegálisan szerzett 

petesejteket a laborjában dolgozó nőktől. 

2005 decemberében a Szöuli Nemzeti Egyetem 

bejelentette, hogy Huang őssejtvonala fikció, ahogyan a 

Science-ben megjelent tanulmányai is. A magazin visszavonta 

a tanulmányokat, Huangra bűnvádi eljárás vár. Jelenleg itt 

tartunk. 

A SZENZÁCIÓKELTÉS VESZÉLYEI 

„Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből? – 

kérdezte McKeown professzor. – Először is azt, hogy egy média 

uralta világban a legvadabb állítások is tényékké nőhetik ki 

magukat, ha sokáig hangoztatják őket. A média éveken át 

eljövendő csodaként reklámozta az őssejtkutatást, így érthető 

volt, hogy ha valaki előáll azzal, hogy a csoda megtörtént, hinni 

fognak neki. Azt jelentené mindez, hogy a média 

szenzációkeltése veszélyt jelent? De még mennyire, hogy azt. 

Mert nem elég, hogy hamis reményeket ébreszt a betegekben, 

a tudósokat is befolyásolja. Egy idő után már ők maguk is 

elhiszik, hogy a csoda csak egy karnyújtásra van – pedig ha 

valakiknek, nekik tudniuk kellene, hogy az élet nem ilyen 

egyszerű.” 



 

 

„Mit tehetünk a szenzációkeltés ellen? Egy hét alatt véget 

lehetne vetni mindenféle mendemondának, ha a 

kutatóintézetek úgy akarnák. De nem akarják. Ők imádják a 

szenzációs híreket, mert azok újabb és újabb támogatói 

pénzösszegeket jelentenek számukra. Ez tehát nem fog 

megváltozni. A Yale, a Stanford és a Johns Hopkins ugyanúgy 

lovat ad a riporterek alá, mint az Exxon vagy a Ford. Ugyanígy 

teszik a kutatóik is, ugyanis ők, ahogyan az egyetemek is, 

egyre inkább kereskedelmi alapon működnek, akár a 

nagyvállalatok. Úgyhogy ha egy kutató arra panaszkodna 

önöknek, hogy a kijelentéseit eltúlozták vagy kiragadták 

környezetükből, kérdezzék meg tőle, hogy írt-e tiltakozó levelet 

a szerkesztőnek. Százból kilencvenkilenc azt fogja felelni, hogy 

nem.” 

„Következő lecke: a szakértő bírálók. Huang tanulmányait 

átnézték a Science szakértő bírálói. Ha valaha valakinek 

bizonyítaniuk kell, hogy a szakértői bírálat üres rituálé, 

hivatkozzanak nyugodtan erre az esetre. Huang rendkívüli 

kijelentéseket tett, de nem bocsátott rendelkezésre rendkívüli 

bizonyítékokat. Számos tanulmány igazolja, hogy a szakértői 

bírálat nem javítja a tudományos értekezések minőségét. A 

tudósok is tudják, hogy nem sokat ér, a nyilvánosság azonban 

a minőség garanciájának tekinti, és azt mondja: »ezt a 

tanulmányt szakértő bírálók ellenőrizték« vagy »ejnye, ezt a 

tanulmányt nem ellenőrizték szakértő bírálók«, mintha 

mindez számítana. Nem számít.” 

„Következzenek maguk a magazinok. Hol volt a Science 

szerkesztője, amikor az anyagot át kellett nézni. 

Emlékezzenek, hogy a Science egy tekintélyes méretű 

vállalkozás: 115 ember dolgozik azon a magazinon. Mégse tűnt 

fel senkinek, hogy a fotókat Adobe Photoshoppal módosították, 



 

 

pedig köztudott, hogy a képszerkesztő szoftver közkedvelt 

eszköze a szélhámoskodó kutatóknak. A magazin munkatársai 

mégse vettek észre semmit.” „Nem mintha csak a Science-e.t 

vezették volna félre. A New England Journal of Medicine-ben 

jelent meg az a félrevezető tanulmány, melynek szerzői életbe 

vágó információkat tartottak vissza a Vioxx szívrohamot 

előidéző mellékhatásáról; a Lancetbtn pedig egy egész fabrikált 

beszámoló jelent meg gyógyszerek és a szájüregi rák 

kapcsolatáról – ebben 250 olyan ember is szerepelt a páciens-

adatbázisban, akik mind ugyanazon a napon születtek!  

Ezen azért elgondolkodhattak volna a szerkesztők. Ha 

orvostudományról van szó, a szélhámosság több mint botrány 

– a közegészség veszélyeztetése. Mégis újabb és újabb példáit 

láthatjuk.” 

A SZÉLHÁMOSSÁG ÁRA 

„A szélhámosok nagy árat fizettetnek velünk – mondta 

McKeown. – Ez egyes becslések szerint évi harmincmilliárd 

dollár, mások szerint háromszor ennyi. A tudományban nem 

ritka szélhámosság, és nem korlátozódik a tudományos élet 

színterének szélén mozgókra. A legnagyobb tiszteletnek 

örvendő kutatókat és intézeteket is rajtakapták már hamisított 

adatokkal. Francis Collins, a NEI Humán Genom Projektjének 

vezetője például öt olyan tanulmánynak is társszerzője volt, 

amiket hamis eredmények felhasználása miatt vissza kellett 

vonni.” „Az utolsó és legfőbb lecke az, hogy a tudomány nem 

valami különleges dolog – legalábbis többé már nem az. Lehet, 

hogy az volt Einstein és Niels Bohr idejében, amikor még csak 

néhány tucat fontos kutató működött az egyes területeken. Ma 

azonban hárommillió kutató van csak Amerikában. Ma már ez 

nem hivatás, hanem életpálya. A tudomány ugyanolyan 



 

 

elferdíthető emberi tevékenység, mint bármelyik másik. 

Művelői nem szentek, hanem emberek, akik azt teszik, amit 

mindenki más: hazudnak, csalnak, lopnak egymástól, 

pereskednek, eltitkolnak vagy meghamisítanak adatokat, 

túlbecsülik saját fontosságukat és méltánytalanul 

bemocskolják a más nézeteket vallókat. Ilyen az emberi 

természet – és ilyen is marad.” 



 

 

008. 

Tom Weller épp a génbevitelre alkalmazott vírusok 

adagolását dokumentálta az állatház ketrecfolyosóján, amikor 

megszólalt a mobiltelefonja. 

Josh ránézett. Josh a felettese volt, ő fogadhatott hívásokat 

munka közben, de Tom nem. Weller lehámozta az egyik 

gumikesztyűjét, és kivette a telefont a zsebéből. 

– Halló! 

– Tom! 

Az anyja volt. 

– Szia, anya. Épp dolgozom. 

Josh megint ránézett. 

– Visszahívlak, anya. 

– Az apádnak balesete volt ma éjjel… – közölte az anyja. – 

Meghalt. 

– Mi? – Tom úgy érezte, mintha fejbe kólintották volna. 

Nekitámaszkodott a ketreceknek, és aprókat lélegzett, Josh 

most már aggódva figyelte. – Hogyan történt? 

– Nekiütközött egy felüljárónak – mondta az anyja. – A 

Long Beach Memórial Kórházba vitték, de ma hajnalban 

meghalt. 

– Istenem… Otthon vagy? – kérdezte Tom. – Akarod, hogy 

odamenjek? Rachel tudja? 

– Most beszéltem vele. 

– Értem. Megyek. 

– Tom, nem szívesen kérem, de… 

– Azt akarod, hogy én mondjam el Lisának? 



 

 

– Sajnálom. Nem tudom elérni. – Lisa a család fekete 

báránya volt. A legfiatalabb gyermek, alig húsz. Lisa már évek 

óta nem beszélt az anyjával. – Tudod, hol lakik, Tom? 

– Azt hiszem. Néhány hete felhívott. 

– Pénzt akart? 

– Nem, csak a címét akarta megadni. Torrance-ben van. 

– Nem tudom elérni – mondta ismét az anyja. 

– Majd én. 

– Mondd meg neki, hogy a temetés csütörtökön lesz, ha el 

akar jönni. 

– Megmondom. 

Összecsukta a telefont, és Josh felé fordult. 

– Mi volt ez? – kérdezte együtt érzőn a felettese. 

– Az apám meghalt. 

– Sajnálom… 

– Balesete volt az éjjel. El kell mennem a húgomhoz, hogy 

elmondjam neki. 

– Most? 

– Menetben beszólok az irodába, és ideküldöm Sandyt. 

– Sandy nem ért ehhez. Nem ismeri az eljárás… 

– Josh! – nézett rá keményen Tom. – Mennem kell. 

A 405-ös tele volt autókkal, Tomnak majdnem egy 

órájába telt kihajtani a Torrance-i South Acre-ba, ahol a Lisa 

által megadott címen egy rozoga apartmanház lehangoló 

látványa fogadta. Kiszállt az autóból, és megnyomta a 38-as 

lakás csengőjét. Az épület közel volt az autópályához, a 

forgalom szinte az ablakok alatt dübörgött. 

Tudta, hogy Lisa éjszakánként dolgozik, de most délelőtt 

tíz óra volt, már ébren kellett lennie. Pár másodperccel később 

az ajtózár berregni kezdett, és Tom beléphetett a macskapisitől 



 

 

bűzlő folyosóra. A lift nem működött, így gyalog kellett 

felmennie a másodikra, műanyag szemetes zsákokat 

kerülgetve. Az egyik zsákot szétcincálta egy kutya, és a bűzlő 

hulladék szétfolyt a lépcsőn. 

Tom megkereste a 38-as ajtót, és megnyomta a csengőt. 

– Egy perc, cseszd meg – hallotta a húga hangját. Várt. 

Lisa végül ajtót nyitott. 

Fürdőköpenyben volt, rövid, fekete haja hátrasimítva. 

Feldúltnak látszott. 

– Az a kurva felhívott – közölte. 

– Anya? 

– Felébresztett a kurva. – Megfordult, és visszament a 

lakásba. Tom követte. – Azt hittem, a piafutár vagy. 

A lakás egy szemétdomb volt. Lisa bevonult a konyhába, és 

addig kotorászott a mosogatóban felhalmozott lábasok és 

tányérok között, míg egy kávéscsészét nem talált. Kilötykölte, 

aztán megkérdezte: 

– Kérsz egy kávét? 

Tom megrázta a fejét. 

– Az isten szerelmére, Lisa, ez a lakás egy disznóól. 

– Tudod, hogy éjszaka dolgozom. 

Mindig is magasról tett a környezetére. Már 

gyerekkorában is hadiállapotok uralkodtak a szobájában, de ő 

ezt észre sem vette. Tom a koszos függönyön át a 405-ösön 

kígyózó forgalomra nézett. 

– Aha. És hogy megy? 

– Egy Palacsintaház. Szerinted milyen lehet? Egyformán 

szar minden éjszaka. 

– Anya mit mondott? 

– Tudni akarta, hogy elmegyek-e a temetésre. 

– És te? 



 

 

– Elküldtem a francba. Miért mennék? Nem volt az apám. 

Tom sóhajtott egyet. Ez régi vita volt a családban. Lisa 

biztos volt benne, hogy nem John Weller lánya. 

– Remélem, te is így gondolod – tette hozzá Lisa. 

– Nem, nem gondolom így. 

– Te mindig azt mondod, amit anya hallani akar. – 

Kivakart egy csikket a hamutartóban álló púpból, és a tűzhely 

fölé hajolt, hogy meggyújtsa. – Részeg volt, amikor a baleset 

történt? 

– Nem tudom. 

– Lefogadom, hogy tajtrészeg volt. Vagy a szteroidok 

ütötték ki. 

Tom apja testépítő volt. Későn kezdte el, de amatőr 

versenyeken is részt vett. 

– Apa nem használt szteroidokat. 

– Te kis naiv. Megtaláltam a tűket a fürdőszobájában. 

– Oké, szóval ki nem állhattad. 

– Már nem számít – vont vállat Lisa. – Nem volt az apám. 

Teszek rá.  

– Anya mindig is azt mondta, hogy ő az apád, csak azért 

nem akarod elfogadni ezt, mert nem kedveled. 

– Nos, tudod mit? Egyszer s mindenkorra megoldhatjuk a 

kérdést. 

– Hogyan? 

– Csináljunk egy apasági vizsgálatot. 

– Ne kezdd, Lisa. 

– Nem kezdem. Én befejezni akarom. 

– Ne tedd. Ígérd meg, hogy nem teszed. Apa halott, anya 

padlón van. Kérlek. 

– Egy beszari alak vagy, ugye tudod? – Könnyek törtek a 

szemébe. Tom átölelte, és Lisa csendesen hüppögni kezdett. 



 

 

– Sajnálom – motyogta nagyokat rázkódva Lisa. – Annyira 

sajnálom. 

Miután a bátyja elment, Lisa leült a kávéval a 

konyhaasztal mellé, és maga elé vette a telefont. A tudakozót 

hívta, és a kórházat kérte. 

– Long Beach Memórial – hallotta a recepciós hangját egy 

másodperccel később. 

– A hullaházat kérem. 

– Sajnálom, de az a Megyei Halottkém Hivatalához 

tartozik. Kéri a számukat? 

– Egy hozzátartozóm most halt meg a kórházukban. Hol 

lehet most a teste? 

– Egy pillanat, kapcsolom a patológiát. 

Négy nappal később az anyja megint felhívta. 

– Mégis, mi a fenét képzelsz? 

– Mi van? 

– Bementél a kórházba, és vért vetettél a halott apádtól! 

– Nem az apám. 

– Nem unod még, Lisa? 

– Nem, és nem az apám. Megvan a genetikai teszt 

eredménye. Negatív. Itt van előttem – nyúlt a jelentésért. – Azt 

írja, hogy egy a 2,9 millióhoz, hogy John J. Weller az apám. 

– Miféle genetikai teszt? 

– Amit csináltattam. 

– Egy szemétláda vagy. 

– Nem, anya. Te vagy egy szemétláda. John Weller nem az 

apám, és te ezt mindig is tudtad. 

– Erre még visszatérünk – mondta az anyja, és lecsapta a 

kagylót. 



 

 

Egy félórával később a bátyja, Tom hívta. 

– Hé, Lise! Most beszéltem anyával.  

– És? 

– Valami tesztről beszélt. 

– Ja, megcsináltattam, Tommy. És tudod, mit?  

– Tudom. Ki csinálta, Lise? 

– Egy labor itt, Long Beachben. 

– Mi a nevük? 

– BioRad Testing. 

– Értem – bólintott láthatatlanul a bátyja. – Tudod, az 

interneten reklámozó laborok nem valami megbízhatóak. Ugye 

tisztában vagy vele? 

– Garanciát vállaltak az eredményre. 

– Anya nagyon feldúlt. 

– Az ő baja – vont vállat Lisa. 

– Ugye tudod, hogy ő is megcsináltatja a tesztet? És perelni 

akar? Azért, mert hűtlenkedéssel vádoltad. 

– Leszarom, Tommy. 

– Ez igazán nem hiányzik apa halála után, Lise. 

– A te apád – felelte Lisa. – Nem az enyém. 



 

 

009. 

Kevin McCormick, a Long Beach Memórial Kórház 

főigazgatója az ajtóban álló köpcös alakra nézett: 

– Elképesztő – lökött át egy köteg papírt az asztalon. 

Marty Roberts, a patológia vezetője odalépett, és átlapozta 

őket. 

– Miről van szó? 

– Az elhunyt, Mr. John J. Weller felesége pert indított 

ellenünk, mert az engedélye nélkül adtuk ki a szöveteket a 

lányának. 

– Mi a jogi helyzet? – kérdezte Marty Roberts. 

– Egyelőre eléggé homályos – felelte McCormick. – A 

törvény szerint a lány családtag, így joga van kikérni azokat a 

szöveteket, amelyek az őt érintő betegségek teszteléséhez 

kellhetnek. A gond az, hogy a lány elvégeztetett egy apasági 

tesztet, és az negatív lett, tehát nem az elhunyt lánya. Ez, 

vitathatóan ugyan, de érvényteleníti a jogát a szövetekhez. 

– Amikor kiadtuk, akkor még nem tudhattuk… 

– Persze, hogy nem, de ez senkit sem érdekel. A kérdés az, 

hogy perelhet-e a család. A válasz az, hogy igen, van rá alapjuk, 

és ők meg is teszik. 

– Hol van most a tetem? – kérdezte Marty. 

– Eltemették. Nyolc nappal ezelőtt. 

– Értem. – Marty megint végigpörgette a lapokat. – És 

most azt kérik… 

– Az egyelőre meg nem nevezett károk mellett vért és egyéb 

szövetmintákat kérnek további tesztekhez – közölte 

McCormick. – Van eltárolva belőlük? 

– Nem tudom, de feltehetően igen. 



 

 

– Van vagy nincs? 

– Lennie kell. Rengeteg szövetet megtartunk manapság, 

Kevin. Ha valaki bejön a kórházba, akkor annyi szövetet 

gyűjtünk tőle, amennyit csak törvényesen lehet… 

– Ez rossz válasz – mondta haragosan McCormick. 

– Oké, Akkor mi a jó válasz? 

– Az, hogy nincsenek szöveteink a fickótól. 

– De tudni fogják, hogy van. Az alkoholtesztet kötelezően 

meg kellett csinálnunk a baleset miatt, így a vére… 

– Az a minta azóta elkeveredett. 

– Oké, elkeveredett. De mire jó ez? Még mindig kiáshatják 

a testet, és annyi szövetmintát vehetnek belőle, amennyit csak 

akarnak. 

– Úgy van. 

– Tehát? 

– Hadd tegyék. A jogászunk ezt tanácsolja. Az 

exhumáláshoz engedély kell, idő és pénz. Reméljük, hogy nem 

lesz meg rá az idejük vagy a pénzük, és akkor ügy sem lesz. 

– Értem – bólintott Marty. – Akkor én miért vagyok itt? 

– Azért, mert azt akarom, hogy menj vissza az osztályodra, 

és miután gondosan utánanéztél, tájékoztass, hogy nincsenek 

további mintáink az elhunyttól. 

– Értem. 

– Egy órán belül hívj fel – szólt utána McCormick. 

Marty Roberts belépett a pincében berendezett 

patológiai laborba. A segédje, Raza Rashad, egy jóképű, fekete 

szemű, huszonhét éves férfi, a rozsdamentes acélból készült 

asztalt súrolta a következő boncoláshoz. Az igazság az volt, 

hogy gyakorlatilag Raza vezette a labort. Martyt annyira 

leterhelte a papírmunka, meg a patológusok, a rezidensek és 



 

 

az orvostanhallgatók irányítása, hogy kénytelen volt rábízni az 

érdemi munka elvégzését. Szerencséjére Raza igen intelligens 

és ambiciózus volt. 

– Hé, Raza! Emlékszel arra a negyvenhat éves fehér 

fickóra, akit egy héttel ezelőtt ütközéses roncsolásokkal hoztak 

ide? Nekihajtott egy felüljárónak. 

– Igen, emlékszem. Heller vagy Weller. 

– Kért a lánya vért? 

– Igen. Adtunk neki. 

– Nos, apasági vizsgálatra kellett neki, és az negatív lett. 

A fickó nem volt az apja. 

Raza maga elé meredt. 

– Ez komoly? 

– Ja. Az anyja most nagyon ki van. Újabb szöveteket akar. 

Van még belőle? 

– Meg kell néznem, de valószínűleg igen. A szokásos. 

Minden fontosabb szerv. 

– Nem lehet, hogy a minták elkeveredtek? Hogy nem 

találjuk meg őket? 

Raza a főnökére nézett, aztán lassan, megfontoltan 

bólintott. 

– Előfordulhat. Az ember félrecímkézi, aztán hiába keresi. 

– Akár hónapokba is beletelhet azonosítani? 

– Vagy évekbe. Ha egyáltalán előkerül. 

– Milyen kár – mondta Marty. – És az alkoholvizsgálatra 

levett vér? 

Raza gondterhelten összevonta a szemöldökét. 

– Azt a labor megtartja. Hozzá kellene férnünk a 

tárolójukhoz. 

– És hozzá tudunk férni? 

Raza elmosolyodott. 



 

 

– Beletelhet néhány napomba, de igen. 

– Oké. Akkor csináld. 

Marty Roberts bement az irodájába, és felhívta az 

igazgatót. Amikor McCormick felvette a kagylót, a patológus 

szomorúan közölte: 

– Rossz hírem van, Kevin. Sajnos az összes szövetünk 

elveszett vagy elkeveredett. 

– Többé ne forduljon elő! – morogta McCormick, és letette. 

– Marty – jött be az irodába Raza –, valami gond van ezzel 

a Wellerrel? 

– Nincs – felelte Marty. – Már nincs. És már kértelek, hogy 

ne szólíts Martynak. Nektek itt dr. Roberts vagyok. 



 

 

010. 

A Radial Genomics La Jolla-i laboratóriumában Charlie 

Huggins elfordította lapos kijelzőjét, hogy Henry Kendall is 

elolvashassa a főcímet: A BESZÉLŐ MAJOM KACSÁNAK 

BIZONYULT. 

– Mit mondtam neked? 

– Jól van, jól van, tévedtem – ismerte el Henry. – És 

feleslegesen aggódtam. 

– Ami azt illeti, rendesen paráztál. 

– Ez a múlt. Nem beszélhetnénk valami másról? Valami 

sokkal fontosabbról? 

– Például? 

– Az „újdonságkeresés” génről. A támogatási kérelmünket 

elutasították. – Gépelni kezdett a billentyűzeten. – Már megint 

megszívattak minket. A te személyes kedvenced, a 

dopaminpápa dr, Robert A. Bellarmino a NEI-tőI. 

Az utóbbi tíz évben az agykutatás egyre nagyobb 

figyelmet szentelt egy dopamin nevű neurotranszmitternek. A 

dopaminszint többek között olyan betegségekben is fontos 

paraméternek bizonyult, mint a Parkinson-kór vagy a 

skizofrénia. A Charlie Huggins laborjában végzett kísérletek 

arra engedtek következtetni, hogy az agy dopaminreceptorait 

– többek között – a D4DR gén irányítja. Charlie laborja élen 

járt a téma kutatásában, míg egy rivális tudós, Róbert 

Bellarmino a Nemzeti Egészségügyi Intézettől el nem 

keresztelte a D4DR-t „újdonságkeresés” génnek. A név arra 

utalt, hogy a gén feltehetően fontos szerepet játszott a 



 

 

kockázatvállalás, az új szexpartnerek felkutatása és a 

veszélyes kalandok utáni vágy ellenőrzésében. 

Mint Bellarmino magyarázta, a férfiak azért 

nyughatatlanabbak, mint a nők, és azért hajlamosabbak a 

kalandokba bonyolódni a hegymászástól a hűtlenkedésig, mert 

a dopaminszint magasabb náluk, mint a nőknél. Bellarmino 

evangélikus keresztény volt és a NEI vezető kutatója. Politikai 

képzettségének köszönhetően a modern tudós mintapéldája 

volt, aki ügyesen ötvözte szerény kutatói tehetségét kiváló 

médiamenedzseri képességeivel. Bellarmino laboratóriuma 

volt az első, amelyik külső reklámcéget bérelt fel – ennek 

köszönhette, hogy elképzelései széles körben ismertté váltak. 

(Ami aztán garmadával vonzotta a ragyogó és törekvő fiatal 

posztdoktori kutatókat, akik nagyszerű munkájukkal tovább 

növelték hírnevét.) 

A D4DR esetében Bellarmino mindig a hallgatósága 

elvárásaihoz igazította ismertetőjét: a haladóknak lelkesítő 

beszédet tartott az új génről, a konzervatívokat óvatosságra 

intette. Színes egyéniség volt, mindig előretekintett, és 

gátlástalanul jósolt. Nem átallott odáig elmenni, hogy 

kijelentette, egy nap talán olyan oltást tudnak előállítani, ami 

megelőzi a hűtlenkedést. 

Az ilyen és ehhez hasonló abszurd kijelentések arra 

késztették Charlie-t és Henryt, hogy támogatást kérjenek az 

„újdonságkeresés” gén gyakoriságának a kimutatására. Ez hat 

hónappal ezelőtt volt. 

Az elképzelésük pofonegyszerű volt. Kutatókat küldtek 

volna különböző vidámparkokba, hogy vért vegyenek olyan 

egyénektől, akik napjában többször is felülnek a 

hullámvasútra. Elméletileg ezekben az emberekben nagyobb 

gyakorisággal kellett előfordulnia a génnek. 



 

 

A gond csak az volt, hogy a Nemzeti Kutatási Alap névtelen 

szakértőkkel bíráltatta a pályázatokat, és ezen bírálók egyike 

nagy valószínűséggel maga Róbert Bellarmino volt. Aki viszont 

arról volt híres, hogy habozás nélkül „kisajátította” mások 

ötleteit. 

– A bírálók nem díjazták az ötletünket – mondta Henry. – 

Az egyik szerint túlságosan átverés szaga van. 

– Na persze – dünnyögte Charlie. – Na és hogy jön ide 

Rabló Rob? 

– Emlékszel a minták begyűjtésére javasolt helyszínre? 

– Még szép. A két legnagyobb vidámpark a világon, két 

különböző országban. Sandusky az Egyesült Államokban és 

Blackpool Angliában. 

– Találd ki, ki utazott el a városból – mondta Henry. Egy e-

mailt töltött be. 

FELADÓ: ROB BELLARMINO, NEI 

TÁRGY: HÁZON KÍVÜL AUTOMATIKUS VÁLASZ: 

UTAZÁS 

AZ ELKÖVETKEZŐ KÉT HÉTBEN HÁZON KÍVÜL 

LESZEK. HA SÜRGŐS ÜGYRŐL LENNE 

SZÓ, KÉREM, KERESSÉK AZ IRODÁMAT 

TELEFONON… 

– Felhívtam az irodáját, és tudod, mit mondtak? Azt, hogy 

Bellarmino az ohiói Sanduskyba utazott, onnan pedig az 

angliai Blackpoolba fog menni. 

– A rohadék! – húzta fel magát Charlie. – Ha már ellopod 

valakinek az ötletét, legalább legyen benned annyi tisztesség, 

hogy változtatsz rajta egy kicsit. 



 

 

– A jelek szerint Bellarmino magasról tojik rá, hogy 

rájövünk-e vagy sem. Hát nem pofátlanság? Mit kezdjünk vele? 

Jelentsük fel etikai vétségért? 

– Semmit se szeretnék jobban – felelte Charlie –, de inkább 

ne tegyük. Rengeteg időt és papírmunkát igényelne, és mire 

lenne belőle valami, a támogatásainkat is elveszthetnénk. Rob 

nagy befolyással bír, és milliós összegű támogatásokról dönt. 

Kongresszusi képviselőkkel reggelizik, és hisz istenben. Az 

ilyen tudósokat imádják a Dombon. Sose hinnék el, hogy képes 

etikátlanul viselkedni. Akkor se emelnének vádat ellene, ha 

rajtakapnánk, hogy egy laborasszisztenst tömöcköl. 

– Vagyis hagyjuk, hogy azt csináljon, amit akar? 

– Ez már csak egy ilyen világ – sóhajtott Charlie. – 

Rengeteg egyéb tennivaló akad. Majd szépen keresünk 

magunknak valami mást. 



 

 

011. 

Barry Sindler már halálra unta magát, de az asztal 

túloldalán ülő nőt nem lehetett lelőni. Annál könnyebb volt 

kategorizálni: a gazdag keleti parti szuka típus volt, egy otthon 

nadrágot viselő, bőséges évjáradékkal megtámogatott, 

orrhangú newporti akcentussal beszélő Katharine Hepburn. 

Arisztokrata fennhéjázása ellenére azonban eddigi legnagyobb 

teljesítménye az volt, hogy lefektette magát a teniszoktatójával 

– ahogyan ezt tette minden műmellű lotyó ebben a városban. 

Viszont tökéletesen illett az oldalán ülő tökfej ügyvédhez – 

ahhoz a Elefántcsont Ligás reiszmanfrédhoz, aki hajszálcsíkos 

öltönyben, tökig lógó nyakkendőben és olyan hülye, elöl 

lyuggatott, oldalt repülőszárnyas félcipőben feszengett a 

védence mellett. Nem csoda, hogy mindenki Piperkőc 

Wilsonnak hívta. Wilson soha nem mulasztotta el emlékeztetni 

a körülötte lévőket, hogy ő Harvardban szerezte az ügyvédi 

diplomáját – mintha ez bárkit is érdekelt volna. Barry Sindler 

mindenesetre magasról tett rá, mert tudta, hogy Wilson egy 

úriember. Ami azt jelentette, hogy ellenfélnek egy csirkefos. Az 

ilyen ember nem megy torokra. 

Márpedig Sindler mindig torokra ment. 

A nő, Karen Diehl még mindig nyomta a szöveget. 

Jézusom, ezek a gazdag tyúkok aztán bírták szusszal. Sindler 

csak azért nem szakította félbe, mert nem akarta, hogy 

Piperkőc Wilson megint tiltakozni kezdjen. Már megtette 

négyszer. Jól van, hadd beszéljen csak az a szajha. Hadd 

mesélje el kimerítő, fárasztó és elképesztően unalmas 

részletességgel, miért olyan szar apa az a gennyláda férje. Az, 

hogy ő lépett félre, teljesen mellékes. 



 

 

Nem mintha ez olyan fontos tényező lett volna. 

Kaliforniában a válásnak nem voltak határozott kitételei, elég 

volt, ha a két fél között „kibékíthetetlen ellentétek” feszültek. 

Egy nő hűtlensége azonban mégiscsak színesebbé tette a 

tárgyalást, mert hozzáértő kezekben – Barry kezében – ez a 

tény aranyat érhetett: azt igazolhatta, hogy a nő számára 

bizonyos dolgok előbbre valók a gyerekeinél. Azt jelenthette, 

hogy hanyag szülő, megbízhatatlan gyám, egy önző lény, aki 

idegen férfiakkal hetyeg, miközben a gyerekei egész nap otthon 

kuksolnak egy spanyolul beszélő bébiszitter felügyelete alatt. 

Ráadásul remekül nézett ki. Igaz, hogy ez nem számított 

rendkívülinek egy huszonnyolc éves nő esetében, de ezt is 

ellene lehetett fordítani. Barry Sindler agyában már kezdett is 

megfogalmazódni a vádbeszéd központi témája. Piperkőc 

Wilson pedig, mintha érezte volna ezt, egyre nyugtalanabbnak 

látszott. Talán sejtette, mire készül Barry Sindler. 

Vagy csak az zavarta, hogy Barry egyáltalán részt vesz a 

meghallgatáson. Barry Sindler ritkán tett ilyent válóperek 

esetén. Ezt inkább az irodában dolgozó csicskásokra bízta, ő 

maga pedig a belvárosban töltötte a napot, a tárgyalóteremben, 

mert ez hozta a legtöbb pénzt. 

A nő végre szünetet tartott, hogy levegőt vegyen. Sindler 

azonnal lecsapott. 

– Mrs. Diehl, szeretném, ha egyelőre félretennénk ezt a 

vonalat, és rátérnénk egy másik kérdésre. Azt fogjuk kérni, 

hogy vegyen részt egy átfogó genetikai tesztsorozaton egy jó 

nevű intézményben, lehetőleg a UCLA-n, és… 

A nő megmerevedett, az arca színt váltott. 

– Nem! – jelentette ki határozottan. 

– Nyugodjon meg, kérem – tette Piperkőc a kliens karjára 

a kezét. A nő ingerülten lelökte. 



 

 

– Nem! Szó sem lehet róla! Megtagadom! 

Csodás, gondolta Sindler. Egyszerűen csodás. 

– Számítva tiltakozására – folytatta Sindler 

megfogalmaztunk egy kérvényt, melyben arra fogjuk kérni a 

bíróságot, hogy rendelje el a vizsgálatsorozatot – tette a levél 

másolatát Piperkőc Wilson elé. – Minden okunk megvan azt 

hinni, hogy jóvá fogják hagyni. 

– Hallatlan! – lapozta át az iratot Wilson. – Genetikai 

tesztek egy gyermekelhelyezési perben… 

– Nem és nem! – kiáltotta hisztérikusan Mrs. Diehl. – Ez 

az ő ötlete volna, nem igaz? Az a pöcs! Hogy merészeli! Az az 

aljas, rohadék gazember! 

Piperkőc Wilson aggódva a kliensére nézett. 

– Mrs. Diehl, azt hiszem, ezt négyszemközt kellene 

megbeszélnünk… 

– Nem! Nincs semmiféle megbeszélés, és nincs semmiféle 

teszt! Nem vetem magam alá, és kész! 

– Ebben az esetben – vont vállat Sindler – nincs más 

választásunk, mint arra kérni a bíróságot, hogy… 

– Kapja be! És kapja be ő is! Kapják be mind! Nem lesz 

semmilyen kibaszott teszt! 

Azzal felállt, fogta a retiküljét, és kiviharzott a szobából, 

bevágva maga mögött az ajtót, ahogy kell. 

Pillanatnyi csend következett, aztán Sindler megszólalt: 

– Kérem, vegye jegyzőkönyvbe, hogy a tanú délután három 

óra negyvenöt perckor elhagyta a helyiséget, ezzel véget vetve 

a meghallgatásnak. 

Nekilátott elrakni a papírjait az aktatáskájába. 

– Ez példátlan, Barry – mondta neki Piperkőc Wilson. – Mi 

közük a genetikai teszteknek a gyermekelhelyezéshez? 



 

 

– Éppen ezt akarják kideríteni a tesztek – felelte Sindler. – 

Ez egy új eljárás, de úgy vélem, hamarosan gyakorlat lesz 

belőle. – Összecsukta a táskáját, megrázta Piperkőc Wilson 

ernyedt kezét, és elhagyta az irodát. 



 

 

012. 

Josh Winkler bezárta az irodája ajtaját, és már indult 

volna a büfé felé, amikor a telefonja megszólalt. Az anyja volt. 

Kedves, búgó hangon beszélt, ami az ő esetében mindig 

veszélyt jelentett. 

– Josh, drágám, szeretném, ha elmondanád nekem, hogy 

mit műveltél a bátyáddal. 

– Hogy érted azt, hogy mit tettem vele? Nem tettem 

semmit. Nem láttam két hete, azóta, hogy hazavittem a 

bíróságról. 

– Adam ma elment a tárgyalásra. Charles is ott volt, ő 

képviselte. 

– Aha… – Josh várta, hogy a tarkóját simogató kéz nyakon 

vágja. – És? 

– Adam időben ért be a bíróságra, tiszta inget és 

nyakkendőt viselt, tiszta öltönyt, még a cipőjét is 

kifényesítette. Bűnösnek vallotta magát, és kérte a felvételét 

egy drogprogramba, aztán közölte, hogy már két hete nem 

nyúlt droghoz, és munkát szerzett magának… 

– Mi? 

– Igen, munkája is van, limuzinsofőr a régi cégénél. Az 

elmúlt két hétben becsületesen eljárt dolgozni. Charles azt 

mondja, még hízott is egy kicsit. 

– Nem akarom elhinni – motyogta Josh. 

– Tudom – mondta az anyja. – Charles se akarta, de 

esküszik rá, hogy így volt. Adamből új ember lett. Olyan 

éretten gondolkodik. Mintha eddig gyerek lett volna, és most 

egyik napról a másikra felnőtt volna. Kész csoda, nem 

gondolod? Joshua! Ott vagy? 



 

 

– Itt vagyok – felelte hosszú hallgatás után Josh. 

– Hát nem csoda? 

– De igen, anya. Csoda. 

– Felhívtam Adamet. Új mobiltelefonja van, rögtön 

válaszolt. Azt mondja, te segítettél rajta. Mit műveltél vele? 

– Semmit, anya. Csak beszélgettünk. 

– Azt mondja, hogy adtál neki valami genetikai szert. Egy 

inhalálót. 

Jézusom, borzadt el Josh. Ha ez igaz, akkor egy sor 

szabályt megszegett. Szigorú szabályokat. Az embereken 

végzett kísérleteket komoly engedélyeztetési procedúra előzi 

meg, amelynek jól meghatározott szövetségi irányelveket kell 

követnie, erről pedig ez esetben szó sem volt. Ha a felettesei 

tudomást szereznek róla, habozás nélkül kirúgják. 

– Nem, anya, szerintem rosszul emlékszik. Eléggé 

kótyagos volt aznap. 

– Azt mondta, valami sprayt kapott tőled. 

– Nem, anya. 

– Egy egereknek való sprayt szívott be. 

– Ugyan, anya! 

– Azt mondta. 

– Badarság. 

– Most miért kell letagadnod? – korholta meg az anyja. – 

Azt hittem, örülni fogsz. Úgy értem, mindig is új gyógyszereket 

akartál kifejleszteni. Mi van, ha ez a spray tényleg segít az 

embereknek leszokni a drogokról? Mi van, ha megszünteti a 

függőséget? 

Joshua a fejét rázta. 

– Anya, tényleg nem történt semmi. 

– Oké, rendben, nem akarod elmondani az igazat. 

Felfogtam. Valami kísérleti szer volt? Az volt az a spray? 



 

 

– De anya… 

– Mert az igazság az, hogy beszéltem róla Lois Grahamnek. 

A fia cracket vagy heroint használ, és kimaradt az egyetemről. 

– Anya… 

– Szeretné kipróbálni rajta ezt a sprayt. 

Jézusom. 

– Anya, nem terjeszthetsz ilyeneket! 

– És Helen Stern lánya is gondban van, mert altatókon él, 

és összetörte az autóját. Azt beszélik, hogy nevelőotthonba 

akarják tenni a kisbabáját. Helen szeretné, ha… 

– Anya, kérlek! Nem beszélhetsz róla senkinek! 

– Megőrültél? Beszélnem kell róla! Visszaadtad a fiamat. 

Ez egy csoda, Joshua, hát nem érted? Csodát tettél. Az egész 

világ erről fog beszélni, akár tetszik neked, akár nem. 

Josh verejtékezni kezdett, aztán elfogta a szédülés, aztán 

hirtelen kitisztult a látása, és magabiztos nyugalom szállta 

meg. Az egész világ erről fog beszélni. 

Hát persze! Ha le tudja szoktatni az embereket a drogokról, 

az tényleg az évtized legnagyobb gyógyszerészeti felfedezése 

lesz. Mindenki ilyent akar majd. És ha még ennél is többre 

képes? Vajon kényszer betegségeket is lehet vele gyógyítani? 

És a figyelemhiányos rendellenességeket? Az érettség gén a 

viselkedést befolyásolta. Ezt már tudták. Az, hogy Adam 

beszippantotta az aeroszolt, isten ajándéka volt. 

A következő gondolata már ez volt: mi is a helyzet az 

ACMPD3N7 szabadalmaztatásával? 

Úgy döntött, kihagyja az ebédet, és inkább visszamegy az 

irodába. 

– Anya! 

– Igen, Josh. 



 

 

– Szükségem van a segítségedre. 

– Hogyne, drágám. Tudod, hogy bármit kérhetsz. 

– Meg kell tenned nekem valamit, de nem szabad 

beszélned róla soha senkinek. 

– Nos, ez nem lesz könnyű. 

– Igen vagy nem, anya? 

– Nos, jól van, drágám. 

– Azt mondtad, hogy Lois Graham fia heroinfüggő, és 

kimaradt az egyetemről. 

– Igen. 

– Most hol van? 

– Állítólag a belvárosban valami olcsó garniszállóban, 

– Tudod, hogy hol? 

– Nem, de Lois járt nála. Azt mondta, nyomorúságos hely. 

A keleti Harmincnyolcadikon van, egy régi favázas épület 

kopott kék redőnyökkel. Nyolc vagy kilenc heroinista egy 

kupacban. Ha akarod, felhívhatom Loist, és megkérhetem… 

– Nem kell. Egyelőre ne tégy semmit, anya. 

– De azt mondtad, segítsek. 

– Majd később, anya. Egyelőre minden rendben. Holnap 

vagy holnapután megint keresni foglak. 

Gyorsan felírta a jegyzettömb legfelső lapjára: 

Eric Graham 

K38. utca 

faház kék redőnyökkel 

A slusszkulcsért nyúlt. 

Rachel Allen a laborból megállította: 

– Elvittél két héttel ezelőtt egy oxigéntartályt, amit nem 

hoztál vissza, Josh. Ahogyan a hozzá tartozó vírusfiolát sem. – 

A laborban lemérték a használt fiolákban maradt vírus 



 

 

mennyiségét, hogy így is nyomon kövessék a patkányoknak 

beadott adagokat. 

– Igen, tudom – felelte Josh. – Mindig megfeledkezek róla. 

– Hol van? 

– Az autómban. 

– Az autódban? Josh, ez egy fertőző retrovírus! 

– Igen, ha egerekről van szó. 

– Akkor is. Negatív nyomású laboratóriumi környezetben 

kell tartani. – Rachel ragaszkodott az előírásokhoz, de a 

többieket ez nem hatotta meg. 

– Tudom, Rach, de családi vészhelyzet volt. Ki kellett 

hoznom a bátyámat… – lehalkította a hangját, mint aki 

szégyelli, amit mondani készül – …a börtönből. 

– Tényleg? 

– Igen. 

– És mit követett el? Josh habozott. 

– Fegyveres rablás.  

– Te jó ég! 

– Egy italbolt ellen. Anya teljesen magába zuhant. 

Mindenesetre visszahozom neked a tartályt. Addig elvihetek 

egy másikat? 

– Egyszerre csak egyet adhatok ki. 

– Szükségem lenne még egyre. Kérlek! Utol kell érnem 

magamat. 

Gyér eső szemerkélt. A 38. utca elejét szivárványszínű 

olajfoltok tarkították. Josh óvatosan áthajtott rajtuk. A 

környék házait az 1920-as és 30-as években építették, és olyan 

állapotban voltak, mintha azóta sem nyúltak volna hozzájuk. 

Josh elgurult jó néhány omladozó favázas ház mellett, de 



 

 

egyiknek se voltak kék redőnyei. Egykék ajtós akadt közöttük, 

de kék redőnyöket nem látott. 

Elment egészen a raktárnegyedig, aztán megfordult, és 

elindult visszafelé. Lassan gurult végig az úton, nehogy bármi 

is elkerülje a tekintetét, és végre megpillantotta. A 38. és az 

Alameda sarkán volt bokrok és magas gyomok mögé rejtve. A 

ház előtti járdán egy régi, rozsdacsíkos matrac hevert, mögötte 

pedig, a fűben egy teherautó-abroncs. A közelben, szintén a 

járdán egy ütött-kopott VW mikrobusz parkolt. 

Josh az utca másik oldalán állt meg. A házat figyelte, és 

várt. 



 

 

013. 

A koporsó kiemelkedett a napfényre. Ugyanúgy nézett 

ki, mint egy héttel korábban, amikor eltemették, csak néhány 

rög volt az aljára tapadva. 

– Ez olyan kegyeletsértő – panaszkodott Emily Weller. A 

sír szélén állt a fiával, Tommal, és a lányával, Rachellel. Lisa 

persze nem volt ott. Ő volt az okozója mindennek, de most ugye 

nem akart szembenézni azzal, hogy mit tett szegény apjával. 

A koporsót meglendült, és a munkások átirányították a sír 

másik végéhez, ahol a kórház patológusa, egy Marty Roberts 

nevű apró, ideges ember várta. Ha ő adta a vérmintát Lisának, 

meg is van rá az oka, hogy ideges legyen, gondolta Emily. 

– Most mi lesz? – fordult a fiához? Tom huszonhat éves volt, 

elegáns öltönyt és nyakkendőt viselt. Mikrobiológiából szerzett 

mesteri fokozatot, és egy nagy Los Angeles-i biotech cégnek 

dolgozott. Tom jó nevelésnek bizonyult, ahogyan a lánya, 

Rachel is, aki a Dél-kaliforniai Egyetemen volt negyedéves 

üzleti ügyvitel szakon. – Itt fognak vért venni Jacktől? 

– Nem csak vért vesznek, anya. 

– Hogy mondod? – kérdezte Emily. 

– Peres ügyekben az ilyen genetikai tesztekhez általában 

több szervrendszerből is vesznek mintát. 

– Ezt nem tudtam – ráncolta össze a homlokát Emily. A 

szíve vadul zakatolt, kalapált a mellkasában, és úgy érezte, 

mintha valaki a torkát fojtogatná. Gyűlölte ezeket a 

rohamokat. Az ajkába harapott. 

– Jól vagy, anya? 

– Magammal kellett volna hoznom a szorongásgátló 

tablettáimat. 



 

 

– Meddig fog ez tartani? – kérdezte Rachel. 

– Még néhány perc – felelte Tom. – A patológus felnyitja a 

fedelet, hogy azonosítsa apát. Aztán visszaviszik a kórházba, 

hogy mintákat vegyenek tőle. Holnap vagy holnapután újra 

eltemethetjük. 

– Úgy érted, megint vissza kell jönnünk ide? – szipogott 

Emily. – Megint el kell temetnünk Jacket? Ez olyan… olyan… 

– Tudom, anya. – Tom az anyja karjára tette a kezét. – 

Sajnos, csak így megy. Ellenőrizniük kell, hogy az úgynevezett 

kiméra… 

– Ne is mondd tovább – tiltakozott az anyja. – Nem akarom 

tudni. 

– Jól van, anya – karolta át Tom. 

Az ókori mitológiában a kimérák különböző állati 

testrészekből kombinált szörnyek voltak. Az eredeti kiméra 

egy oroszlánfejű, kecsketestű és kígyófarkú lény volt. Egyes 

kimérák részben emberek voltak, mint például az 

oroszlántestű, nőfejű, szárnyas egyiptomi szfinx. 

Az igazi kimérákat azonban, azokat az embereket, akiknek 

két DNS-készletük volt, csak nemrégen fedezték fel. Egy nőnek 

veseátültetésre volt szüksége, de a tesztek során kiderült, hogy 

donornak jelölt gyermekei genetikailag idegenek voltak 

számára. Az ügyből per lett, és az asszonynak bizonyítania 

kellett, hogy valóban ő szülte a gyermekeit. Vizsgálatok sora 

következett, aztán az orvosok megállapították, hogy az asszony 

teste kétféle DNS-fonalat tartalmaz. A petefészkében két 

különböző petét találtak, mindegyiket másik génkészlettel. A 

hasi bőréből vett sejtek DNS-e részben megegyezett az 

utódokéval, a vállából származó azonban nem. Ugyanez volt a 

helyzet minden más szervével is. A nő egy mozaik volt. 



 

 

Kiderült, hogy az asszony eredetileg egy egypetéjű ikerpár 

egyik tagja volt, de a fejlődés korai szakaszában a nővére 

embriója egybeolvadt az övével. Így most gyakorlatilag 

egyszerre volt önmaga és a saját ikertestvére. 

Azóta több mint ötven kimérát találtak, így a tudósok 

kénytelenek voltak elfogadni, hogy a kimerizmus nem olyan 

ritka jelenség, mint egykor hitték. Így most már, ha 

ellentmondásos helyzet alakult ki egy apaság-megállapítási 

ügyben, a kimerizmus lehetőségét is figyelembe kellett venni. 

Ahhoz, hogy kiderítsék, Lisa kiméra volt-e vagy sem, mintákat 

kellett venni minden szövetből, és minden szövetben több 

helyről is. 

Ezért kellett dr. Robertsnek olyan sok mintát vennie, amit 

elég nehéz lett volna a helyszínen, a temetőben megtenni. 

Dr. Roberts felnyitotta a koporsó fedelét, és a sír 

túloldalán álló családra nézett. 

– Lenne szíves valaki önök közül azonosítani az elhunytat? 

– Majd én – mondta Tom. Megkerülte a sírt, és belenézett 

a koporsóba. Az apja meglepően keveset változott a temetés 

óta, bár a bőre szürkébb volt, szinte sötétszürke, és a végtagjai, 

különösen a lába, mintha összementek volna. 

– Ez az ön apja, John J. Weller? – kérdezte hivatalos 

hangon a patológus. 

– Igen. Ő az apám. 

– Rendben. Köszönöm. 

– Nézze, dr. Roberts, én tudom, hogy szigorú előírások 

vannak, de… ha van rá mód, hogy itt vegyen mintákat… hogy 

az anyámnak ne kelljen végigszenvednie még egy napot és egy 

újabb temetést… 



 

 

– Sajnálom – felelte Marty Roberts de az eljárást törvények 

szabályozzák, és ezek értelmében a holttestet a kórházba kell 

szállítanunk. 

– Ha megtenné… csak ez egyszer… hogy másként 

értelmezi… 

– Sajnálom. Bárcsak megtehetném. 

Tom bólintott, és visszament a családjához. 

– Mi volt ez az egész? – kérdezte az anyja. 

– Csak kérdeztem tőle valamit. 

Tom visszanézett, és látta, hogy dr. Roberts az apja fölé 

hajol. Hirtelen felegyenesedett, odament Tomhoz, és a füléhez 

hajolva, hogy senki más ne hallja, amit mond, közölte: 

– Mr. Weller, talán megkímélhetnénk a családját a további 

tortúrától. Ha köztünk maradna… 

– Természetesen. Akkor hát… 

– Igen, megcsináljuk itt. Csak egypár perc az egész. Hozom 

a műszereimet. – A közelben álló terepjáróhoz sietett. 

– Mit csinál? – kérdezte az ajkát harapdálva Emily. 

– Megkértem, hogy csinálja meg itt. 

– És belement? Köszönöm, drágám. – Csókot nyomott a fia 

homlokára. – Minden tesztet megcsinál, amit a kórházban 

kellene? 

– Nem, de eleget ahhoz, hogy választ kapjunk a 

kérdéseinkre. 

Húsz perccel később az üvegcsékbe helyezett szövetminták 

egy fém hűtőtáska rekeszeibe kerültek. A koporsót 

visszaengedték a sírba, az árnyék elnyelte. 

– Gyertek – mondta Emily a gyermekeinek. – Menjünk 

innen. Innom kell valamit. 

Ahogy elhajtottak, az özvegy a fiára nézett. 



 

 

– Sajnálom, hogy ezt kellett tenned. Nagyon rossz 

állapotban volt szegény Jack? 

– Nem, anya – felelte Tom. – Nem annyira. 

– Az jó – bólogatott Emily. – Nagyon jó. 



 

 

014. 

Marty Roberts verejtékben úszva ért be a Long Beach 

Memorial Kórházba. Az, amit a temetőben tett, könnyen az 

engedélyébe kerülhetett. Elég lett volna, hogy egy sírásó 

felemelje a telefont, és beszóljon a megyéhez. Ott aztán 

eltűnődtek volna rajta, hogy miért szegi meg valaki a protokollt 

éppen egy ilyen kényes, peres ügyben. Ha terepen veszel 

mintát, azzal kiteszed azt a szennyezés veszélyének. Ezt 

mindenki tudja. A megye tehát jó eséllyel tudni akarhatja, 

hogy miért vállalta dr. Marty Roberts ezt a kockázatot. És ha 

tovább fűzik a gondolataikat, az is eszükbe juthat, miért… 

A francba! A francba, a francba, a francba! 

Bekanyarodott a sürgősségi parkolójába, a mentőautók 

mellé, és lerobogott a pincefolyosón a patológiára. Ebédidő volt, 

az osztály kiürült, még a boncasztalok is üresek voltak. 

Raza sikált. 

– Te hülye barom! – támadt rá Marty. – Mindkettőnket 

börtönbe akarsz juttatni? 

Raza lassan megfordult. 

– Mi a gond? – kérdezte csendesen. 

– A gond az, hogy megkértelek, csak a hamvasztásoknál 

vedd ki a csontokat. A temetéseknél ne! Olyan nehéz ezt 

megérteni? 

– Nem. Pontosan ezt szoktam tenni – állította Raza. 

– Nem, nem ezt szoktad tenni. Most voltam egy 

exhumáláson, és tudod, mit láttam, amikor előástuk a fickót? 

Azt, hogy kibaszottul vékony lábai vannak, Raza. És karjai. 

Egy eltemetett fickónak. 



 

 

– Nem értem – mondta Raza. ~ Én nem vettem ki a 

csontokat. 

– Nos, akkor megtette valaki más. 

Raza az iroda felé indult. 

– Hogy hívták az illetőt? 

– Weller. 

– Már megint ő? Az, akinek elkeveredtek a szövetmintái? 

– Az. A család ezért exhumáltatta. 

Raza az asztalra görnyedt, és begépelte a páciens nevét. 

– Megvan – nézett a kijelzőre. – Igazad van. Temetés volt. 

De őt nem én boncoltam. 

– Nem? Akkor ki az isten? 

Raza vállat vont. 

– A bátyám jött be helyettem. Nekem randim volt aznap 

este. 

– A bátyád? Mi a fenét keresett itt a bátyád? Tudod jól, 

hogy más… 

– Nyugodj meg, Marty – csitította Raza. – A bátyám 

időnként beugrik helyettem. Érti a dolgát. A Hilldale 

halottasházban dolgozik. 

Marty letörölte a verejtéket a homlokáról. 

– Jézusom. Mióta megy ez? 

– Kábé egy éve. 

– Egy éve! 

– Csak este, Marty. Késő este. Az én laborköpenyemet 

viseli, úgy néz ki, mint én… Nagyon hasonlítunk egymásra. 

– Várj csak egy percet! – kapcsolt Marty. – Ki adta oda a 

vérmintát a lánynak? Lisa Wellernek. 

– Oké – sóhajtott Raza. – Néha hülyeséget csinál, de csak 

ritkán. 

– És néha délután is dolgozik? 



 

 

– Csak vasárnap, Marty. Ha randim van. 

Marty érezte, hogy bele kell kapaszkodnia az asztal 

szélébe. Megtámasztotta magát, és vett egy mély lélegzetet. 

– Egy kibaszott seggfej, aki még csak nem is dolgozik a 

kórházban, engedély nélkül vért adott egy nőnek, csak mert az 

megkérte rá? Ezt akarod mondani? 

– Ő nem akárki, Marty. Ő a bátyám. 

– Jézusom! 

– Azt mondta, nagyon csinos lány volt. 

– Ez mindent megmagyaráz. 

– Ugyan már, Marty – mondta békülékeny hangon Raza. – 

Sajnálom ezt a Wellert, tényleg, de bárkivel előfordulhat. A 

temetkezési vállalat is kiáshatta, hogy kivegye a hosszú 

csontokat. Tudod, hogy mindenütt ezt csinálják. Ott vannak 

azok a fickók, akiket Phoenixben kaptak el, meg ott vannak a 

minnesotaiak is, és legutóbb Brooklynban is volt valami. 

– És most mindannyian börtönben ülnek, Raza. 

– Oké – tárta szét a kezét Raza. – Ez igaz. Az igazság az, 

hogy én kértem meg rá. 

– Te vetted rá a bátyádat, hogy… 

– Én. Azon az estén, amikor Wellert behozták, jött egy 

hívás, hogy csontok kellenének, és a fickó paraméterei éppen 

megfeleltek. Úgyhogy eleget tettünk a megrendelésnek, mert 

mi mást tehettünk volna? Tudom, milyenek azok a csontos 

fickók. Vagy most, vagy elmehetsz a fenébe. 

Marty felegyenesedett. 

– Ja – mondta komoran. – Ez tényleg így van. 

– Akkor minden oké? 

Marty leült a gép elé, és megnézte a bankszámláját. 



 

 

– Csak azt nem értem, hogy ha nyolc nappal ezelőtt 

kivettétek azokat a csontokat, akkor még miért nem érkezett 

meg a pénz. 

– Ne aggódj, megkapod – ígérte Raza. – És nem lesz okod 

panaszra. 

– Úgy legyen. – Marty felállt. Indulni készült. – És tartsd 

távol azt a seggfej bátyádat a kórháztól. Megértetted? 

– Persze, Marty. Úgy lesz. 

Marty felment, hogy kiálljon az autójával a sürgősségi 

parkolójából. Hátratolatott, és áthajtott a garázs orvosoknak 

fenntartott részébe. Beállt a helyére, de nem szállt ki az 

autóból. Még sokáig üldögélt, és a történteken gondolkodott. 

Nem lesz okod panaszra. 

Úgy tűnt, Raza kezdi azt képzelni, hogy ez az ő programja, 

és hogy Marty Roberts neki dolgozik. Raza osztja szét a pénzt, 

Raza dönti el, ki jöjjön be segíteni. 

Raza már nem úgy viselkedett, mint egy beosztott; úgy 

viselkedett, mintha ő lenne a főnök, és ez több okból is 

veszélyes volt. Ez így nem mehet tovább, döntötte el Marty. 

Valamit tennie kell, mégpedig mielőbb. 

Különben az lesz a legkisebb gondja, hogy visszavonják az 

engedélyét. 



 

 

015. 

Alkonyatkor a BioGen Kutatóintézetnek otthont adó 

titánkocka vakító vörös fényben izzott, sötét narancssárga 

fényt vetve a közeli parkolóra. Az épületből kilépve Rick Diehl 

megállt, hogy feltegye a napszemüvegét, aztán a parkoló felé 

indult, ahol vadonatúj, ezüst színű Porsche Carrera SC-jét 

hagyta. Imádta ezt az autót, és nemcsak azért, mert küszöbön 

álló válását ünnepelte két héttel ezelőtti birtokbavételével… 

– A francba! 

Nem akart hinni a szemének. 

A parkolóhely üres volt. Az autó eltűnt. 

Az szemét kurva! 

Nem tudta, hogyan csinálhatta Karen, de biztos volt benne, 

hogy ő vitte el az autót. Valószínűleg a fiúját kérte meg, hogy 

segítsen. Végtére is az új fiúja autókereskedő volt. Ez már 

előrelépés volt a teniszoktatóhoz képest. A kurva! 

Visszatrappolt az előtérbe. Bradley Gordon, a biztonsági 

főnök a pultot támasztotta és Lisával, a recepcióssal trécselt. 

Lisa csinos lány volt. Ezért vette fel Rick. 

– A fenébe, Brad – lépett oda hozzájuk Diehl. – Át kell 

néznünk a parkolóról készült biztonsági felvételeket. 

Brad feléje perdült. 

– Miért? Mi történt? 

– Valaki ellopta a Porschémat. 

– Ez komoly? Mikor történt? 

– Éppen ezt szeretném látni a felvételeken, Brad – felelte 

Rick, és magában hozzátette: ezt te is tudhatnád, tökfej. Nem 

ez volt az első eset, hogy alkalmatlannak ítélte a fickót a 

munkájára. 



 

 

– Igen, hogyne. Máris. – A férfi Lisára kacsintott, aztán 

hátrament a kulcskártyával nyitható ajtóhoz, és belépett a 

biztonságiak részlegére. Rick morcosan követte. 

A kis üvegfalú iroda két asztalának egyikénél egy kölyök 

üldögélt, és a bal tenyerét tanulmányozta elmélyülten. Az 

előtte sorakozó monitorokat figyelemre se méltatta. 

– Jason – mordult rá Brad. – Mr. Diehl van itt. 

– Basszus. – A kölyök ülő helyzetbe pattant a székben. – 

Elnézést. Van egy kiütésem a kezemen. Azon gondolkodtam… 

– Mr. Diehl szeretné visszanézni a kamerákról rögzített 

felvételeket. Pontosan mely kamerákról van is szó, Mr. Diehl? 

Jézusom. 

– A parkolóban lévőkről – felelte bosszúsan Diehl. 

– Ja, igen, a parkoló. Jason, tekerj hátra negyvennyolc 

órát, és… 

– Ma reggel még megvolt. Azzal jöttem be dolgozni – felelte 

Diehl. 

– Aha. Hány órakor? 

– Hét körül. 

– Rendben. Akkor tekerj vissza ma reggel hét órára, Jason. 

A kölyök fészkelődni kezdett a székben. 

– Izé, Mr. Gordon… a parkolóban nem működnek a 

kamerák. 

– Miért? 

– Nem tudom. A kábelekkel lehet valami gond. 

– Mióta? 

– Nos… 

– Két hónapja – közölte a kölyök. 

– Két hónapja! 

– Alkatrészeket kellett rendelnünk – védekezett Brad. 

– Miféle alkatrészeket? 



 

 

– Németországból. 

– Azt kérdeztem, miféle alkatrészeket. 

– Mindjárt utánanézek. 

– A tetőn is vannak kamerák – jegyezte meg a kölyök. 

– Akkor lássuk azokat – mondta Diehl. 

– Rendben. Jason, hozd be a tetőkamerákat. 

Egy negyedórájukba telt, hogy hátratekerjék a digitális 

videoanyagot, és elindítsák a lejátszást. Rick látta, hogy a 

Porschéja behajt a parkolóba. Látta magát kiszállni, és 

bemenni az épületbe. Ami ezután történt, az meglepte. Két 

perccel később egy másik autó gördült be az övé mellé. Két férfi 

ugrott ki belőle; az egyik pillanatok alatt feltörte a Porschét, és 

elhajtottak. 

– Vártak magára – állapította meg Brad. – Vagy követték. 

– Úgy tűnik – bólintott Rick. – Hívja fel a rendőrséget, és 

jelentse be nekik. És mondja meg Lisának, hogy szeretném, ha 

hazavinne. 

Brad csak pislogott. 

A gond az, elmélkedett Rick, miközben hazafelé tartott 

a lánnyal, hogy bár Brad Gordon egy idióta, mégse rúghatja ki. 

A fickó ugyanis, egy exalkoholista léhűtő, aki eddig minden 

munkahelyéről, sőt még egy egyetemről is kihullt, Jack 

Watsonnak volt az unokaöccse. Watson mindig új munkahelyet 

szerzett neki, és Brad mindig bajba keveredett. Azt mesélték 

róla, hogy a Palo Altó-i GeneSystemstől azért rúgták ki, mert 

az alelnök feleségét kefélte. Érdekes módon nem a férj csapott 

botrányt, hanem a nagybácsi, mondván, hogy ettől még nincs 

joguk megválni egy dolgozótól. „Ez az alelnök hibája”, hangzott 

Watson híres mondata. 



 

 

Most viszont: nincs biztonsági kamera a parkolóban. Már 

két hónapja. És vajon a biztonsági rendszer többi részével, 

tűnődött Rick, mi lehet a helyzet? 

Rick a lányra nézett. Azután vette fel recepciósnak, hogy 

rájött, a feleségének viszonya van. Lisának gyönyörű profilja 

volt – akár modellnek is elmehetett volna. Bárki szabta is át az 

orrát és az állát, egy zseni volt. A testét is imádta karcsú 

derekával, tökéletesre nagyobbított mellével. Húszéves 

diáklány volt – egyelőre csak nyári munkára jött a BioGenhez 

–, egy minden porcikájával bujaságot sugárzó, és minden 

ízében amerikai bombázó. Nem akadt olyan férfi, aki a 

közelében ne gerjedt volna be. 

Éppen ezért volt olyan meglepő, hogy valahányszor 

szeretkeztek, Lisa csak feküdt, mint egy darab fa. Egy idő után 

persze rájött, hogy Ricket ez zavarja, és gépiesen mozogni 

kezdett, meg aprókat zihált, mint akinek azt mondták, hogy az 

emberek ezt szokták tenni az ágyban. Néha, amikor Rick maga 

alatt volt, még beszélgetni is próbált, de csak olyanokra telt 

tőle, hogy „igen, bébi”, meg „csináld, bébi”. Nyilvánvaló volt, 

hogy képtelen átérezni Rick gondjait. 

Rick végzett egy kis kutatást, és felfedezte, hogy létezik egy 

anhedonia nevű tünetegyüttes, ami az örömérzet hiányával 

jár. Az anhedonikusokat a totális közöny jellemzi, ami 

tökéletesen illett Lisa ágybéli magatartására. Érdekes módon 

az anhedoniának is volt egy genetikai alapja, legalábbis 

nagyon úgy tűnt. Ez az agy limbikus rendszerét érintette. Rick 

azt tervezte, hogy valamikor a napokban aláveti a lányt egy 

átfogó tesztnek. Kíváncsi volt, helytálló-e a feltevése. 

Azért, amit nem kapott meg a lánytól, bőven kárpótolta 

Greta, a mikrobiológiai laborban dolgozó osztrák 

vendégkutató. Greta egy kicsit vaskos volt, meg szemüveges, 



 

 

rövidre nyírt fiús hajjal, de úgy tekert, mint egy állat, 

kifulladásig hajszolva mindkettőjüket. És közben sikoltozott, 

vonaglott és üvöltött. Egyszerűen csúcs volt vele. 

Az autó bekanyarodott Rick új lakása elé. Lisa feléje 

fordult, és faarccal megkérdezte: 

– Akarod, hogy felmenjek? 

Csodálatosan kék szeme volt, és hosszú, bűbájos 

szempillái. Az ajkai teltek és érzékiek. 

Hülye lennék kihagyni, gondolta Rick. 

– Persze – felelte. – Gyere. 

Amint belépett a lakásba, az első dolga az volt, hogy 

felhívta Barry Sindlert, és közölte vele: a felesége ellopta az 

autóját. 

– Úgy gondolja, hogy ő volt? – kérdezte kétkedően Sindler. 

– Igen, úgy gondolom. Felbérelt valami fickókat. A 

biztonsági kamera rögzítette az egészet. 

– A felesége is rajta van? 

– Ő nincs, de tudom, hogy Karen áll a háttérben. 

– Én erre nem vennék mérget. A nők összekarcolni szokták 

a férjük autóját, nem ellopni. 

– De mondom, hogy… 

– Jól van, utánanézek. Most viszont lenne néhány dolog, 

amit át kellene beszélnünk. A perrel kapcsolatban. 

A szoba túlsó végében Lisa kilépett a ruhájából. Gondosan 

összehajtogatta, és a szék támlájára helyezte. Rózsaszín 

melltartót viselt és ugyanilyen színű bugyit. A finom, rugalmas 

pamut második bőrként simult formás szeméremdombjára. A 

lány mindkét kezével a háta mögé nyúlt, hogy megszabadítsa 

magát a melltartójától. 



 

 

– Visszahívom – mondta Rick az ügyvédnek, és gyorsan 

letette a telefont. 

KIHALNAK A SZŐKÉK? 

Kétszáz éven belül minden veszélyeztetett faj kipusztul 

„A BBC szerint egy német kutatók által végzett tanulmány 

veszélyeztetett fajnak nyilvánította a szőke embereket, és azt 

állítja, hogy az 2202–re ki fog halni”.  

A kutatók azt is megjósolták, hogy az utolsó természetes 

szőke Finnországban fog megszületni, ahol jelenleg is a 

legnagyobb a szőkék aránya. A kutatók szerint túl kevesen 

hordozzák a szőkeségért felelős gént ahhoz, hogy ez a 

tulajdonság még sokáig megmaradjon. Azt is felvetették, hogy 

a festett szőkék is „felelősek lehetnek természetes szőke 

vetélytársaik kipusztulásáért”. 

Bár ezzel nem mindén kutató ért egyet, a WHO 

tanulmánya is megerősíti, hogy két évszázadon belül 

eltűnhetnek a természetes szőkék. 

Nemrégiben a londoni The Times elevenítette fel a témát. 

Az apropó az volt, hogy új eredmények láttak napvilágot a 

szőkeségért felelős MC1R gén evolúciójával kapcsolatban. 



 

 

016. 

A dzsungelben tökéletes csend honolt. Egyetlen 

tücsökcirpelést, madárvijjogást vagy majommakogást sem 

lehetett hallani. Hátborzongató csend – de nem csoda, gondolta 

Hagar. Fejcsóválva a tévésekre nézett, akik csoportokba 

tömörülve a lombozatot figyelték, miközben az operatőrök 

kétségbeesetten a kamerák lencséjét törölgették a levelekről 

csepegő nedvességtől. Kérte őket, hogy maradjanak csendben, 

és tényleg nem beszélgettek, de a francia cigarettázott, a német 

operatőr az ujjaival csettintgetett, a szingapúri CNN-csapat 

tagjai a fémdobozaikkal csörömpölve lencsét cseréltek, a brit 

Sky TV hongkongi emberei pedig szitkozódva piócákra 

vadásztak a lábujjaik között. 

Reménytelen egy társaság volt, bár a japán NHK-sokra 

nem lehetett panasza. 

Hagar figyelmeztette a tévétársaságokat a szumátrai 

körülményekre és a dzsungelbeli filmezés nehézségeire, s azt 

javasolta nekik, hogy küldjenek tapasztalt 

természetfilmeseket. Persze nem hallgattak rá, és mindegyik 

azt a stábot küldte Berastagiba, amelyik a legközelebb volt 

oda. Így fordulhatott elő, hogy a legkiválóbb riporterek szállták 

meg a dzsungelt, kezükben mikrofonnal, mint akik egy 

inkognitóban nyaraló államfőt akarnak lerohanni. 

Három órája vártak, de nem volt se államfő, se beszélő 

orangután, és Hagar most már biztos volt benne, hogy nem is 

lesz. A férfinak végre sikerül elkapnia a francia tévést, és intett 

neki, hogy tegye el a cigarettát. A fickó vállalt vont, hátat 

fordított neki, és folytatta a dohányzást. 



 

 

Az egyik japán átsiklott a többiek között, és megállt Hagar 

előtt. 

– Mikor jön az állat? – kérdezte suttogó hangon. 

– Ha csend lesz. 

– Tehát ma nem? 

Hagar tehetetlenül az ég felé fordította a tenyerét. 

– Túl sokan vagyunk? 

Hagar bólintott. 

– Talán holnap. Akkor csak mi jövünk. 

– Az jó lesz – felelte Hagar. 

A következő pillanatban a tévések izgatottan kapkodni 

kezdtek; a kamerákhoz ugrottak, beállították a háromlábú 

állványokat, és filmezni kezdtek. Hagar halk mormogást 

hallott több nyelven is. A közelében a Sky TV riportere a 

szájához emelte a mikrofont, és színpadias suttogással közölte: 

„Itt állunk a szumátrai dzsungel mélyén, szinte 

karnyújtásnyira az ösvény túloldalán álló lénytől, mely akkora 

érdeklődést és annyit vitát váltott ki világszerte. Hölgyeim és 

uraim, a beszélő, sőt káromkodó csimpánzt láthatják!” 

Jézusom, gondolta Hagar. Egy barna bunda és egy fekete 

fej látszott ki a lombok közül. Az állat alig volt több fél 

méternél, és az emse makákók jellegzetes nyögdécselését 

hallatta. 

A tévések fel voltak villanyozva. A mikrofonok 

puskacsövekként meredtek a gyorsan mozgó állatra. A 

lombozat mögül újabb nyögések hallatszottak. Többen is 

lehettek. 

A németek ismerték fel először. „Nein, nein, nein!” Az 

operatőr ingerülten ellépett a kamerától. „Es ist ein macaque.” 

A lombok susogni kezdtek, és tucatnyi makákó lendült át 

felettük. Északi irányba tartottak. 



 

 

Az egyik brit Hagarra nézett. 

– Hol van hát az a csimpánz? 

– Orangután – emlékeztette Hagar. 

– Mindegy. Hol van? – kérdezte türelmetlenül. 

– Nem hord magával határidőnaplót – felelte Hagar. 

– Itt szokott előfordulni? Igen? Nem csalhatnánk ide 

valamivel? Étellel vagy egy nőstény hívójelével? 

– Nem. 

– Semmivel sem? 

– Ez van. 

– Akkor csak üljünk itt, és reménykedjünk, hogy talán 

szerencsénk lesz? – Az operatőr a karórájára nézett. – Délre 

várják az anyagot. 

– Ez itt a dzsungel – mutatott körbe Hagar. – Ezeket az 

állatokat nem érdekli a nézettségi mutató. A természet már 

csak ilyen. 

– Ha beszél, az már nem természet – vetette oda az 

operatőr –, nekem pedig nincs időm egész nap itt dekkolni. 

– Nem tudom, mit mondhatnék erre – vont vállat Hagar. 

– Találja meg nekem azt a rohadt majmot! – kiabálta a 

fickó. A hangja megijesztette a makákókat; az állatok ijedten 

szétszaladtak, és halk nyögdécselésbe fogtak. 

Hagar a többiekre nézett. 

– Nem lehetne csendesebben? – reklamált a francia 

operatőr. – Mindenkinek! 

– Fordulj fel, hülye fasz – mordult rá a brit. 

– Nyugalom, pajtás – tette a vállára a kezét egy hatalmas 

ausztrál. A dühöngő brit be akart vinni neki egy parasztlengőt, 

de az ausztrál elkapta a kezét, megcsavarta, és nekilökte a 

férfit az állványának. Az állvány elterült, és a brit követte. 

Erre már a brit stáb többi tagja is az ausztrálra vetette magát, 



 

 

ennek a társai pedig ugyanezt tették, csak ők a britekkel. A 

németek is beavatkoztak, aztán felborult a franciák kamerája 

is, és ez újabb stábokat vont be a verekedésbe. 

Hagar szájtátva nézte őket. 

Ma már biztosan nem jön orangután, gondolta. 



 

 

017. 

Rick Diehl ruhát váltott a Bel Air Country Club 

öltözőjében. Azért volt itt, hogy egy négyest játsszon három 

befektetővel, akik a BioGen után érdeklődtek – egyikük a 

Merrill Lynchtől jött, a másik ennek a fiúja volt, a harmadik 

fazon pedig a Citibankot képviselte. Rick igyekezett laza lenni, 

de elég nehezen ment, mert azóta, hogy meglátta a feleségét a 

szálloda halljában azzal a fehér gatyás teniszezővel, 

folyamatosan pánikban volt. Karen pénzügyi háttere nélkül 

maximálisan ki volt szolgáltatva másik legnagyobb 

befektetőjének, Jack Watsonnak, ezt pedig finoman szólva elég 

nehezen viselte. Sürgős tőkeinjekcióra volt szüksége. 

Odakint a zöld golfpályán, a ragyogó napsütésben apró 

beszédeket tartott a biotechnológia eljövendő csodáiról, és a 

Burnet-sejtsor gyártotta nagyszerű citokinekről. Úgy érezte, 

sikerült meggyőző képet festenie az ipar és a BioGen jövőjéről, 

de a befektetők másképp látták. 

– A limfokinek is citokinek, nem? – kérdezte a Merrill 

Lynch-es fickó. – Nem volt néhány megmagyarázhatatlan 

haláleset, amit citokinek okoztak? 

Rick elmagyarázta nekik, hogy valóban volt pár haláleset 

évekkel korábban, de csak azért, mert néhány orvos túl hamar 

és túlságosan lelkesen fogott neki a kezelésnek. 

A Merrill Lynch-es fickó erre közölte: 

– Én benne voltam a limfokinüzletben öt évvel ezelőtt. Egy 

vasat se láttam belőle. 

Erre a citibankos alak bedobta: 

– És mi a helyzet a citokinviharral? 



 

 

Citokinvihar. Jézusom, gondolta Rick. Csak ennyi telik 

tőled? 

– A citokinvihar csak elmélet – felelte. – Az alapötlet az, 

hogy az immunrendszer túlreagálhat, és megtámadhatja a 

testet, egész szervrendszerek működését lehetetlenítve el… 

– Nem ez történt az 1918-as influenzajárvány idején? 

– Néhány akadémikus szerint igen, de ezek mindegyike 

konkurens termékeket előállító gyógyszergyáraknak dolgozik. 

– Azt mondja, hogy csak rémhír az egész? 

– Manapság nagyon kell vigyázni azzal, amit az egyetemek 

mondanak. 

– Még 1918-ról is? 

– A félrevezetésnek sok formája létezik – kapta fel a 

labdáját Rick. – A citokinek valójában a jövő hírnökei. A 

klinikai tesztek és a gyártás előkészítése sínen vannak, és a 

legnagyobb visszatérülési rátát ígérik a készülőben lévő 

készítmények közül. Ezért foglalkozik elsősorban citokinekkel 

a BioGen. Ráadásul most nyertük meg a pert, amely… 

– Nem fognak fellebbezni? Azt hallottam, készülnek. 

– A bírósági döntés elvette a kedvüket. 

– De nem haltak meg emberek olyan géntranszferektől, 

melyek citokin vihart okoztak? Nem haltak meg sokan? 

Rick sóhajtott. 

– Nem olyan sokan… 

– Mi? Ötvenen? Százan? Hányan? 

– Nem ismerem a pontos számot – felelte Rick, és most már 

tudta, hogy ez nem az ő napja. Pedig ez még egy órával azelőtt 

volt, hogy egyikük kijelentette: véleménye szerint csak egy 

idióta fektet citokinekbe. 

Kösz. 



 

 

És most kimerülten, magába roskadva ült az öltözőben. 

Már csak egyvalami hiányzott: hogy a vakító fehér 

teniszöltözéket viselő, barna és elégedett Jack Watson leüljön 

melléje, és megkérdezze: 

– Nos, hasznosnak bizonyult a játék? 

– Talán. Majd meglátjuk – morogta Diehl. 

– Azoknak a Merrill Lynch-es fickóknak nincs vér a 

pucájukban – jelentette ki Watson. – Nekik az a 

kockázatvállalás, ha valaki ki meri engedni a pisit a zuhany 

alatt. A helyedben én nem várnék csodákat. Inkább beszéljünk 

arról, mit gondolsz a Radial Genomics-ügyről? 

– Miért? Van ügyük? 

– Azt hittem, hallottál róla. – Lehajolt, hogy kilazítsa a 

cipőfűzőjét. – Nem történt semmi említésre méltó az életedben 

az elmúlt huszonnégy órában? 

– De. Ellopták a Porschémat a cég parkolójából. De nincs 

benne semmi rendkívüli. Válok. Ilyenkor előfordul az ilyesmi. 

– Gondolod, hogy a feleséged vitte el az autót? 

– Nos, igen… 

– De nem vagy biztos benne. 

– Nem – ráncolta össze a homlokát Diehl. – Csak 

feltételeztem… 

– Mert a Radial Genomicsszal is így kezdődött. Kisebb 

lopásokkal. Egy laborasszisztens autója a parkolóból, egy 

kézitáska az ebédlőből, egy belépőkártya a mosdóból. Senki se 

vette komolyan, de utólag visszatekintve kiderült, hogy a 

biztonsági rendszer gyenge pontjait akarták kideríteni. 

Csakhogy erre már az adatbank elleni támadás után jöttek rá. 

– Adatokat loptak tőlük? – kapta fel a fejét Diehl. Ez 

komoly dolog volt. Jól ismerte Charlie Hugginst odaát a 



 

 

Genomicsnál. Fel fogja hívni, határozta el, és átbeszéli vele a 

történteket. 

– Ahogy mondod – felelte Watson. – Huggins persze nem 

akarja elismerni. Júniusban kaptak egy elsődleges 

részvénykibocsátási ajánlatot, és tudja, hogy ez romba döntene 

mindent. Az igazság azonban az, hogy az elmúlt hónapban 

négy sejtsort loptak el a laborjaikból, és ötven terrabájt adatjuk 

tűnt el azokkal a tartalék másolatokkal együtt, amiket egy 

külső helyszínen tároltak. Profi munka volt. Nagyon 

visszavetette őket a munkában. 

– Ez tényleg szar. Sajnálattal hallom. 

– Természetesen rögtön összehoztam Charlie-t a BAK-kal, 

a Biológiai Adatkommandóval. Ez egy biztonsági cég, lehet, 

hogy már hallottál róluk. 

– BAK? – Diehl nem emlékezett a névre, de úgy rémlett, 

már találkozott vele. – Persze, hogy hallottam róluk. 

– Remek. Ők segítettek a Genentech, a Wyeth, a BioSyn és 

még tucatnyi másik vállalat esetében is. Nem mintha szokásuk 

lenne a munkájukkal dicsekedni, de ha gondban vagy, 

vitathatatlanul a BAK a legjobb. Felkeresnek, elemzik a 

biztonsági rendszeredet, azonosítják a sérülékeny pontokat, és 

lezárják a hálózati lékeket. Feltűnés nélkül, gyorsan, 

bizalmasan. 

Diehl arra gondolt, hogy a biztonsági rendszer egyetlen 

igazán gyenge pontja Jack Watson unokaöccse. De mást 

mondott: 

– Lehet, hogy beszélnem kellene velük? 

Ezért ült most itt, az étteremben egy elegáns sötétszürke 

kosztümöt viselő szőkeség társaságában. A nő Jacqueline 

Maurerként mutatkozott be. Rövid haja volt és magabiztosan, 



 

 

céltudatosan viselkedett. Határozottan kezet fogott Rickkel, és 

átadta a névjegykártyáját. Nem lehetett több harmincnál. A 

teste feszes, izmos volt, mint egy tornásznak. Egyenesen Rick 

szemébe nézett, és kertelés nélkül beszélt. 

Rick a kártyára pillantott. A BAK mozaikszó szerepelt 

rajta kék betűkkel, alatta pedig a nő neve és telefonszáma. 

Ennyi, nem több. 

– Megkérdezhetem, hol vannak irodáik? 

– Számos nagyvárosban szerte a világon. 

– És ön melyikhez tartozik? 

– Én jelenleg a San Franciscó-ihoz. Azelőtt Zürichben 

dolgoztam. 

Rick az akcentusát figyelte. Először franciának hitte, de 

sokkal valószínűbb volt, hogy német. 

– Ön zürichi? 

– Nem. Tokióban születtem. Az apám diplomata volt, 

gyerekkoromban rengeteget utaztunk. Párizsban és 

Cambridge-ben tanultam. Az első munkahelyem a Crédit 

Lyonnais hongkongi fiókja volt, ahová azért vettek fel, mert jól 

beszélem a mandarint és a kantonit. Utána a Lombard 

Odierhez mentem Genfbe. 

Megérkezett a pincér. A nő ásványvizet kért, egy olyan 

márkát, amit Rick nem ismert. 

– Még sose volt szerencsém hozzá – jegyezte meg. 

– Norvég. Nagyon finom. 

Rick is ugyanolyant kért. 

– És mikor került a BAK-hoz? 

– Két évvel ezelőtt. Zürichben. 

– Milyen körülmények között? – érdeklődött Rick. 

– Erről csak annyit mondhatok, hogy egy cégnek gondjai 

voltak, és a BAK segítségét kérték. Engem bizonyos technikai 



 

 

kérdések megoldására kértek fel. Ezt követően csatlakoztam 

hozzájuk. 

– Egy zürichi vállalatnak gondjai voltak? 

A nő elmosolyodott. 

– Sajnálom, de nem mondhatok ennél többet. 

– Milyen cégeknek dolgoztak azóta, hogy belépett a BAK-

hoz? 

– Ez bizalmas információ. 

Rick gondterhelten összevonta a szemöldökét. Ha ez a nő 

semmit sem mondhat el neki, akkor hogy merje rájuk bízni a 

kutatási adatait? 

– Tudja, az adatlopás mindenütt sok gondot okoz – mondta 

a nő. – Világszinten évi háromtrillió euró veszteséget okoz. 

Egyetlen vállalat sem szeretné, hogy a nyilvánosság tudomást 

szerezzen a gondjairól, ezért diszkréten kezeljük az ügyeiket. 

– Mi az, amit elmondhat nekem? – kérdezte Rick. 

– Gondoljon bármelyik nagyobb bankra, kutatóintézetre 

vagy gyógyszergyárra. Nagy valószínűséggel dolgoztunk nekik. 

– Ez tényleg nagyon diszkrét. 

– Ahogyan önökkel is azok leszünk. Mindössze három 

emberünk fogja felkeresni önöket, köztük én. Egy kockázati 

tőkebefektető cég könyvelőinek fogjuk kiadni magunkat, 

akiket óvatos főnökük azért küldött, hogy megnézzék, rendben 

mennek-e a dolgok a vállalatnál. Egy hetet töltünk önöknél. 

Ezalatt felmérjük az állapotokat, aztán jelentést teszünk 

önnek. 

Ez igen, gondolta Rick. Célratörő, és valóban diszkrét. De 

hiába igyekezett arra koncentrálni, ami elhangzott, Jacqueline 

Maurer érzékisége elterelte a figyelmét. A nőnek egyetlen 

félreérthető szava, mozdulata vagy pillantása sem volt, a 

lényéből áradó tömény erotika így is egészen elbódította 



 

 

Ricket. Nem visel melltartót, állapította meg. Nincs is 

szüksége rá, mert a selyeming alatt domborodó halmok 

feszesek, kemények… 

– Mr. Diehl! – mondta nyomatékosan a nő. 

– Sajnálom – rázta meg a fejét Rick. – Nehéz időket élek át. 

– Tudunk a magánéleti gondjairól – közölte a nő ahogyan a 

biztonsági problémákról is. 

– Az igazság az, hogy a legfőbb gondot a biztonsági 

főnökünk jelenti – vallotta be Rick. – Egy Bradley nevű fickó… 

– Azonnal le kell cserélni – jelentette ki a nő. 

– Tudom, de a nagybátyja… 

– Ezt bízza csak ránk – bólintott a nő, A pincér visszajött, 

és Jacqueline Maurer kiválasztotta az ebédet az étlapról. 

Ahogy a beszélgetés folytatódott, Rick egyre 

vonzóbbnak találta a nőt. A legjobban talán éppen hűvös 

visszafogottsága tetszett neki. Nem volt nehéz eldöntenie, hogy 

felbéreli. Újra látni akarta. 

Miután megebédeltek, együtt hagyták el az éttermet. Az 

utcára kiérve a nő megállt, és kezet nyújtott neki. A kézfogása 

ezúttal is határozott volt. 

– Mikor kezdenek? – kérdezte Rick. 

– Azonnal. Még ma, ha megfelel. 

– Nagyszerű – felelte elégedetten Rick. 

– Akkor ezt megbeszéltük. Ma kezdünk, de előtte még 

megoldjuk a biztonsági főnök kérdését. 

Egy fekete limuzin húzott a járda mellé. A sofőr kiszállt, és 

ajtót nyitott a nőnek. 

– Ó, és még valami – fordult vissza a nő. – A Porschéját 

megtalálták Houstonban. Egészen biztos, hogy nem a felesége 

vitte el. – Ahogy beült a hátsó ülésre, a szoknya felcsúszott a 



 

 

combján. Nem igazította meg. Integetett Ricknek, aztán a sofőr 

becsukta az ajtót. 

A limó már elvegyült a forgalomban, mire Rick rádöbbent, 

hogy az elmúlt egy percben még levegőt is elfelejtett venni. 



 

 

018. 

Brad Gordon számára csak ártatlan kikapcsolódás volt, 

de próbálta volna ezt megmagyarázni valakinek. Egy 

egyedülálló férfinak nagyon ügyelnie kell manapság. Ezért 

hozott mindig magával egy PDA-t és egy mobiltelefont, ha kiült 

az iskolai tornapálya lelátójára. Úgy tett, mintha üzeneteket 

küldenek, és megállás nélkül telefonálna, akár egy elfoglalt 

szülő. Vagy nagybácsi. És nem jött mindennap, csak hetente 

egyszer-kétszer a futballszezonban, amikor nem akadt más 

szórakozása. 

A délutáni napsütésben, a rövidnadrágban és térdzokniban 

fel-alá futkosó lányok olyan kis imádni valóak voltak. 

Őzikelábú hetedikesek, bimbózó cicikkel, melyek még alig 

ugráltak, ahogy gazdáik szaladgáltak. Némelyiknek már igazi 

melle és nőiesen fejlett feneke volt, de a legtöbbjük még őrizte 

bájos, zsenge formáit. Még nem voltak nők, de már nem voltak 

kislányok sem. És már ártatlanok sem sokáig. 

Brad elfoglalta szokásos helyét, a középső sorok egyikében, 

a félreeső szélen, mintha magányra lenne szüksége, hogy 

nyugodtan bonyolíthassa hívásait. Biccentett a többi 

rendszeresen idejárónak – szülőknek, nagyszülőknek, spanyol 

felvigyázóknak aztán kivette a PDA-ját, és a térdére tette a 

mobilját. Rögtön neki is látott körmölni a kijelzőre a PDA-

ceruzájával, úgy téve, mintha túl elfoglalt lenne ahhoz, hogy a 

lányokra nézzen. 

– Zavarhatom? 

Felnézett. Egy ázsiai lány telepedett le melléje. Még soha 

nem látta, pedig nagyon szemrevaló volt. Tizennyolc év körüli 

lehetett. 



 

 

– Olyan kínos – mondta a lány, de fel kellene hívnom Emily 

szüleit – intett az egyik lány felé a fejével –, és az aksim 

lemerült. Használhatnám a telefonodat? Csak egy percre. 

– Huh, hogyne – adta oda neki a készüléket Brad. 

– Helyi hívás lesz. 

– Csak nyugodtan. 

A lány hamar lebonyolította a hívást, közölve valamelyik 

szülővel, hogy a harmadik negyednél tartanak, és hamarosan 

értük jöhetnek. Brad úgy tett, mintha nem figyelne. 

– Kösz. 

– Szívesen. 

– Még nem láttalak itt – jegyezte meg a lány. – Gyakran 

jársz ide? 

– Nem olyan gyakran, mint szeretném. A meló, tudod. – 

Bradley a pályára nézett. – Melyikük Emily? 

– A középcsatár – mutatott a lány egy kis feketére a pálya 

túloldalán. 

– A barátnője vagyok. Kelly. – Kezet nyújtott. 

– Brad. 

– Örülök, hogy megismertelek, Brad. És te kivel vagy itt? 

– Az unokahúgommal lennék, de mint kiderült, 

fogorvoshoz kellett mennie. Persze elfelejtett szólni. – Brad 

széttárta a kezét. 

– Rendes nagybácsi vagy. Biztosan értékeli, hogy 

megnézed játék közben. Pedig egyáltalán nem nézel ki 

nagybácsinak. Túl fiatal vagy, hogy egy ekkora lány 

nagybátyja légy. 

Brad elmosolyodott. Kissé feszült volt. Kelly nagyon közel 

ült hozzá, a combja szint hozzáért az övéhez. Idegen nő még 

soha nem ült ilyen közel hozzá. 



 

 

– A szüleim nagyon idősek – mondta Kelly. – Az apám 

ötvenéves volt, amikor születtem. – Kinézett a pályára. – Azt 

hiszem, ezért szeretem az idősebb férfiakat. 

Hány éves lehet? – tűnődött Brad. De nem kérdezhette meg, 

mert az túl átlátszó lett volna. 

A lány maga elé emelte a kezét, és megnézte az ujjait. 

– Most festettem ki a körmeimet. Tetszik ez a szín? 

– Igen. Nagyon klassz szín. 

– Az apám utálja, ha ki vannak festve. Azt mondja, ettől 

túl érettnek látszom. Forró szerelem. Ez az árnyalat neve. 

– Ja… 

– Különben mindegyik lány festi a körmét. Én például már 

hetedik óta. Egyébként meg már elég nagy vagyok: már 

leérettségiztem. 

– Tényleg? 

– Igen, tavaly. – Szétnyitotta a kézitáskáját, és kotorászni 

kezdett benne. A rúzs, a slusszkulcs, az iPod és a sminkkészlet 

mellett Brad két csomagocska füvet és egy egész szalagnyi 

színes óvszert pillantott meg. 

Elfordította a tekintetét. 

– Akkor most egyetemre jársz? 

– Nem – felelte a lány. – Kihagyok egy évet. – A jegyeim 

nem voltak valami fényesek. Túl sokat buliztam. – Egy apró 

narancsleves műanyag palackot húzott elő. – Nincs nálad 

vodka? 

– Nincs – felelte meglepetten Brad. 

– És gin? 

– Az se… 

– De tudsz szerezni, nem? – mosolygott rá a lány. 

– Azt hiszem, igen. 



 

 

– Ígérem, visszafizetem – mondta még mindig mosolyogva 

a lány. Így kezdődött. 

Külön hagyták el a pályát, néhány perc különbséggel. 

Bradley ment elsőnek. A parkolóban bevágta magát az 

autójába, és várta, hogy a lány is felbukkanjon. Hamarosan 

meg is jelent. Strandpapucs volt rajta, rövid szoknya és merész 

csipkés felső. Tipikus mai lány, gondolta Brad. Hatalmas 

táskája az oldalát verte, ahogy lépkedett. Cigarettára gyújtott, 

és beszállt a saját autójába. Egy fekete Mustangot vezetett. 

Integetett Bradnek. 

Brad beindította a motort, és kikanyarodott a parkolóból. 

A lány követte. 



 

 

019. 

Marilee Hunter, a Long Beach Memorial genetikai 

laborjának pedáns igazgatója imádott beszélni, Marty Roberts 

pedig mindent megtett annak érdekében, hogy úgy tűnjön, 

érdekli a nő mondókája. Marilee bogaras volt és szigorú – mint 

a könyvtáros kisasszonyok a negyvenes években készült 

filmekben és a legnagyobb élvezetet az jelentette számára, ha 

hibát találhatott más kórházi alkalmazottak munkájában. 

Martyt is ezért hívta, azzal az üzenettel, hogy egy sürgős és 

halaszthatatlan ügyről kíván beszélni vele. 

– Javítson ki, ha rosszul tudom az alapsztorit – mondta 

Martynak. – Mr. Weller lánya post mortem apasági vizsgálatot 

kezdeményezett, amely kimutatta, hogy az apja DNS-ének 

semmi köze az övéhez. Ugyanakkor az özvegy állítja, hogy 

igenis, Weller a lány apja, és újabb teszteket követel. Te vér-, 

lép-, máj-, vese– és heremintákat küldtél nekem, holott tudod, 

hogy a holttestet bebalzsamozták. Ezek alapján csak arra 

tudok gondolni, hogy kimérát keresel. 

– Igen. Vagy hibát az apasági tesztben – felelte Marty. – 

Nem tudjuk, hol végeztette el a lány a tesztet. 

– Az apasági tesztek hibaszázaléka laborról laborra 

változik – mondta Marilee. – Ha az interneten rendeled meg, 

akkor különösképpen. Az én laboromban nincsenek hibák. Meg 

fogjuk vizsgálni a szöveteket, Marty. Feltéve, hogy szállítod a 

lány DNS-mintáját is. 

– Nos, igen. – Erről teljesen megfeledkezett. Ahhoz, hogy 

összehasonlítsák a DNS-eket, szükségük volt a lány száj 

nyálkahártya-min táj ára is. – Nem biztos, hogy hajlandó lesz 

együttműködni. 



 

 

– Ebben az esetben a fiút és a másik lányt fogjuk vizsgálni. 

De tudod, hogy a szövetvizsgálat időbe telik. Hetekbe. 

– Persze. 

Marilee kinyitotta a Weller-aktát, borítóján az ELHUNYT 

pecséttel, és átlapozta. 

– Valamit nem értek – jelentette ki végül. 

Marty felkapta a fejét. 

– Mi? 

– Itt az áll, hogy toxikológiai tesztet kértetek, és az 

eredmény negatív lett. 

– Minden autóbaleset során elvégeztetjük. Ez rutineljárás. 

– Nem is erről van szó – biggyesztette le az ajkát Hunter. – 

A gond az, hogy megismételtük a tesztet a laborban, és nem 

lett negatív. 

– Valóban? – adta a mit sem sejtő ártatlant Marty. Mi a 

fene? 

– Nem könnyű azok után elvégezni, hogy a balzsamozó 

telepumpálta a szöveteket mindenféle tartósítószerrel, de azért 

van némi tapasztalatunk benne. Azt találtuk, hogy az elhunyt, 

Mr. Weller sejtjeiben a kalcium– és magnéziumszint az 

átlagosnál jóval magasabb volt… 

Te jó ég, gondolta Marty. 

– …ahogyan az alkohol-dehidrogén-gázszint is a májban, 

ami arra utal, hogy a baleset pillanatában az elhunyt 

véralkoholszintje magas volt… 

Marty toporzékolni tudott volna. Ki csinálta az eredeti 

toxikológiai vizsgálatot? Egyáltalán megcsinálták? 

– …és végül, de nem utolsósorban, etakrinsav nyomaira 

bukkantunk. 

– Etakrinsav? – Marty megrázta a fejét. – Ennek semmi 

értelme. Az egy orális diuretikum. 



 

 

– Úgy van. 

– A fickó negyvenhat éves volt. Csúnya sérülései voltak, de 

még így is látszott rajta, hogy nagyszerű kondícióban volt. 

Testépítő lehetett vagy valami hasonló. Igaz, a testépítők 

mindenféle gyógyszert beszednek. Többek között vízhajtót is. 

– Mi viszont úgy gondoljuk, hogy nem önként vette be – 

mondta Hunter. – Valószínűleg nem tudott róla. 

– Gondolod, hogy valaki megmérgezte? – kérdezte Marty. 

A nő vállat vont. 

– Olyan toxikus reakciókat okozhat, mint a sokk, a 

vérnyomáscsökkenés vagy a kóma. Ez is hozzájárulhatott a 

halálához. 

– Nem tudom, hogyan bizonyíthatnánk ezt. 

– Te boncoltad – lapozott vissza Marilee. 

– Igen, én. Végzetes sérülései voltak. Roncsolásos trauma 

az arcon és a mellkason, perikardiális repedés, csípő– és 

femurfraktúra. A légzsákja nem nyílt ki. 

– Gondolom, az autót is ellenőrizték. 

– A zsarukat kérdezd. Az nem az én feladatom. 

– Ellenőrizniük kellett volna. 

– Nézd – mondta Marty –, ez egy sima ütközés volt, 

egyetlen autóval, több szemtanúval. Az áldozat nem volt se 

részeg, és nem volt kómában sem. Egyenesen nekirohant egy 

felüljáró talapzatának, óránként száznegyvennel. Tipikusan az 

a helyzet, ami rögtön felveti az öngyilkosság lehetőségét. Nem 

csoda, hogy a légzsák ki volt kapcsolva. 

– De nem ellenőriztetted, Marty. 

– Nem, mert nem volt rá okom. A fickó toxikológiai 

eredménye negatív volt, az elektrolitjai átlagosak, a 

sérüléseknek és a halál időpontjának megfelelőek. 

– Kivéve, hogy nem voltak átlagosak, Marty. 



 

 

– A mi tesztjeink szerint igen. 

– Hm… – csücsörítette össze a száját a nő. – Biztos vagy 

benne, hogy megcsinálták azokat a teszteket? 

Ez volt az a pillanat, amikor Marty Roberts fejében 

összeállt a kép. Raza azt mondta, hogy aznap este sürgős 

rendelés érkezett a csontbankból, ő pedig mindenáron 

teljesíteni akarta. Vagyis nem volt ideje négy-hat napot várni, 

hogy Weller eredményei megérkezzenek. 

– Ennek utána kell néznem. 

– Mindenképpen – értett egyet Marilee mert az akta 

szerint az elhunyt fia egy biotechnológiai cégnél dolgozik, a 

felesége pedig egy gyermekgyógyászati rendelőben, vagyis 

elméletileg bármelyikük hozzájuthatott a gyógyszerhez. Jelen 

pillanatban nem tudjuk kizárni azt a lehetőséget, hogy Mr. 

Wellert megmérgezték. 

– Ez igaz, de nagyon valószínűtlen, hogy ez történt volna – 

motyogta Marty. 

Marilee haragosan összevonta a szemöldökét. 

– Máris utánanézek – sietett megígérni a patológus. 

A patológia felé menet azon törte a fejét, mit kezdjen 

Razával. Az a fickó kész veszedelem volt. Marty most már 

biztos volt benne, hogy Raza meg sem rendelte a toxikológiai 

vizsgálatot, ez pedig azt jelentette, hogy az eredményeket 

meghamisították. Vagy maga Raza követte el – lefénymásolt 

egy másik leletet, és megváltoztatta a nevet –, vagy volt a 

laborban egy cinkosa, aki hamisított egyet neki. Az utóbbi tűnt 

valószínűbbnek, vagyis – ami egyáltalán nem hiányzott – még 

egy személy érintett volt az ügyben. 

Mindennek tetejébe még Miss Buzgómócsing is rászállt az 

etakrinsav miatt. Ha John Wellert tényleg megmérgezték vele, 



 

 

akkor el kellett ismerni, hogy ügyes választás volt. A fickó 

nyilvánvalóan hiú volt a testére: ennyi idősen naponta legalább 

két órát kellett az edzőteremben töltenie, hogy ilyen formában 

lehessen. Nyilván tonnaszám szedte a táplálékkiegészítőt, meg 

még ki tudja, mi mindent. Szóval nehéz lesz bizonyítani, hogy 

nem magától vette be a vízhajtót. 

Nehéz, de nem lehetetlen. Az etakrinsav vényköteles 

gyógyszer. Valahol nyoma kell legyen, még akkor is, ha egy 

másik testépítőtől kapta, vagy az interneten rendelte 

Ausztráliából. Nem is ez volt a gond, hanem az, hogy napokba 

fog telni kideríteni ezt, addig pedig könnyen betoppanhat 

valaki, hogy ránézzen a tetemre. És ha megteszi, akkor azt is 

látni fogja, hogy a halott karja és lába ki van csontozva. 

Az istenit! 

Az a barom Raza! 

Marty inkább a negyvenhat éves testépítőre terelte a 

gondolatait. Egy ennyi idős férfi, felnőtt gyermekekkel – miért 

dolgozza hülyére magát, hogy ilyen teste legyen? Erre csak két 

válasz lehet: vagy meleg, vagy fiatalabb nője van. Bármelyik is 

forgott fenn, a fickó nagy valószínűséggel nem döngette az 

asszonyt. Mit érezhetett az? Dühös volt? 

Bizonyára. De eléggé dühös ahhoz, hogy megmérgezze 

önimádó férjét? Az emberek ennél kevesebbért is megölik a 

férjüket vagy a feleségüket. Marty megpróbálta felidézni, amit 

az exhumáláskor látott. A könnyes szemű özvegy a fiára 

támaszkodva áll a sír mellett; mellette kötelességtudó lánya, 

kezében zsebkendőkkel, hogy maminak legyen mibe belefújnia 

az orrát. Nagyon megható. 

Kivéve, hogy… 

Abban a pillanatban, hogy a koporsó előbukkant a földből, 

Emily Weller baromi ideges lett. A bánatos özvegy azt akarta, 



 

 

hogy apuci mielőbb kerüljön vissza a földbe. Ne vigyék vissza a 

kórházba. Ne vegyenek ki belőle túl sok mintát. Az asszony, aki 

addig olyan harciasan követelte a DNS-vizsgálatot, hirtelen 

meggondolta magát. 

Miért? – kérdezte magától Marty. Miért viselkedett így? 

Csak egyetlenegy választ tudott elképzelni: azt, hogy 

miközben Mrs. Weller akarta az apasági vizsgálatot, azt 

legrosszabb álmában se gondolta volna, hogy a tetemet 

visszaviszik a kórházba. Azt hitte, hogy beleböknek egy tűt ott 

helyben, leszívnak egy kis vért, visszahantolják a férjét, és 

hazamennek. 

De nem így történt, és ettől Mrs. Weller szörnyen ideges 

lett. Talán mégiscsak volt remény. 

Bement az irodájába, és bezárta maga mögött az ajtót. 

Beszélnie kellett Mrs. Wellerrel. Kényes dolgokról. Csakhogy a 

kórház minden hívás idejét rögzítette… Milyen ürüggyel hívja 

fel? Összeráncolta a homlokát. Hát persze! DNS-t kell 

gyűjtenie tőle és a gyerekeitől. Oké, de miért nem tette meg a 

temetőben? Csak kenetet kellett volna venni a szájukból. Az 

egész nem tartott volna tovább néhány másodpercnél. 

Válasz: mert azt hitte, hogy a minták már Miss 

Buzgómócsing rendelkezésére állnak. 

Marty alaposan átgondolta ezt. Jól megforgatta az 

agyában. Nem talált benne semmi hibát. Tökéletes indok volt 

arra, hogy felhívja az özvegyet. 

Felemelte a kagylót, és tárcsázott. 

– Mrs. Weller, itt dr. Roberts a Memorial Kórházból. 

Marty Roberts. 

– Igen, dr. Roberts. – Szünet. – Minden rendben? 



 

 

– Igen, Mrs. Weller. Csak időpontot szeretnék egyeztetni. 

Önnek és a gyermekeinek be kell jönniük, hogy vért és 

szájnyálkahártya-mintát adjanak. A DNS-teszthez. 

– Már megtettük. Annak a laboros nőnek. 

– Úgy érti, dr. Hunternek? Értem. Elnézést, nem tudtam. 

Egy darabig mindketten tanácstalanul hallgattak, aztán 

Emily megkérdezte: 

– Maga… maga fogja csinálni a teszteket Jack mintáival? 

– Egy részüket itt végezzük el, egy részüket pedig a labor. 

– Találtak már valamit? Úgy értem, megtalálták azt, amire 

számítottak? Marty elégedett mosollyal hallgatta. A nő nem az 

apasági vizsgálatról beszélt. Attól tartott, hogy valami másra 

is rábukkannak. 

– Nos, Mrs. Weller, voltaképpen… 

– Igen? 

– Úgy tűnik, van egy kis komplikáció. Nem komoly. 

– Miféle komplikáció? 

– A genetikai labor egy érdekes vegyület nyomaira 

bukkant Mr. Weller szöveteiben. Minden bizonnyal egy 

szennyezett laboreszköz lehet az oka. 

– Miféle vegyületről van szó? 

– Csak azért említem, mert tudom, hogy szerette volna 

mielőbb visszahelyezni a férjét végső nyughelyére. 

– Úgy van. Nem akarom, hogy háborgassák. 

– Ez természetes. Én sem szeretném, ha megint exhumálni 

kellene, hogy napokig vagy hetekig itt legyen, és azt kutassák 

rajta, hogyan került az a vegyület a testébe. Mert még ha 

minden bizonnyal laborhibáról van is szó, ettől a perctől fogva 

mindenben a törvény szerint kell eljárnunk, Mrs. Weller. Az 

igazság az, hogy nem is lett volna szabad felhívnom önt. De… 



 

 

egy kicsit én is felelősnek érzem magam, és nem szeretném, ha 

a halottkémet is bevonnák. 

– Értem. 

– A törvényeket természetesen szigorúan be kell tartani 

mindannyiunknak, de láttam, mennyire megviselte az 

exhumálás… 

– Igen… nagyon… 

– …és ha nem szeretné újra átélni, a költségekről nem is 

beszélve, akkor javasolhatnék egy kevésbé drámai megoldást. 

És sokkal olcsóbbat is, ha ez szempont… Önnek joga van 

hamvasztatást kérni. 

– Ezt nem tudtam – mondta meglepetten az asszony. 

– Mert meg sem fordult a fejében. Honnan tudhatta volna, 

hogy a férjét exhumálni fogják? 

– Ez igaz. Nem tudhattam. 

– De most dönthet úgy, hogy nem akar több vizsgálatot. 

– Az nagyon jó lenne – sóhajtott az asszony. 

Azt meghiszem, gondolta Marty. 

– Természetesen, ha tudná, hogy vizsgálat lesz, ön nem 

kérne hamvasztást, én pedig nem javasolhatom önnek, mert 

ehhez semmi közöm. Ön azonban dönthet úgy saját 

megfontolások alapján, hogy jobb lesz a férjének, ha 

elhamvasztják. Ha még ma vagy holnap sor kerülne rá, ezzel 

le is lenne tudva az ügy. Mire sor kerülne a hivatalos 

halottszemlére, a test már el lesz hamvasztva, ön pedig 

semmiért sem hibáztatható, mert még nem kapott hivatalos 

értesítést. 

– Értem. 

– Most mennem kell – mondta Marty. 

– Köszönöm, hogy felhívott. Ez minden? 



 

 

– Igen – felelte Marty. – Köszönöm, hogy időt szakított 

rám, Mrs. Weller. 

– Nincs mit, dr. Roberts. 

Klikk. 

Marty Roberts hátradőlt a székében. Úgy érezte, jól 

csinálta. Roppant elégedett volna magával. 

Már csak egy elintéznivalója maradt. 

– Ötödik emelet, labor. Itt Jennie. 

– Dr. Roberts a patológiáról. Meg szeretném kérni, hogy 

ellenőrizzen nekem egy laboreredményt. 

– Friss eredmény, dr. Roberts? 

– Nem, régebbi. Egy toxikológiai vizsgálat, amit nyolc 

nappal ezelőtt rendeltünk el. A beteg neve Weller. – Bediktálta 

az azonosító számot. 

Rövid szünet következett billentyűpötyögéssel átszőve. 

– John J. Weller? Fehér férfi, negyvenhat éves? 

– Igen. 

– Teljes toxikológiai vizsgálatot végeztünk vasárnap reggel 

hét harminchétkor, május nyolcadikán. Toxikológiai 

vizsgálatot és még kilenc másik tesztet. 

– A vérmintát megtartották? 

– Minden bizonnyal. Manapság minden szövetet 

megtartunk. 

– Ellenőrizné nekem? 

– Mindent megtartunk, dr. Roberts, még az újszülöttek 

sarkából vett vérmintát is. Csak a törvény által előírt PKU-

vizsgálat miatt van szükség rá, de azért megtartjuk. Ahogyan 

a sebészileg eltávolított szöveteket is. Mindent… 

– Értem, de azért megnézné? 



 

 

– Látom a számítógépen, hogy lajstromba vettük. A B-7 

hűtőrekeszben van elhelyezve. A hónap végén kerül át a külső 

hűtőraktárba. 

– Nézze – Marty kezdte elveszteni a türelmét –, itt egy 

potenciális bűncselekményről van szó, úgyhogy nagyon kérem, 

álljon fel, és ellenőrizze, tényleg ott van-e az a minta. 

– Rendben. Mindjárt leküldök valakit a hűtőhöz, és ha 

megnézte, visszahívom. 

– Köszönöm, Jennie. 

Letette, és megint hátradőlt a székben. Az üvegfalon át 

látta, hogy Raza az asztalt sikálja a következő boncoláshoz. 

Raza mindig alaposan letakarította az asztalt. Alapos fickó, 

gondolta Marty, ezt el kell ismerni. Nagyon ad a részletekre. 

A kórházi adatbázist se volt rest megváltoztatni, hogy egy 

nem létező mintára mutasson. Ehhez azért szüksége lehetett 

némi segítségre. 

Néhány perccel később megcsörrent a telefon. 

– Dr. Roberts? Itt Jennie. 

– Hallgatom, Jennie. 

– Attól tartok, elkeveredett a minta. Harminc köbcenti 

vénásan vert vérről lenne szó, de nincs a B-7-ben. Úgy tűnik, 

valaki rossz helyre tette. Már keressük. Ha megtaláltuk, 

értesítem. Segíthetek még valamiben? 

– Nem, Jennie – felelte Marty. – Köszönöm. 



 

 

020. 

Végre! Ellis Levine a Madison és a Hetvenkettedik utca 

sarkán található Polo Ralph Lauren áruház első emeletén 

találta meg az anyját. Épp a próbafülkéből jött ki fehér 

vászonpantallóban és színes topban. Megállt a tükör előtt, 

körbefordult, aztán meglátta őt. 

– Szia, drágám! Mi a véleményed? 

– Anya! Mit keresel te itt? 

– Ruhákat veszek a hajóútra, drágám. 

– De nem mentek hajóútra, anya – mondta a fia. 

– Dehogynem. Minden évben elmegyünk. Tetszik, hogy a 

nadrág szára fel van hajtva? 

– Anya… 

Az anyja durcásan összevonta a szemöldökét, és 

megigazította ősz haját. 

– Nem tudom eldönteni, hogy jó lesz-e ez a top – 

sóhajtozott. – Nem nézek ki úgy benne, mint egy tál 

gyümölcssaláta? 

– Beszélnünk kell – jelentette ki Ellis. 

– Jó. Ebédelsz velem? 

– Nem, anya. Vissza kell mennem az irodába. – Ellis 

könyvelő volt egy reklámügynökségnél. Azért hagyta ott a 

munkáját és rohant ide, mert a bátyja riasztotta, hogy gond 

lesz. 

Közelebb lépett az anyjához, és csendesen közölte: 

– Most nem vásárolhatsz ruhákat, anya. 

– Ne mondj butaságokat, drágám. 

– Anya, tudod, hogy megbeszéltük… – Ellis és két fivére az 

elmúlt hétvégén ült össze a szülőkkel azok scarsdale-i házában. 



 

 

Nehéz, fájdalmas beszélgetés volt. Az apjuk hatvanhárom éves 

volt, az anyjuk ötvenkilenc. Most mindkettőjüket a három fiuk 

tartotta el. 

– Nem gondolhattátok komolyan – tiltakozott az anyja. 

– De igen, anya. – Ellis megszorította a karját. 

– Ellis Jacob Levine! – rántotta el a karját az asszony. – 

Mégis, mit képzelsz? 

– Anya, apa munkanélküli lett. 

– Tudom, de rengeteg… 

– És a nyugdíját is megvonták. 

– Csak ideiglenesen. 

– Nem, anya, nem ideiglenesen. 

Az anyja haragosan ránézett. 

– Az apád és én beszéltünk, miután elmentetek. Azt 

mondta, minden rendben lesz. Nevetséges, hogy et akarjátok 

adni a házat és a Jaguart. 

– Ezt apa mondta? 

– Persze, hogy ő mondta.  

Ellis sóhajtott. 

– Csak azért mondta, mert nem akarja, hogy aggódj. 

– Nem aggódom: Es az apátok imádja a Jagjét. Minden 

évben új Jaget vesz magának azóta, hogy megszülettetek. 

Az eladók nagy szemekkel méregették őket. Ellis 

félrevonta az anyját. 

– A dolgok megváltoztak, anya. 

– Ugyan, kérlek. 

Ellis elfordította a fejét. Képtelen volt állni az anyja 

tekintetét. Egész életében felnézett a szüleire: sikeresek 

voltak, boldogok, stabil házasságban éltek. Neki és a fivéreinek 

már nem ment ilyen jól – a bátyja elvált –, de a szüleikre 

mindig számíthattak. Még azután is, hogy az apjuk elveszítette 



 

 

az állását. Mindannyian tisztában voltak vele, hogy ebben a 

korban nincs esélye új munkahelyet találni, de a szüleiknek 

voltak befektetéseik, részvényeik, földjük Montanában és a 

Karib-térségben, és bőséges nyugdíjuk is volt. Mi okuk lett 

volna hát az aggodalomra? Az életstílusukon sem változtattak. 

Folytatták a szórakozást, az utazást, s a költekezést. 

Most viszont ő és a fivérei fizették a scarsdale-i házra 

felvett jelzáloghitelt. És megpróbáltak túladni a Charlotte 

Amalie-i öröklakáson, meg a vaili házon. 

– Anya, nekem két óvodás gyermekem van, a Jeffe pedig 

elsős. Tudod te, mennyibe került egy magániskola a 

belvárosban? Aaronnak tartásdíjat kell fizetnie. Megvan a 

saját életünk. Már nem győzünk titeket finanszírozni. 

– Ti nem fizettek se nekem, se az apátoknak! – csattant fel 

az anyja. 

– De igen, anya. Éppen ezért mondom neked, hogy nem 

veheted meg ezt a ruhát. Kérlek. Menj vissza, és vedd le. 

Ekkor következett be az, amitől a legjobban tartott: az 

anyja elsírta magát. 

– Annyira félek – mondta a tenyere mögé rejtőzve az 

asszony. – Mi lesz velünk. – Az egész teste rázkódott. Ellis 

magához ölelte. 

– Minden rendbe jön – mondta gyengéden. – Öltözz át. 

Ebédelni megyünk.  

– De te nem érsz rá. – Most már zokogott. – Te magad 

mondtad. 

– Nem baj. Ebédelünk, anya. A Carlyle-ba megyünk. Jó 

lesz, meglátod. 

Az anyja hüppögve megtörölte az arcát, aztán sarkon 

fordult, és felemelt fővel bevonult a próbafülkébe. 



 

 

Ellis szétnyitotta a telefonját, és beszólt az irodába, hogy 

késni fog. 



 

 

021. 

Washingtonban, a Kongresszusi Biotechnológiai 

Imareggelin, dr. Robert Bellarmino türelmetlenül várta, hogy 

végre befejeződjön a bemutatása. A köztudottan bőbeszédű 

Henry Waters képviselő azonban rendületlenül folytatta: 

– Dr. Bellarminót mindannyian jól ismerjük. 

Lelkiismeretes orvosnak, a tudomány és Isten emberének, 

olyan embernek, akinek elvei vannak, aki mer becsületes lenni 

egy olyan korban, amely mindent megenged, elég, ha csak az 

MTV-re gondolunk. Dr. Bellarmino nem csupán a Nemzeti 

Egészségügyi Intézet egyik igazgatója, hanem a houstoni 

Thomas Field baptista templom nem hivatásos lelkipásztora is, 

valamint annak a Fordulópontok című könyvnek a szerzője, 

melyben lelki ébredését meséli el nekünk Jézus Krisztus urunk 

gyógyító szavára… De látom, hogy erősen engem néz, és 

tudom, hogy egy óra múlva kongresszusi meghallgatása lesz, 

ezért nem is húzom tovább az időt. Kérem, engedjék meg, hogy 

bemutassam önöknek Isten és a tudomány emberét, dr. Robert 

A. Bellarminót. 

Bellarmino, jóképűen és magabiztosan, fellépett a 

pulpitusra, hogy előadja a programfüzetben „Isten terve az 

emberrel és a genetika tudományával” címmel meghirdetett 

beszédét. 

– Hálás köszönetem Waters képviselő úrnak, és 

mindannyiuknak, hogy eljöttek ma ide. Sokan önök közül 

bizonyára csodálkoznak azon, hogyan tudja egy tudós, 

különösen egy genetikus összeegyeztetni munkáját Isten 

Igéjével. De ahogy Denis Alexander mondja, a Biblia arra 

emlékeztet minket, hogy Isten, az egyetemes teremtő, nemcsak 



 

 

független teremtményeitől, de pillanatról pillanatra 

gondoskodik is azokról. A bolygónk biodiverzitásának alapját 

képező DNS-t is Isten teremtette. Ezért vádolnak minket olyan 

gyakran a géntechnológia bírálói azzal, hogy istent akarunk 

játszani, mások pedig, megrögzött környezetvédők, ezért 

mondják azt, hogy a természet szent és sérthetetlen. Ezeket én 

eretnek nézeteknek tartom. 

Bellarmino szünetet tartott, hogy a hallgatóság 

megízlelhesse a szót. Közben azon tűnődött, mondjon-e még 

egyet s mást a pogány hiedelmekről, különösképpen a 

panteista természetimádatról, amit egyesek „kaliforniai 

kozmológiának” hívtak, de végül úgy döntött, nem teszi. Ma 

nem. 

– A Szentírás világosan kimondja a Mózes 1:28-ban és 2:15-

ben, hogy Isten az emberre bízta a Földről és a rajta élő 

teremtményekről való gondoskodást. Mi nem istent játszunk. 

Mi csak eleget teszünk annak, amivel Isten megbízott minket: 

jó szolgákként gondozzuk és használjuk ezt a világot minden 

nagyszerűségével és változatosságával együtt. Ez a mi Isten 

adta küldetésünk. Mi a bolygónk gondnokai vagyunk. A 

géntechnológiai is csak azokat az eszközöket használja, amiket 

Teremtőnk a rendelkezésünkre bocsátott feladatunk 

teljesítéséhez. A védtelen termést felfalják a kártevők, vagy 

elpusztítja a fagy és az aszály. A génmódosítás megelőzheti ezt, 

ráadásul lehetővé teheti, hogy kevesebb helyen többet 

termeljünk, ezzel megkímélve a még zöld területeket, 

miközben az éhezőknek enni adunk. A géntechnológia lehetővé 

teszi, hogy Isten minden teremtménye részesüljön az ő 

bőkezűségéből. A génmódosított organizmusok tiszta inzulint 

termelnek a cukorbetegeknek és tiszta véralvadási faktorokat 

a hemofíliásoknak. Korábban sokan ezek közül a betegek közül 



 

 

a szennyező anyagok miatt haltak meg. Az, hogy ma képesek 

vagyunk tiszta formában előállítani a gyógyszereiket, Isten 

ajándéka. Ki merné azt mondani, hogy nem? A kritikusaink azt 

mondják, hogy a génsebészet természetellenes, mert egy 

szervezet lényegét változtatja meg mélyrehatóan és 

alapjaiban. Ez is egy eretnek nézet. A valóság ugyanis az, hogy 

a növények és állatok háziasítása, amit már évezredek óta 

gyakorlunk, ugyanilyen mélyreható és lényegi változásokat 

okozott és okoz az érintett fajoknál. A kutya már nem farkas, 

a kukorica sem satnya, ehetetlen gyomnövény. A génsebészet 

csak egy újabb lépcsője a nagy hagyományokkal rendelkező 

nemesítésnek. Miért kellene hát ennyire tartanunk tőle? 

Időnként azt halíjuk, hogy nem kellene megváltoztatnunk a 

DNS-t, és punktum. De miért ne? A DNS nincs bebetonozva. 

Változik az idők során, és folyamatosan interakcióban van a 

mindennapi létezésünkkel. Mondjuk azt az atlétáknak, hogy 

ne emeljenek súlyokat, mert azok meg fogják változtatni az 

izmaik alakját? Mondjuk azt a diákoknak, hogy ne olvassanak 

könyveket, mert azok módosítani fogják fejlődésben lévő agyuk 

szerkezetét? Természetesen nem fogjuk ezt tenni. A testünk 

folyamatosan változik, és vele együtt változik a DNS-ünk is. 

Tudják önök, hogy több mint ötszáz genetikai eredetű betegség 

van, amit génterápiával potenciálisan gyógyítani lehetne? Sok 

ezek közül elviselhetetlen szenvedést, korai és gyötrelmes 

halált okoz kisgyerekeknek. Más betegségek Damoklesz 

kardjaként lebegnek egy egyed feje felett; az illető tudja, hogy 

magában hordozza a csíráját, és várja, mikor csapnak le rá a 

tünetek. Ne gyógyítsuk ezeket a betegségeket, amikor 

megtehetjük? Ne enyhítsük a szenvedést, ha módunkban áll? 

Miért ne? Ha ennek az ára az, hogy változtatni kell a DNS-en, 

akkor változtassunk rajta. Ilyen egyszerű! Akkor hát nyúljunk-



 

 

e hozzá a génekhez vagy ne? Isten szolgálata ez vagy emberi 

arrogancia? Ez egy olyan kérdés, amit nem szabad félvállról 

venni. Ugyanolyan fogas kérdés, mint az embrióké. A zsidó-

keresztény kultúrkörben élők egyhangúan ellenzik az embriók 

felhasználását. Ezek a nézetek azonban előbb vagy utóbb alul 

fognak maradni a gyógyítás és a fájdalomcsillapítás iránti 

igénnyel szemben. Nem idén, nem jövőre, de eljön az ideje 

ennek is. A válaszkeresés addig is nagy gondosságot és sok 

imát igényel. Jézus urunk nem habozott azt mondani a 

bénának: „kelj fel és járj”. Mi mért tennénk másként, ha 

kezünkben a gyógyítás lehetősége? Igen, tudom, hogy az 

emberi lélek ennél bonyolultabb. Néha túl merészek vagyunk, 

máskor meg a homokba dugjuk a fejünket, mert azt hisszük, 

úgy könnyebb lesz nekünk. De közben mindannyian tudjuk: 

azért vagyunk a világon, hogy Isten dicsőségét hirdessük. Én 

hiszek benne, hogy ő irányítani fogja a lépteinket, és 

útmutatásával egy olyan világot fogunk felépíteni magunknak, 

amilyent elképzelt nekünk. Hiszek benne, és hiszek bennünk, 

az emberiségben. Ezért imádkozom alázattal, Isten nevében, 

ámen. 

A beszéd bejött – mindig bejött. Bellarmino több változatát 

is előadta már az elmúlt tíz évben, és mindannyiszor egy kicsit 

merészebben, egy kicsit keményebben. Öt évvel ezelőtt még 

nem használta az „embrió” szót. Most már igen, bár egyelőre 

még óvatosan, csak súrolva a témát. Az alapokat fektette le. 

Gondolkodásra késztette az embereket. Tudta, hogy amikor a 

betegek szenvedéséről beszél, a többségnek lelkiismeret-

furdalása támad. Ugyanígy akkor is, ha szóba került Jézus és 

a béna története. 

Persze senki sem tudhatta, hogy a csoda valóban 

megtörténhet-e valaha. Még ő maga sem volt teljesen biztos 



 

 

benne, de hadd higgyék, hogy valóra válhat. És hadd 

aggódjanak csak. Van is miért: a tét magas, a fejlődés 

megállíthatatlan. Ha valamit nem csinálnak meg az 

Államokban, mert Washington ellehetetlenít egy kutatást, 

akkor megcsinálják helyette Sanghajban, Szöulban vagy Sao 

Paulóban. 

Bellarmino azonban nem azért pedálozott ennyit, hogy ez 

vele is előfordulhasson. Az ő laborját, az ő kutatásait, az ő 

hírnevét semmi sem veszélyeztethette. Bármire képes volt, 

hogy megvédje őket. 

Egy órával később Bellarmino a kongresszus genetikai 

és egészségügyi bizottsága előtt állt. A meghallgatást célja az 

volt, hogy megállapítsák, helyesen jár-e el a szabadalmi 

hivatal, amikor emberi géneket véd le – amint azt már több 

ezer esetben megtette. 

– Nem kétséges, hogy komoly problémával van dolgunk – 

mondta dr. Bellarmino anélkül, hogy a jegyzeteibe pillantott 

volna. Betanulta a mondandóját, hogy egyenesen a kamerákba 

nézve adhassa elő. Így nagyobb hatást gyakorolhatott a 

nézőkre. – Hartz ipar véd le géneket, az komolyan 

megnehezítheti a kutatásokat; ugyanakkor, ha egyetemi 

kutatók teszik ugyanezt, az kevesebb gondot okozhat, mivel 

ebben az esetben az eredményeket szabadon megosztják 

egymással. 

Mindez persze baromság volt. Bellarmino nem említette, 

hogy az egyetemi és az ipari kutatók közötti különbségek már 

régen elmosódtak. Az egyetemi kutatók húsz százalékát az ipar 

fizeti, tíz százalékuk gyógyszereket fejleszt, több mint tíz 

százalékuk már legalább egy terméket piacra dobott, és több 



 

 

mint negyven százalékuk nyújtott már be szabadalmi 

bejelentést. 

Bellarmino azt sem említette, hogy ő maga is sorra adta be 

a génekre vonatkozó szabadalmi bejelentéseket. A 

laboratóriuma csak az elmúlt négy év során 572 kérvényt 

nyújtott be, olyan betegségek genetikai okait nevezve meg, 

mint az Alzheimer, a skizofrénia, a mániákus depresszió, a 

szorongás vagy a figyelemhiányos rendellenesség. Tucatnyi 

gént védetett le a metabolizmus betegségeire az 1-tiroxi-

hidrokambrin hiányától (amit a „nyugtalan láb” alvási 

rendellenességgel hoznak összefüggésbe) a para-amino-2,4 -

dihidroxibentamin (ágybavizelést okozó) túltermeléséig. 

– Ugyanakkor – mondta dr. Bellarmino – biztosíthatom a 

tisztelt bizottságot, hogy a génszabadalmaztatás általában 

véve a közjót szolgálja. Eljárásaink, melyek arra hivatottak, 

hogy a szellemi tulajdont védjék, jól működnek. A sok pénzt 

felemésztő kutatói munkát védeni kell, és ennek a fogyasztó, 

az amerikai páciens fogja igazán hasznát látni. 

Arra sem tért ki, hogy évente több mint négyezer DNS-sel 

kapcsolatos szabadalmat adnak, vagyis kétóránként egyet 

minden egyes munkanapon. Mivel az emberi genom mindössze 

harmincötezer gént számlál, a szakemberek úgy becsülik, hogy 

húsz százaléka máris magántulajdonban van. 

Bellarmino nem mutatott rá, hogy a legtöbb 

szabadalommal nem valamelyik ipari óriás rendelkezik, 

hanem a Kaliforniai Egyetem. A UC-nak több génszabadalma 

van, mint a Pfizernek, a Mercknek, a Lillynek és Wyethnak 

együtt. Vagy mint az Egyesült Államok kormányának. 

– A gondolat, hogy valaki birtokolja az emberi genom egy 

részét, furcsának tűnhet az emberek számára – folytatta 

Bellarmino –, de éppen ez az, ami naggyá teszi Amerikát és 



 

 

biztosítja az innováció lendületét. Elismerem, hogy vannak 

problémák, de ezeket előbb-utóbb meg fogjuk oldani. A jövő 

útja a gének szabadalmaztatása. 

A meghallgatást követően dr. Bellarmino elköszönt a 

bizottságtól, és kihajtott a Reagan reptérre, hogy 

visszarepüljön Ohióba, és folytassa a kutatást a vidámparkban 

az „újdonságkeresés” gén után. A 60 perc riporterei mindenütt 

a sarkában loholtak: egy hosszabb összeállítás készült a 

kutatásról és Bellarmino személyes történetéről. Az Ohióban 

töltött idő kiemelt hangsúlyt kapott a filmben, mivel 

Bellarmino itt hétköznapi emberekkel találkozott, és mint a 

rendező kiemelte, a nézőket éppen az emberi tényező érdekelte 

a legjobban, különösen egy kutató, és különösen a tévé 

esetében. 

Massachusetts! Egyetemi Szabad a lomközvetítő Hivatal  

KORMÁNYZATI KÖZPONT, BOSTON 

Azonnali közlésre 

A TUDÓSOK MINIATŰR FÜLET NÖVESZTETTEK A 

LABORBAN 

Az első „részleges életforma” az MIT-n  

Lehetséges felhasználási terület: hallástechnológia 

Az MIT tudósai elsőként növesztettek emberi fület egy 

szövettenyészeten. 

Az ausztrál előadóművész, Stelarc engedélyezte a 

Massachusettsi Műszaki Intézetnek, hogy tartalék fület 

növesszen számára. A fül egynegyed arányban készült, alig 

valamivel nagyobb egy kupaknál. A Stelarctól vett szövetet egy 

forgó mikrogravitációs bioreaktorban tenyésztették ki. 



 

 

Az MIT bejelentése szerint a plusz fül „részleges életformának 

tekinthető, mivel nincs meg minden részlete és nem nőtt teljes 

méretűre”. A fül kényelmesen elfér az ember tenyerében. 

Tavaly ugyanez a labor készített steaket biopolimer hálón 

növesztett békaszövetből. Egy meg sem született bárány 

sejtjeiből is növesztettek steaket, és létrehozták az úgynevezett 

„áldozat nélküli bőr”-t is. A mesterségesen, laboratóriumi 

körülmények között növesztett bőr alkalmas cipők, táskák, 

övek és egyéb bőralapú termékek előállítására – a rohamosan 

növekvő vegetáriánus piac bizonyára örömmel fogadná. 

Néhány hallókészülékeket előállító gyár máris licencelni 

szeretné a fülkészítési technológiát az MIT-től. Zack Rabi 

genetikus úgy véli, hogy „ahogy az amerikai népesség öregszik, 

egyre több idős polgár akarhat majd nagyobb, genetikailag 

módosított fület magának a hallókészülék helyett”. Az Audion, 

egy hallókészülékekkel foglalkozó cég szóvivője megjegyezte: 

„Nem Dumbó-fülekről van itt szó. A fülkagyló méretének 

mindössze húszszázalékos növekedése megkétszerezheti a 

hallóképességet. Úgy gondoljuk, hogy a fülnagyobbításnak 

nagy piaca lesz, és minél több embernek lesz nagy füle, annál 

kevésbé lesz feltűnő. A nagy fülek ugyanúgy divattá fognak 

válni, mint a szilikonnal kitömött mellek.” 



 

 

022. 

Marty Robertsnek pocsék napja volt – erre tett rá még 

egy lapáttal Emily Weiler hívása. 

– Dr. Roberts, a temetkezési vállalattól hívom. Gond van a 

férjem hamvasztásával. 

– Miféle gond? – kérdezte az irodájában tartózkodó 

patológus. 

– Azt mondják, nem hamvaszthatják Jacket, ha fémet 

tartalmaz. 

– Fémet? Hogy érti azt, hogy fémet? Ha jól tudom, a 

férjének nem volt protézise vagy háborús sérülése. 

– Nem, nem volt neki, de azt mondják, hogy fémcsövek 

vannak a karjaiban és a lábaiban. Es hogy a csontokat 

kivették. 

– Valóban? – Marty felállt, és kikopogott az üvegfalon 

Razának. – Azon tűnődöm, mi lehet erre a magyarázat. 

– Én is ezért hívtam. 

– Nem tudom, mit mondjak, Mrs. Weiler. Meg kell 

vallanom, hogy meg vagyok döbbenve. Fogalmam sincs. 

Raza bejött a szobába. 

– Kihangosítom, Mrs. Weiler, hogy jegyzeteket 

készíthessek. Most a férje mellett van a krematóriumban? 

– Igen – felelte a nő. – És azt mondják, hogy ólomcsövek 

vannak a végtagjaiban, ezért nem hamvaszthatják el. 

– Értem. – Marty a beosztottjára nézett. 

Raza megrázta a fejét, aztán a jegyzettömbért nyúlt, és 

odakörmölte: Csak az egyik lábából vettük ki, és egy darab 

fával pótoltuk. 



 

 

– Mrs. Weiler, el nem tudom képzelni, hogyan történhetett. 

Ezt ki kell vizsgálnunk. Attól tartok, hogy a temetkezési 

vállalkozó követhetett el valami törvénytelenséget, vagy 

esetleg a sírásók. 

– Azt mondják, vissza kell temetnünk, és azt is mondták, 

hogy szólnom kellene a rendőrségnek, mert lehet, hogy ellopták 

a csontjait. De én nem akarok újabb vizsgálatokat, dr. Roberts! 

– Hosszú, terhes csend következett. – Ön mit gondol? 

– Azonnal visszahívom, Mrs. Weiler – felelte Marty, és 

letette a telefont. – Te átkozott barom! Hányszor megmondtam, 

hogy fát használj! Fát és csakis fát! 

– Tudom – bólintott Raza. – Az ólom nem a mi művünk. 

Esküszöm. Mi mindig fát használunk. 

– Ólomcsövek – rázta meg a fejét Marty. – Ez őrület! 

– Nem mi voltunk, Marty. Esküszöm, hogy nem mi 

voltunk. Azok a rohadékok lehettek a temetőből. Tudod, milyen 

egyszerű dolguk van: Megtartják a szertartást, a család rálök 

néhány lapátnyi földet a koporsóra, aztán mindenki hazamegy. 

A koporsó viszont még nincs eltemetve. Néha csak másnap 

hantolják el, vagy még annál is később. Aznap éjjel 

visszamentek, és kivették a csontokat. Tudod, hogy működik. 

– Nem, én nem tudom. Na és te honnan tudod? – nézett 

dühösen Razára. 

– Tavaly azzal hívott fel egy nő, hogy a férjét a 

jegygyűrűjével temették el, és szeretné visszakapni azt. Tudni 

akarta, nem vettük-e le a boncolás előtt. Mondtam neki, hogy 

nem, és felajánlottam neki, hogy felhívom a temetőt. Azt 

mondták, még nem temették el a fickót, a nő pedig visszakapta 

a gyűrűjét. 

Marty leült. 



 

 

– Nézd, ha itt vizsgálat lesz, ha megnézik a 

bankszámláinkat… 

– Nem, nem lesz. Bízz bennem. 

– Na ne röhögtess. 

– Marty, én mondom neked, nem mi tettük. Fémcsövet 

sose. Nem nézhetsz  ennyire hülyének. 

– Már nem tudom, hihetek-e neked. 

Raza idegesen dobolni kezdett az ujjaival az asztalon. 

– Jobb lesz, ha bedobod a receptet. 

– Azt fogom tenni. Most pedig hagyj magamra, hogy 

beszéljek vele. 

Raza átvágott a bonctermen, és bement az öltözőbe. 

Néptelen volt. Elővette a mobiltelefonját, és felhívott valakit. 

– Jesu! Mi a fenét csináltál, ember? Ólomcsöveket raktál 

abba a balesetben elhunyt fickóba. A francba, ember, Marty 

tombol. El akarták hamvasztani a fickót, és kiderült, hogy 

ólomcsövek vannak benne… Hányszor kell még elmondjam 

neked, mi? Használj fát! 

– Mrs. Weiler, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha eltemeti 

a férjét – javasolta Marty Roberts. – Ez lesz a legjobb. 

– Úgy érti, hogy ne menjek a rendőrségre a csontok miatt? 

– Nem mondhatom meg, mit tegyen. Önnek kell 

eldöntenie, hogy mi a legjobb az ön és a férje lelki békéjének, 

de attól tartok, hogy ha a rendőrség nyomozni kezd, hamar 

eljuthatnak a Motor Drive-on található Longwood 

gyógyszertárba, ahol etakrinsavat váltottak ki az ön nevére 

felírt recept alapján. 

– Személyes használatra kellett. 



 

 

– Ó, én ezt nem is gondoltam másként, de a rendőrök lehet, 

hogy nem lesznek ilyen megértőek, amikor meglátják, hogy a 

férje szervezetében is találtunk. 

– A kórházi labor kimutatta a nyomait? 

– Igen, de biztos vagyok benne, hogy a kórház mindennemű 

vizsgálatot fel fog függeszteni, ha ön leállítja az ellene indított 

pert. Gondolja át, Mrs. Weiler, és addig én is megnézem, mit 

tehetek. Még beszélünk! 

Marty letette a kagylót, és a boncterem hőmérőjére 

pillantott. Tizenöt fokot mutatott, de Marty verejtékezett. 

– Már vártam, mikor bukkansz fel – mondta üdvözlés 

helyett Marilee Hunter. Nem tűnt boldognak. – Szeretném 

tudni, hogy te pontosan milyen szerepet is játszottál ebben az 

ügyben. 

– Milyen ügyben? 

– Kevin McCormick ma felhívott. A Weiler család újabb 

pert indított. Ezúttal az elhunyt fia, Tom Weiler. Az, aki egy 

biotech cégnek dolgozik. 

– Mit akar? 

– Én csak az előírásokat követtem – mondta Marilee.  

– Aha… Miért perel? 

– Azt mondja, érvénytelenítették az életbiztosítását. 

– Mert? 

– Az apja a szívbetegségre hajlamosító BNB71 gént 

hordozta. 

– És akkor? A fickó makkegészséges volt. 

– Akkor is hordozta. Nem fejeződött ki nála, de 

megtaláltuk a szöveteiben, és ezt gondosan dokumentáltuk is. 

A biztosító kiszúrta, és úgy döntött, kirúgja a fiát „lappangó 

betegség” miatt. 



 

 

– Hogy jutottak az információ birtokába? 

– Online – felelte a nő. 

– Ezt meg hogy értsem? 

– Joguk volt hozzá. Az állami törvények szerint minden 

laboreredményt fel kell töltenünk egy megadott FTP címre. 

Elméletileg jelszóval védett, de bárki hozzáférhet az 

adatokhoz, aki elég ügyes. 

– Génadatokat nyomsz fel az internetre? 

– Nem mindenkiét. Csak a peres esetekben kell. A fiú azzal 

érvel, hogy nem engedélyezte a saját génjeivel kapcsolatos 

információk közlését, ami igaz is. Ha a törvényi előírásoknak 

eleget téve feltesszük az apa adatait, azzal egyben a gének felét 

öröklő közvetlen utódról is információkat közlünk, amivel 

viszont megszegjük a törvényt. Akármit is csináljunk, 

törvénytelenséget követünk el. – Marilee sóhajtott. – Tom 

Weiler szeretné visszakapni a biztosítását, de nem fogja. 

Marty Roberts az asztalnak támaszkodott. 

– Akkor végül is hogy áll az ügy? 

– Mr. Weiler engem is beperelt a kórházzal együtt. A 

jogászunk azt tanácsolja, hogy ettől a perctől fogva ne nyúljunk 

hozzá egyetlen olyan mintához sem, ami Wellerékkel 

kapcsolatos. – Marilee Hunter elfintorodott. – Le vagyunk véve 

az ügyről. 

Végre! – ujjongott magában Marty. Nem tesz több 

vizsgálat, több exhumálás. 

– Olyan igazságtalan – adta a sértődöttet. – Az ember 

kiteszi a lelkét, és hála helyett mit kap? Én mondom neked, ezt 

az országot nem a politikusok, hanem az ügyvédek irányítják! 

– Ez van, Marty – mondta csendesen a nő. – Félreállítottak 

minket. 



 

 

Marty valamivel később visszament a patológiára. 

– Raza, egyikünknek fel kell mondania – jelentette ki. 

– Tudom – bólintott Raza. – Hiányozni fogsz, Marty. 

– Ezt hogy érted? 

– Új munkahelyem van – vigyorgott rá a férfi. – A San 

Franciscó-i Hamilton Kórház. Az egyik patológusukat elvitte a 

szívroham. Holnap kezdek. Szóval ez itt az utolsó napom. 

Marty Roberts nem tudott mit mondani. 

– Nos… 

– Tudom, hogy a felmondási idő két hét, de megbeszéltem 

a fentiekkel, hogy ez kivételes helyzet, és te meg fogod érteni. 

Jut eszembe, tudnék valakit a helyemre. Egy barátom, a neve 

Jesu. Nagyon rendes fickó. Most egy temetkezési vállalatnál 

dolgozik, úgyhogy van gyakorlata. 

– Beszélek vele – felelte Marty –, de nem ígérek semmit. 

– Ez csak természetes – mondta Raza. Kezet fogott 

Martyval. – Kösz mindent, dr. Roberts. 

– Hamarabb is megtanulhattad volna – mosolyodott el 

Marty. 



 

 

023. 

Josh Winkler a BioGen recepciójára néző irodaablakban 

állt. Az események besűrűsödtek. Az asszisztense, Tom Weller 

egy hét szabadságot vett ki az apja halála miatt, most pedig a 

betegbiztosításával is gondjai voltak. Ami azt jelentette, hogy 

Joshnak egy másik asszisztenssel kellett dolgoznia, akinek 

halvány gőze sem volt a rutinról. Odakint a szerelők a parkoló 

biztonsági kameráit javították. Lent, a recepciós pultnál Brad 

Gordon a gyönyörű Lisával beszélgetett. Josh sóhajtott egy 

fájdalmasat. Mit tudhatott Brad, amit ő nem, hogy mindig 

megkapta, amit akart, beleértve a főnök nőjét is? Azok a 

fantasztikus keblek… 

– Josh! Figyelsz rám? 

– Igen, anya. 

– Valahol máshol jár az eszed? 

– Nem, anya. 

Az ablakból egyenesen belelátott Lisa dekoltázsába, a 

formás, feszes cicik közé. Egy kissé túl feszesek voltak ahhoz, 

hogy valódiak legyenek, de ez Josht egy cseppet sem zavarta. 

Manapság szinte ugyanolyan hétköznapi dolog volt plasztikai 

sebészhez járni, mint fodrászhoz vagy manikűröshöz. Már a 

huszonéves férfiak is arcfelvarrásra jártak és 

péniszímplantátumot helyeztettek fel. 

– Akkor hát mi a helyzet? – kérdezte az anyja.  

– Tessék? Ne haragudj, anya. Mit mondtál? 

– A Levine-ékről beszélek. Az unokafivéremről. 

– Nem tudom. Most hol laknak? 

– Scarsdale-ben, drágám. 



 

 

Végre felfogta, hogy miről van szó. A Levine szülők túl 

sokat költöttek. 

– Anya, ez nem legális. 

– De megcsináltad Lois fiának is. Te magad csináltad. 

– Ez igaz. – De csak azért, mert biztos volt benne, hogy nem 

bukhat le. 

– És most az a fiú abbahagyta a drogozást, és dolgozik. Egy 

banknál, Josh. Egy banknál. 

– Mint mi? 

– Nem tudom. Pénztáros vagy valami ilyesmi. 

– Ez nagyszerű, anya. 

– Több mint nagyszerű. Ez a te sprayed egy igazi 

aranybánya, Josh. A gyógyszer, amit mindenki várt. Végre 

lehetsz valaki! 

– Kösz, anya. 

– Tudod, hogy értem. Az a spray híressé tehet. – Az anyja 

egy rövid taktikai szünetet tartott. – De előtte még tudnod kell, 

hogyan hat az idősebb emberekre. Nem igaz? 

Josh kénytelen volt elismerni, hogy igaza van. 

– Igen, anya. 

– Levine-ék tökéletesek lennének erre a célra. 

– Oké – ment bele Josh. – Megpróbálok szerezni egy fiolát. 

– Mindkét szülőnek? 

– Igen, anya. Mindkettőnek. 

Összecsukta a telefont, és törni kezdte a fejét, de nem jutott 

messzire. Két fekete-fehér, szirénázó rendőrautó kanyarodott 

be az épület elé. Négy zsaru ugrott elő belőlük; betrappoltak az 

előtérbe, és megálltak Brad előtt, aki még mindig a pultot 

támasztotta. Az egyik kérdezett valamit, Brad pedig válaszolt, 

mire egy másik rendőr a háta mögé lépett, és hátrabilincselte 

a biztonsági főnök kezét. 



 

 

Szent szar, tátotta el a száját Josh. 

– Mi a fene ez? – üvöltötte Bradley. – Mit akarnak tőlem? 

– Mr. Gordon, kiskorú megrontása és nemi erőszak 

vádjával letartóztatjuk. 

– Mi? 

– Jogában áll hallgatni… 

– Mi? – ordította Brad. – Miféle kiskorúról beszél. Az 

istenit, nem ismerek semmiféle kurva kiskorút! 

A zsaru feje ellilult. 

– Várjon, nem úgy értettem! Nem ismerek semmiféle 

kiskorút! 

– Én ezt másképpen gondolom, uram. 

– Nagy hibát követnek el! – kiabálta Brad, miközben 

elvezették.  

– Csak jöjjön velünk, uram. 

– Ezért a gatyát is le fogom perelni magukról! 

– Erre, uram – mondta egy másik. Kivezették a verőfénybe. 

Mire Bradet beültették az egyik rendőrautóba, a fél 

személyzet kint volt a függőfolyosókon; még Rick Diehl, a 

cégvezető is. 

Csak állt ott, zsebre dugott kézzel, és figyelt. Ha fel is 

kavarták a látottak, jól leplezte. 



 

 

024. 

Brad Gordonnak felfordult a gyomra a vécékagyló láttán. 

A fémből készült, elnyűhetetlen trón egyik oldalára egy darab 

nedves vécépapír volt tapadva, előtte pedig egy barnás tócsa 

csillogott, felszínén lebegő, úszkáló valamikkel. Bradnek 

pisilnie kellett, de nem volt hajlandó belelépni abba a 

pocsolyába, akármi volt is az. Épp elég volt látnia. 

A háta mögött kulcs nyikordult, a cellaajtó kitárult. 

– Gordon! Jöjjön! 

– Hova? 

– Itt az ügyvédje. 

A zsaru végiglökdöste a folyosón, és bevezette egy apró 

szobába. Egy idősebb, halszálkás öltönyt viselő férfi, és egy 

Dodgers dzsekit viselő kölyök várta, aki vastag, szarukeretes 

szemüvegével úgy nézett ki, mint egy bagoly, vagy mint Harry 

Potter, vagy valami ilyesmi. Mindketten felálltak – utóbbi egy 

laptop mögül –, és kezet fogtak vele. A nevüket nem értette, de 

tudta, hogy a nagybátyja ügyvédi irodája küldte őket. 

– Mi folyik itt? – kérdezte. 

Az idősebbik ügyes kinyitotta az előtte heverő dossziét. 

– A neve Kelly Chin – közölte. – Egy futballpályán szedte 

fel… 

– Én szedtem fel őt? 

– Aztán elvitte a Westview Plaza Hotelbe, a 413-as 

szobába… 

– Nem így történt… 

– …ahol orálisan, genitálisan és análisan közösült vele. A 

lány tizenhat éves. 

– Jézusom – motyogta Brad. – Ez nem igaz.  



 

 

Az ügyvéd rezzenéstelen tekintettel bámulta. 

– Nagy szarban van, barátom. 

– Mondom, hogy nem igaz. 

– Hogyne. Mindkettőjüket lefényképezték a biztonsági 

kamerák az előtérben és a liftben, majd a negyedik szinten is, 

miközben bementek Miss Chinnel a 413-as szobába, ahol egy 

óráig és hét percig tartózkodtak. Utána az ifjú hölgy egyedül 

távozott. 

– Igen, de… 

– Sírva lépett ki a liftből. 

– Tessék? 

– Egyenesen a Westview Közösségi Kórházba hajtott, és 

jelentette, hogy megerőszakolták. Megvizsgálták és 

jegyzőkönyvvel vettek fel, amit fotókkal is alátámasztottak. A 

vagináján hámsérülések és zúzódások voltak, a végbél 

nyílásán repedések. A végbeléből ondómintát vettek. Most 

elemzik, de azt mondta, hogy a magáé. 

– A francba! – motyogta Brad. 

– Az lesz a legjobb, ha az igazat mondja – javasolta az 

ügyvéd. – Mondja el, hogy pontosan mi történt. 

– A kis szajha! 

– Kezdjük a focipályával. Szemtanúk többször is látták 

már a lánycsapat mérkőzésein. Mit keresett ott, Mr. Gordon? 

– Jézusom… – nyögte Gordon. 

Brad mesélni kezdett, az öreg azonban folyton 

félbeszakította. Majdnem egy félórájába telt elmesélni, mire 

eljutott odáig, hogy felmentek a szállodába. 

– Azt állítja, a lány be volt indulva – mondta az ügyvéd. 

– De még mennyire! 

– Akkor miért nem csókolóztak a liftben? Semmi jelét nem 

mutatták, hogy vonzódnak egymáshoz. 



 

 

– Látszólag az a tartózkodó fajta volt. Tudja, ez olyan ázsiai 

dolog. 

– Értem. Ázsiai dolog. Sajnos a felvételeken egyáltalán 

nem úgy néz ki, mint aki szeretkezni akart önnel. 

– Szerintem egy kicsit megijedt. 

– Mikor történt ez? 

– A szobában. Eleinte szenvedélyes volt, meg minden, de 

aztán kezdett furcsán viselkedni, érti. Mint aki meghátrált. 

Mintha akarta is volna, meg nem is. De inkább akarta, úgy 

vettem észre, csak izgult. Úgy értem, felhúzta rám a gumit, 

aztán hanyatt feküdt, széttette a lábát, majd hirtelen 

felkiáltott: „Nem, inkább mégse akarom.” Én ott álltam előtte 

álló dákóval, akcióra készen, persze, hogy nem tetszett a dolog, 

és ő ezt látta is rajtam, ezért felült, és rám bukott. Nagyon 

profin csinálta, de hát tudja, milyenek a mai lányok. Elmentem 

a gumiban, ő meg lehúzta, kivitte magával a fürdőszobába, és 

hallottam, hogy lehúzza a vécét. Utána visszajött egy meleg 

vizes törülközővel, és letörölt. Azt mondta, sajnálja, de most 

már haza kell mennie… 

– Folytassa, kérem. 

– Erre tényleg bepöccenek, mert most már látom, hogy 

valami nem stimmel a csajjal. Vagy perverz, vagy csak szereti 

kéretni magát. Volt már dolgom ilyennel. De mi van, ha 

buggyant, gondolom. Nem akarok bajt, ezért azt mondom neki, 

hogy „oké, menj, sajnálom, ha neked nem volt jó”. Mire ő: „Várj 

egy kicsit, miután elmegyek, jó?” Mondom neki, „persze, bébi”. 

Elmegy, én meg várok, ahogy kérte, aztán én is távozok. Ez volt 

minden, esküszöm. 

– Nem árulta el a korát?  

– Nem. 

– Nem kérdezte tőle? 



 

 

– Nem. Azt mondta, tavaly érettségizett. 

– Ez nem igaz. Másodéves a középiskolában.  

– A rohadt életbe… 

Az ügyvéd egy darabig csendben a dossziét lapozgatta. 

– Ön szerint tehát a lány elcsábította a futballpályán, 

aztán követte a szállodába, ahol összegyűjtötte a spermáját egy 

gumi óvszerbe, sérüléseket okozott magának, majd 

felfecskendezte magának a spermát a végbelébe, a kórházba 

hajtott, és jelentette, hogy megerőszakolták. Így van? 

– Így kellett lennie – felelte Brad. 

– Ez egy eléggé hajmeresztő történet, Mr. Gordon. 

– Akkor is csak ez lehet a magyarázat. 

– Tudja bizonyítani valamivel az igazát?  

Brad hallgatott. Gondolkodott. 

– Nem – közölte végül. – Nem tudom bizonyítani. 

– Az nagy baj – mondta az ügyvéd. 

Miután Bradet visszavitték a cellájába, az ügyvéd a 

Dodgers dzsekis, szemüveges fiatalemberhez fordult. 

– Nos, mit állapított meg? 

A társa feléje fordította a laptop kijelzőjét, hogy az 

idősebbik férfi is láthassa a szaggatott vonalakat. 

– Az érzelmi stressz jegyei a normális sávban mozogtak. A 

hangelemzés nem talált habozásra utaló mintákat, és a 

tudattal való prefrontátis interferenciának sincs nyoma. A 

fickó igazat mondott, vagy legalábbis azt hiszi, hogy igazat 

mond. 

– Érdekes – mormogta az ügyvéd –, de teljesen mindegy. A 

fickónak így is, úgy is annyi. 



 

 

025. 

Henry Kendall a Long Beach Memorial parkolójában 

hagyta az autóját, és a kezében egy szövet konténerrel a kórház 

oldalbejárata felé indult. A pincébe ment, a patológiára, ahol 

dr. Marty Robertset kereste. Valamikor mindketten 

ugyanabba a Marin megyei középiskolába jártak. Marty rögtön 

kijött. 

– Te jó ég! Majdnem beszartam, amikor meghallottam a 

neved. Azt hittem, meghaltál! 

– Még nem. – Henry megszorongatta a kezét. – Jól nézel ki. 

– Kövér vagyok. Te nézel ki jól. És Lynn hogy van? 

– Jól. A gyerekek is. Na és Janice? 

– Két évvel ezelőtt lelépett egy szívsebésszel. 

– Sajnálom. Nem tudtam. 

– Már túl vagyok rajta – vont vállat Marty Roberts. – Az 

élet szép. Itt, a kórházban ugyan nem annyira, de egyébként 

minden rendben. – Elmosolyodott. – De te hogy keveredtél ide 

La Jollából? Nem ott dolgozol most? 

– De igen. A Radial Genomicsnál.  

Marty bólintott. 

– Értem. És… mi a helyzet? 

– Szeretném, ha megnéznél valamit – felelte Henry 

Kendall. – Egy vérmintát. 

– Oké, nem gond. Megkérdezhetem, hogy kié? 

– Meg, de nem leszel okosabb tőle. Én sem tudom. Úgy 

értem, nem vagyok biztos benne. 

Átadta Martynak a szövetkonténert, egy kisméretű, bélelt 

polisztirol táskát. Marty kinyitotta, és kivette belőle a vért 

tartalmazó fiolát. 



 

 

– A címkén az áll, hogy „Robert A. Bellarmino laborjából”. 

Ez igen, Henry. – Lefejtette, és megnézte a régi címkét, amire 

ráragasztották. – Na és ez mi? Egy szám? Mintha F-102 lenne. 

Vagy valami hasonló. 

– Szerintem jól láttad.  

Marty a barátjára nézett. 

– Oké, ki vele. Mi ez? 

– Én is ezt szeretném tudni – válaszolta Henry. – Ezért 

jöttem. 

– Őszinte leszek veled, Henry – mondta Marty. – Nem 

akarok bajt. Nem veszek részt illegális dolgokban. Mi itt 

komolyan vesszük a munkánkat. 

– Ez nem illegális… 

– Aha. Csak nem szeretnéd a ti laborotokban elemeztetni, 

mi? 

– Úgy van. 

– És valójában azért vezettél két órát, hogy 

elbeszélgessünk… 

– Csak csináld meg, Marty – mondta Kendall. – Kérlek. 

Marty Roberts belenézett a mikroszkópba, aztán 

beállította a képernyőt, hogy mindketten láthassák. 

– Oké – mondta. – Vörösvértest-morfológia, hemoglobin, 

proteinfrakciók… Minden teljesen normális. Ez vér. Kié? 

– Emberi vér? 

– Az hát. Miért, azt hitted, hogy állati? 

– Csak kérdezem. 

– Bár ha csimpánzvér lenne, nem tudnám megmondani a 

különbséget. A vérünk teljesen megegyezik az övékével. 

Emlékszem, a zsaruk egyszer letartóztatták a San Diegó-i 

állatkert egyik gondozóját, mert a fickó csupa vér volt. Azt 



 

 

hitték, megölt valakit. Kiderült, hogy csak egy nőstény 

csimpánz menstruált. Még rezidens koromban történt. 

– Sehogyan sem lehet megkülönböztetni? Mi van a 

szialinsavval? 

– A szialinsav egy csimpánzvérmarker… Te tényleg azt 

hiszed, hogy ez csimpánzvér? 

– Nem tudom, mit gondoljak, Marty. 

– Én itt nem tudok szialinsav-vizsgálatot csinálni, Henry. 

Itt nincs rá igény. A Radial Genomicsnál viszont biztosan lenne 

rá lehetőség. 

– Nagyon vicces. 

– Elárulod végre, hogy mi ez, Henry? 

– Nem, de szeretném, ha elvégeznél rajta egy DNS-tesztet. 

És rajtam is.  

Marty Roberts hátradőlt a székében. 

– Kezdek ideges lenni. Ugye nem valami perverzióról van 

szó? 

– Nem, nincs szó semmi ilyesmiről. Ez egy kutatási projekt 

volt még évekkel ezelőtt. 

– És most azt hiszed, hogy ez csimpánzvér. Vagy a te véred? 

– Igen. 

– Vagy mindkettő? 

– Megcsinálod vagy nem? 

– Persze. Veszek tőled egy szájnyálkahártya-mintát, és 

néhány hét múlva felhívlak. 

– Kösz. Ugye köztünk marad? 

– Jézusom, Henry! Már megint halálra rémítesz. Hát 

persze. Köztünk marad. – Biztatóan elmosolyodott. – Ha 

megvan az eredmény, hívlak. 



 

 

026. 

– Tengeralattjárókról beszélünk – mondta a szabadalmi 

ügyvéd Josh Winklernek. 

– Folytassa – mosolygott Josh. Egy külvárosi McDonald's-

ban voltak, őket leszámítva minden vendég tizenhét évnél 

fiatalabb volt. Nem kellett attól tartaniuk, hogy a 

beszélgetésük részletei a vállalatvezetés fülébe jutnak. 

– Arra kért, hogy kutassak olyan szabadalmak vagy 

szabadalmi kérelmek után, melyeknek közük lehet a maguk 

úgynevezett érettség génjéhez. Ötöt találtam, egészen 1990-ig 

visszamenően. 

– Hm… 

– Ebből kettő tengeralattjáró. Így hívjuk azokat a homályos 

szabadalmakat, amelyeket eleve azzal a szándékkal nyújtanak 

be, hogy aludni hagyják őket, míg valaki más egy felfedezéssel 

aktiválja őket. A klasszikus példa a COX-2… 

– Vettem – mondta Josh. – Régi lemez. 

A COX-2 inhibitorszabadalom nagy port kavart annak 

idején. 2000-ben a Rochesteri Egyetem szabadalmi bejelentést 

nyújtott be egy COX-2-nek nevezett génre, amely fájdalmat 

okozó enzim termeléséért felelt. Nem sokkal ezután az egyetem 

beperelte a Searle gyógyszeripari óriást, amely egy sikeres 

arthritis-gyógyszert forgalmazott, mely éppen a COX-2 

enzimet blokkolta. A Rochesteri Egyetem szerint a Celebrex 

nevű szer megsértette a génszabadalmukat, annak ellenére, 

hogy az csak nagy általánosságban írta le a gén fájdalom ellen 

való használatának módjait. Konkrét gyógyszert azonban az 

egyetem nem védetett le. 



 

 

Éppen ezzel érvelt a bíró négy évvel később, amikor a 

Rochester elvesztette a pert. Az ítélet indoklása szerint a 

szabadalom „alig volt több kutatási tervnél”, tehát a Searle-lal 

szemben támasztott követeléseknek nem volt alapjuk. 

Az ítélet azonban nem volt hatással a szabadalmi hivatal 

gyakorlatára – egyre újabb és újabb génszabadalmak 

formálnak maguknak jogot egy-egy adott gén összes 

felhasználási módjára a betegségek és a tünetek kezelésében. 

Mi több, az eljárás felgyorsult. Az adónak befizetett dollárok 

keményen dolgoztak. 

– Térjen a lényegre, ha kérhetem – mondta Josh. Az 

ügyvéd a jegyzetfüzetébe pillantott. 

– Az ideális jelöltünk egy 1998-ban benyújtott szabadalmi 

kérvény, melynek tárgya az amino-karboximukonát-

metaldehid-dekarboxiláz, röviden ACMMD. A szabadalom 

szerint a neurotranszmitter-potenciálokra van hatással a 

cinguláris kéregben. 

– Igen, pontosan ez az érettség génünk működési elve – 

mondta Josh. 

– Vagyis ha öné lenne az ACMMD, akkor hatékonyan 

tudná irányítani az érettség gént, mert befolyásolni tudná a 

kifejeződését, nem igaz? 

– Kié az ACMMD-szabadalom?  

Az ügyvéd lapozott. 

– Egy GenCoCom nevű newtoni cég Massachusetts 

államban. 1995-ben csődvédelmi eljárást kérlek. Az egyezség 

részeként minden szabadalmuk a legnagyobb befektetőjük, 

Carl Weigand tulajdonába ment át. Az illető 2000-ben meghalt, 

a szabadalmakat az özvegye örökölte. A hölgy rákos, a végső 

stádiumban, és a Boston Memorial Kórházra akarja hagyni a 

szabadalmakat. 



 

 

– Tud tenni valamit ez ügyben? 

– Csak mondja ki a szót – felelte az ügyvéd. 

– Akkor tegye – dörzsölte össze a tenyerét Josh. 

 



 

 

027. 

Rick Diehl úgy közelítette meg a dolgot, mint egy kutatási 

projektet. Elolvasott egy könyvet a női orgazmusról. Vagyis 

kettőt, csak az egyik képeskönyv volt. És megnézett egy videót. 

Háromszor is lejátszotta, és még jegyzeteket is készített. Hogy 

miért? Mert eltökélte, hogy ha törik, ha szakad, feljuttatja 

Lisát a csúcsra. 

Most lent volt a lány lába közt, és már egy félórája 

keményen dolgozott – az ujjai elgémberedtek, a nyelve fájt, a 

térde lüktetett –, de Lisa teste továbbra is tökéletesen ernyedt 

volt, a válasznak semmi jele nem mutatkozott. Semmi nem 

történt, amit a könyvek leírtak. Nem duzzadtak meg a 

szeméremajkak. Nem keményedett meg a gát. Nem húzódott 

hátra a klitorális fityma. Nem következett be változás a 

légzésben, nem feszült meg a hasfal, és nem voltak se 

nyögések, se sóhajok… 

Semmi. 

Már teljesen kimerítette magát, miközben Lisa csak a 

plafont bámulta teljesen ellazulva, mint aki egy fogorvosi 

székben fekszik telenyomva érzéstelenítővel. Mint aki azt 

várja, hogy túl legyen egy kellemetlen feladaton. 

Aztán váratlanul… mi a fene… a légzése megváltozott. 

Eleinte csak alig érzékelhetően, aztán határozottan. És 

sóhajtott. A hasa megfeszült, elernyedt, megint megfeszült, 

sajátos ritmusba rendezve a mozgást. Az ápolt kezek a két 

domború mellre siklottak, és gyömöszölni kezdték azt. Halk 

nyögések törtek fel az érzéki ajkak közül. 

Működött. 



 

 

Rick megkettőzte erőfeszítéseit. A lány készségesen 

válaszolt. Ez most tényleg működött… igen… már nemcsak 

nyögdécselt, hanem zihált és vonaglott… aztán megfeszült a 

háta… És hirtelen megemelkedett, és felsikított: 

– Igen! Ez az, Brad! Igeeen! 

Rick megdermedt, mintha felpofozták volna. Lisa rémülten 

a szájára tapasztotta a kezét, és elfordult tőle. Megrázkódott, 

aztán felült, kisimította a haját a szeméből, és ránézett. Az 

arca kipirult, a pupillája tág volt az élvezettől. 

– Jé – motyogta idétlenül. – Sajnálom, Rick. 

A telefon, mintha menteni akarta volna a helyzetet, Rick 

telefonja hívást jelzett. Lisa lecsapott rá, és gyorsan átadta a 

férfinak. 

– Igen, tessék! – mondta ingerülten Rick. Dühös volt. 

– Mr. Diehl? Itt Barry Sindler. 

– Ah, üdvözlöm, Barry. 

– Valami baj van? 

– Nem, dehogy. – Lisa felkelt az ágyról, és öltözködött, 

háttal neki. 

– Na azért, mert jó hírem van. 

– Hallgatom. 

– Mint tudja, a múlt héten a felesége visszautasította az 

önkéntes genetikai vizsgálatot, ezért kérvényeztük a bíróságot, 

hogy rendelje el. Tegnap jött meg az utasítás. 

– Igen… 

– A felesége azonban, hogy ne kelljen eleget tennie neki, 

inkább megszökött. 

– Hova szökött? – csodálkozott Rick. 

– Hogy hova, azt nem tudjuk, de elhagyta a várost. 

– És a gyerekek? 

– Elhagyta őket. 



 

 

– Akkor ki vigyáz most rájuk? 

– A házvezetőnő. Nem hívja fel mindennap a gyerekeit? 

– De igen. Általában igen, csak most nagyon sok dolgom 

volt, és… 

– Mikor hívta őket utoljára? 

– Nem tudom, talán három napja. 

– Akkor jobban jár, ha fogja magát, és máris átmegy 

hozzájuk – tanácsolta Sindler. – A gyerekeit akarta, most 

megkapta őket. Nem ártana felelősségteljes apaként 

viselkednie. 

Azzal letette. Úgy tűnt, nagyon felhúzta magát. Rick 

lekászálódott az ágyról, és Lisára nézett: 

– Most mennem kell. 

– Rendben – válaszolta a lány. – Sajnálom. Majd látjuk 

egymást. 



 

 

028. 

Az óvadékot félmillió dollárban állapították meg. Brad 

Gordon ügyvédje kifizette. Brad tudta, hogy ezzel egy életre 

eladja magát a nagybátyjának, de legalább szabad volt. Miután 

elhagyta a tárgyalótermet, az a fura Dodgers dzsekit viselő 

kölyök melléje szegődött, és közölte: 

– Beszélnünk kell. 

– Miről? 

– Csapdába csalták. Tudom, hogy mi történt. 

– Tényleg? 

– Igen. Beszélnünk kell. 

A kölyök lefoglalt egy kihallgatószobát az épület egy 

távolabbi részében. Csak Brad és ő voltak. A kölyök becsukta 

az ajtót, szétnyitotta a laptopját, és intett Bradnek, hogy 

foglaljon helyet. Úgy fordította a számítógépet, hogy Brad is 

láthassa. 

– Valaki hozzáfért a telefonvonala adataihoz. 

– Honnan tudja? 

– Van egy emberünk a telefontársaságnál.  

– És? 

– Leolvasták a mobiltelefon paramétereit.  

– Miért? 

– Mint nyilván tudja, a készüléke GPS-szel is el van látva. 

Ez azt jelenti, hogy valahányszor telefonál, a központ tudni 

fogja a pontos tartózkodási helyét. – Rákoppintott egy 

billentyűre. – Feldolgozva a rögzített koordinátákat egy 

harmincnapos időszakra visszamenőleg, ezt kaptuk. – A térkép 

tele volt vörös pontokkal városszerte, a Westview környékén 



 

 

azonban sűrűsödés volt látható. A kölyök ráközelített. – Ez a 

futballpálya. 

– Úgy érti, tudták, hogy oda járok? 

– Igen. Minden kedden és csütörtökön. Valaki tudta ezt két 

héttel ezelőtt.  

– Tehát tényleg csapda volt – morogta Brad. 

– Igen, ezt próbálom elmagyarázni. 

– És a lány? 

– Dolgozunk rajta. Nem egy átlagos tinédzser. A Fülöp-

szigetekről származik. Korábban pénzért maszturbált egy 

webkamera előtt. De ami most ennél is fontosabb, azok az 

ellentmondások a viselkedésében. Ha megnézi a szállodai 

felvételeket – csapott le egy másik billentyűre –, láthatja, hogy 

miközben a liftre vár, elfordul a biztonsági kamerától, kinyitja 

a kézitáskáját, és megérinti az arcát. Úgy gondoljuk, 

valamilyen irritáló anyagot tett a szemébe, hogy könnyezni 

kezdjen. Mire beszáll a liftbe, már csorognak a könnyei. De ha 

tényleg erőszak áldozata lett, akkor miért nem megy oda a 

recepcióhoz, hogy jelentse a történteket? Ez azért 

elgondolkodtató, nem? 

– Aha. – Brad szeme összeszűkült a haragtól. 

– Ehelyett átmegy a hallon, és beszáll az autójába. A 

parkoló kamerája szerint 17.17-kor hagyja el a parkolót. A 

forgalomtól függően tizenegy-tizenhét perc kell ahhoz, hogy 

valaki autóval a kórházba érjen. A lány azonban csak 18.05-

kor bukkan fel. Negyvenöt perccel azután, hogy elindult. Mit 

csinálhatott ezalatt? 

– Sérüléseket okozott magának? 

– Nem. Több szakértővel is megnézettük a kórházban 

készült fotókat, és beszéltünk a nővérre! is, aki megvizsgálta. 



 

 

A fotók rendkívül jó minőségűek. Úgy véljük, találkozott a 

cinkosával, és az okozta neki a sérüléseket. 

– Úgy érti, egy fickó… 

– Igen. 

– Akkor DNS-nyomokat kellett hagynia, nem? 

– Óvszert használt. 

– Tehát legalább ketten érintettek az ügyben. 

– Ami azt illeti, sokkal valószínűbb, hogy egy egész csapat 

– mondta a kölyök. – Az egész akció profi előkészítésre és 

kivitelezésre vall. Ki akarhatott ártani önnek? 

Bradnek volt ideje elgondolkodni ezen a cellájában, és 

tudta, hogy egyetlen válasz létezik csupán: 

– Rick. A főnököm. Azóta ki akar túrni, hogy beléptem. – 

És amióta fel akarja szedni a nőjét… 

– Hé, én nem csak akartam. Meg is tettem. 

– Most viszont felfüggesztették, legalább kilenc hónap, 

mire bíróság elé állítják, és ha elítélik, tíztől húsz évig terjedő 

szabadságvesztésre számíthat. Ügyes. – A kölyök összecsukta 

a laptopját, és felállt. 

– Akkor most mi lesz? 

– Még dolgozunk a lányon. Ha sikerül előásni valamit a 

múltjából, mondjuk egy videót róla az interneten, talán 

meggyőzhetjük az ügyészt, hogy ejtse a vádakat. Ha nem 

hajlandó, és bíróság elé kell állnia, akkor gondban leszünk. 

– Az a rohadék! 

– Ja. Jön neki eggyel, barátom. – A kölyök az ajtó felé 

indult. – Addig is tegyen meg magának egy szívességet, 

rendben? Tartsa magát távol a kiskorúaktól. 

A Science magazin „A hét hírei” rovatából: 



 

 

A Neander-völgyi ember: túl óvatos volt ahhoz,  

hogy fennmaradhasson? 

A kutatók megtalálták egy „faj halálának a génjét”. 

Egy antropológusnak sikerült Neander-völgyi 

csontvázakból kivonnia egy gént, melyről azt állítja, 

hogy ez tehet az alfaj kihalásáról. „A legtöbben nem is 

tudják, hogy a Neander-völgyieknek nagyobb agyuk 

volt, mint a modern crô-magnoni embernek. Erősebbek 

és szívósabbak is voltak, mint a crô-magnoniak, és 

kiváló szerszámokat készítettek. Több jégkorszakot is 

átvészeltek, mielőtt a crô-magnoniak feltűntek volna. 

De akkor miért haltak ki? 

Sheldon Harmon professzor (Wisconsini Egyetem) 

szerint a válasz erre az, hogy a Neander-völgyiek egy 

olyan gént hordoztak magukban, amely arra késztette 

őket, hogy elutasítsák a változásokat. „A Neander-

völgyiek voltak az első megrögzött környezetvédők. 

Tökéletes harmóniára törekedtek a természettel. 

Korlátozták a vadászatot, és szigorúan felügyelték a 

szerszámok használatát, és mélységesen elítélték a 

jövevény crô-magnoniakat, akik kifestették a 

barlangjaikat, díszes szerszámokat készítettek, és 

egész állathordákat tereltek át a hegyeken, fajok 

kipusztulását okozva. Ma csodálatos előrelépésnek 

tekintjük ezeket a barlangrajzokat, a Neander-völgyiek 

azonban úgy tekintettek rájuk, mint mi ma a 

graffitikre. Egyfajta primitív helymegjelölésnek 

tartották őket, a díszes crô-magnoni szerszámokat 

pedig gazdaságtalannak, és veszélyesnek a 

környezetre nézve. Helytelenítették ezeket az 



 

 

újításokat, és kitartottak a régi módszerek mellett. 

Végül kihaltak mint faj.” 

Harmon azonban azt is állítja, hogy az alfaj beleolvadt 

a crô-magnoniba. „Azért nem kétséges, hogy 

keveredtek, mert ugyanezt a gént megtaláltuk modern 

emberekben is. Ez a gén nyilvánvalóan Neander-völgyi 

örökség – egy olyan örökség, ami óvatosságra, reakciós 

magatartásra ösztönöz. Sokan azon mai emberek 

közül, akik a múlt dicsőségét szeretnék feleleveníteni, 

vagy legalábbis szeretnék, ha minden maradna a 

régiben, ennek a Neander-völgyi génnek a hatására 

cselekszenek.” Harmon szerint a gén a 

dopaminreceptorokat módosítja a laterális posterior 

cinguláris kéregben és a jobb első lebenyben. „A hatás 

mikéntjéhez nem fér kétség” – mondta Harmon. 

Kijelentése kritikák áradatát váltotta ki tudóstársai 

részéről. Nem volt ilyen heves vita azóta, hogy E. O. 

Wilson két évtizeddel ezelőtt publikálta szociobiológiai 

tézisét. Vartan Gorvald, a Columbia Egyetem 

genetikusa azzal vádolta Harmont, hogy politikát 

csempész egy olyan kutatásba, amelynek a 

tudományról kellene szólnia. 

„Szó sincs erről – tiltakozik Harmon. – A gén jelen van 

mind a Neander-völgyiekben, mint a modern 

emberben. Hatását az agyi aktivitás szkenneléses 

vizsgálata megerősítette. A gén és a reakciós 

magatartás közötti korreláció kétségbevonhatatlan. Ez 

nem politika kérdése, nem baloldaliságról vagy 

jobboldaliságról van szó. Itt egy alapvető hozzáállásról 

van szó – arról, hogy nyitott vagy-e a jövőre vagy 

inkább rettegsz tőle. Egyesek támogatják az újítást, és 



 

 

derűsen néznek a jövő elébe, mások félnek a 

változásoktól, és gátat vetnének minden 

modernizálásnak. A két tábor közötti szakadék 

genetikai eredetű, és a Neander-völgyi gén hiányára 

vagy jelenlétére utal.” 

A sztorira a New York Times is lecsapott, és másnap meg is 

jelent a cikk: 

A NEANDER-VÖLGYI GÉN A KÖRNYEZETVÉDŐK  

AGGODALMAIT IGAZOLJA 

Őskori bizonyíték a „féktelen fejlődés” veszélyeire 

STUTTGART, Németország – Sheldon Hármon 

antropológus felfedezése, a környezetvédelem iránti 

igényt elősegítő gén kimutatása „azt bizonyítja, hogy 

igenis szükség van egészséges szemléletű 

környezetvédelmi programokra – mondta a 

Greenpeace szóvivője, Marsha Madsden. – Az a tény, 

hogy a Neander-völgyiek elvesztették a környezetért 

vívott csatát, legyen intő jel mindannyiunk számára. A 

Neander-völgyiekhez hasonlóan mi sem maradhatunk 

fenn, hacsak nem hozunk radikális globális 

intézkedéseket már most.” 

Ahogyan a Wall Street Journalben is: 

AZ ÓVATOSSÁG ÖLTE MEG A NEANDER-

VÖLGYIEKET 

Valóban halálos veszélyt jelent a túlzott 

elővigyázatosság?  



 

 

Szegülj ellen a szabadpiaci kereskedelemnek a saját 

vesztedre,  

használj bunkót a gazdasági növekedésért 

ÍRTA STEVE WEINBERG 

Egy amerikai antropológus arra a következtetésre 

jutott, hogy a Neander-völgyiek azért haltak ki, mert 

genetikai hajlamuk volt ellenállni a változásoknak. 

Más szavakkal, ,,A Neander-völgyiek az illiberális, 

reakciós környezetvédőknek oly drága 

»elővigyázatossági elvet« alkalmazták – mondta Jack 

Smythe az Amerikai Versenyképességi Intézettől, 

amely egy igen haladó szellemű washingtoni agytröszt. 

– A Neander-völgyiek kihalása figyelmeztetés azok 

számára, akik gátat vetnének a további fejlődésnek, és 

visszavezetnének minket egy olyan világba, amit rövid, 

nyomorúságos élet és nyers erőszak jellemzett.” 



 

 

029. 

Az iroda sarkában álló tévé képernyőjén Sheldon 

Hárman antropológiaprofesszort, a „Neander-völgy gén” 

állítólagos felfedezőjét lehetett látni, amint egy előadás közben 

nyakon öntik egy vödör vízzel. A csatorna megismételte a 

bejátszást, ezúttal lassítva. A professzor, egy sovány, kopasz 

emberke szemmel láthatóan nem sértődött meg, sőt remekül 

szórakozott. 

– Látod? – mondta Rick Diehl. – Ez vigyorog. Biztosan 

megrendezte, hogy ezzel is publicitást nyerjen a génjének. 

– Elképzelhető – bólogatott Josh Winkler. – Végül is a 

kamerák kéznél voltak. 

– Pontosan. És amellett, hogy ez a fickó ingyenreklámhoz 

jut, egy olyan hatásmechanizmusról beszél, amely a mi 

érettség génünkhöz köthető. A cingularis kéreg aktiválása 

satöbbi. Még a végén ellopja a mi nagy dobásunkat. 

– Kétlem – mondta Josh. – A cingularis kéregben tucatnyi 

gén működik. 

– Még így is – aggodalmaskodott Rick. – Szerintem be 

kellene jelentenünk. Mielőbb. Szeretném, ha hamarosan 

piacra kerülne. 

– Jól haladunk, Rick, de szerintem még korai lenne.  

– Teszteltétek a patkányokon, nem? Az eredmény 

önmagáért beszél. 

– Igen, de még nincs hírértéke. Senkit se fog érdekelni, 

hogy egy patkánykölyök szarral gurigázik a ketrecében. 

Diehl hosszas gondolkodás után bólintott. 

– Igen. Ez igaz. Valami ütősebbre lenne szükségünk. 

– Mi ez a nagy sietség? 



 

 

– Amióta Bradet letartóztatták, a nagybátyja nem hagy 

nyugton. Úgy tűnik, minket hibáztat érte. Mindenáron azt 

akarja, hogy álljunk elő valami nagy bejelentéssel. 

– Ez érthető, de sajnos még nem tartunk ott. 

– Tudom. De mi lenne, ha… mi lenne, ha csak mondanánk, 

hogy készen állunk a klinikai tesztekre? 

Josh megborzongott. 

– Én nem tenném. Még be se nyújtottuk a kérvényt az 

FDA-nak. 

– Nem, de pótolható. Első fázis. Adjuk be a kérelmet a 

felügyeletnek. 

– De Rick, tudod, hogy mi minden kell egy első fázis 

engedélyeztetéséhez. Egy halom kutatási adat és 

háromemeletnyi kérvény. És mindez csupán ahhoz, hogy 

elindítsuk a folyamatot. Aztán le kell fektetnünk egy 

menetrendet… 

Rick türelmetlenül legyintett. 

– Tudom. Én csak azt mondom, hogy jelentsük be. 

– Anélkül, hogy bármit is lennénk? 

– Nem. Bejelentjük, aztán nekilátunk megvalósítani. 

– De éppen erről beszélek! – tiltakozott Josh. – Hónapokba 

telik, mire egyáltalán nyilvántartásba veszik. 

– A riportereket ez nem érdekli. Csak annyit mondunk 

nekik, hogy a Westview Village–i BioGen Kutatóintézet készen 

áll a klinikai tesztek első fázisára, és már az engedélyeztetési 

eljárásnál tart. 

– És mit fogunk mondani, ha megkérdezik, hogy mi az 

érettség gén? 

– Még nem tudom – vont vállat Rick. – Mondjuk azt, hogy… 

gyógyítani lehet vele a gyógyszerfüggést. 

Josh hátán végigfutott a hideg. 



 

 

– Mire alapoznánk ezt? 

– Logikus, nem? – felelte Rick Diehl. – Az érettség gén a 

kiegyensúlyozott, érett magatartást erősíti, ami ugye a 

függőségektől mentes viselkedés szinonimája. 

– Ha te mondod… 

– Ha én mondom? Egy kicsit több lelkesedést várnék el 

tőled, Josh – pirított rá Rick. – Ez egy remek ötlet. Mennyi is 

ma a függőséget kezelő programok résztvevői közt a visszaesők 

aránya? Nyolcvan százalék? Kilencven? Vagy száz? A legtöbb 

rehab nem válik be a legtöbb embernél. Ez tény. Hány függő is 

van ebben az országban? Te jó ég, csak a börtöneinkben 

legalább egymillió ember ül. És hányan vannak az utcákon? 

Húszmillióan? Harmincmillióan? 

Josh verejtékezni kezdett. 

– Az a lakosság nyolc-tíz százaléka. 

– Pontosan! Ha az alkoholt is beleszámítjuk, minden 

tizedik amerikai függő. Simán. Na látod, ezért lesz olyan 

frenetikusan jó termék az érettség gén! 

Josh hallgatott. 

– Mi ez a lelkesedés, Josh?  

– Azt hiszem, jó ötlet… 

– Ugye nem tennél alám? 

– Dehogy – sietett a válasszal Josh. – Hogy gondolhatsz 

ilyent? 

– Ugye nem kezdenél el külön utakon járni? 

– Nem. Honnan veszed ezt a hülyeséget? 

– Tegnap felhívott az anyád – közölte Diehl.  

Te jóságos ég! 

– Nagyon büszke arra, amit csináltál, és nem érti, hogy 

miért nem léptetünk elő. 

Josh lerogyott egy székre. Szakadt róla a veríték. 



 

 

– Akkor mi legyen az első lépés? – kérdezte. Rick Diehl 

elmosolyodott. 

– Természetesen az előléptetésed. Feljegyezted, mekkora 

adagokat adtál be nekik? 



 

 

030. 

A Watson & Naeme üvegfalú konferenciatermében, a 

Madison Avenue-n, egy új termék keresztelője zajlott. A terem 

tele volt divatosan, de lazán öltözött tinédzserekkel és 

huszonéves fiatalokkal; a látszat ellenére azonban nem egy 

zárt körű rockkoncerten vettek részt, hanem egy öreg, 

csokornyakkendős professzor előadásán, melynek sztárja egy 

A58799-6B kódnevű gén volt. A professzor most enzimatikus 

reakciók grafikonjait mutatta nekik – fekete, cikcakkos 

vonalakat. A kölykök szétfolyva, unottan ültek a székeiken, és 

a telefonjaikat nyomkodták. Csak alig néhányan figyeltek az 

előadó szavaira. 

A terem végében a csoport vezetője, egy Paul Gode nevű 

pszichológus felemelte a kezét, és egy kört írt le a 

mutatóujjával a levegőben, arra kérve a professzort, hogy 

vegye pörgősebbre. A csokornyakkendős meglepettnek tűnt, de 

azért rövidebbre fogta. 

– Összefoglalásként – mondta a professzor –, csapatunk, a 

Columbia Egyetem izolált egy gént, mely elősegíti a szociális 

harmóniát és a csoportkohéziót. Ezt úgy éri el, hogy aktiválja 

az agy prefrontális kérgét, egy olyan területet, amely a hit és a 

hihetőség determinálásában játszik szerepet. Hogy ezen 

hatását demonstráljuk, a kísérleti anyagokat elfogadott és 

vitatott elképzelésekkel egyaránt bombáztuk. A vitatott 

elképzelések jól körülhatárolható prefrontális választ váltanak 

ki, míg az elfogadott elképzelések diffúz aktiválást, ami 

leginkább talán egy meleg szétsugárzásként érzékeltethető. 

Azt tapasztaltuk, hogy azok az egyedek, akiknél jelent volt a 

gén, hajlamosabbak voltak befogadni a hagyományokat 



 

 

tisztelő, illetve az ismerős gondolatokat. Az is kiderült, hogy 

szeretik a közösségekei erősítő dolgokat: a tévét, a Wikipédiát, 

a koktélpartikat. Szeretnek csevegni. Szeretnek egyetérteni a 

körülöttük élőkkel. A génünk fontos tényezője a társadalom és 

a civilizáció stabilitásának. Mivel konvencionális gondolkodást 

eredményez, „konvenció” génnek nevezzük. 

A fiatalok elhallgattak. Döbbenten. Végül egyikük 

megkérdezte: – Minek nevezik? 

– Konvenció génnek. 

– Jézusom, ez nagyon gáz. 

– Ez kész öngyilkosság. 

– Felejtsék el. 

– Vagy – tette hozzá gyorsan a professzor – civilizáló 

génnek.  

Pfujolások hallatszottak. 

– Civilizáló gén? Ez még az előzőnél is rosszabb. Sokkal 

rosszabb! 

– Pocsék név. 

– Brrr. 

– Inkább ugorjanak le egy hídról.  

A professzor döbbenten állt. 

– Mi a baj a névvel. A civilizáció egy jó dolog, nem? 

– Természetesen az – jött előre a csoportvezető. – A gond 

csak az vele, hogy ebben az országban senki nem akar úgy 

gondolni magára, mint a nyáj egy tagjára. Éppen ellenkezőleg: 

mindannyian megrögzött individualisták vagyunk. Lázadók. 

Antiszociálisak. Ki akarunk tűnni a többiek közül, többek 

akarunk lenni másoknál, a magunk útját akarjuk járni. Valaki 

az önálló elmék csordájának nevezte ezt a jelenséget. Senki 

sem akarja azt érezni, hogy ő nem lázadó. Senki sem fogja 

elismerni, hogy ő csak be akar állni a sorba. 



 

 

– Pedig valójában igenis erre törekszik mindenki – 

jelentette ki a professzor. 

– Vagy majdnem mindenki. A konvenció gén az emberek 

kilencvenkét százalékában jelen van. Csak az igazi lázadókból 

hiányzik, akik… 

– Most hagyja abba! – emelte fel a kezét Paul Gode. – Ne 

tovább! Ön azt akarja, hogy a génje érték legyen. Ez azt jelenti, 

hogy valami olyant kell adnia az embereknek, amit azok 

birtokolni akarnak. Valami izgalmasat és kívánatosat. A 

konvencionális gondolkodás nem izgalmas és nem kívánatos. 

Olyan mindennapi, mint a reggeli vajas pirítós. Erre akarja 

felhívni a csoport a figyelmét. – Egy üres székre mutatott. – 

Nem akar leülni, professzor? – Gode a most már jóval élénkebb 

csoport felé fordult. – Jól van, emberek. BlackBerryket eltenni, 

aztán halljuk! 

– Mit szóltok az okosság génhez? – kérdezte valaki.  

– Jó, de pontatlan. 

– Egyszerűség gén. 

– Jó irányba haladunk…  

– Társadalom gén. 

– Nem jó. 

– Szocializáció gén.  

– Túl doktoros. 

– Bölcsesség gén. 

– Jó. Nagyon jó. 

– Helyes gondolkodás génje. 

– Túl maoista. Vagy buddhista. Gyerünk, emberek, 

ébresztő! 

– Parti gén. 

– Buli gén. 

– Kőmosott gén. Csípőnadrág gén. 



 

 

– Boldogság gén. 

– Alkalmazkodj gén. 

Gode összevonta a szemöldökét. 

– Állj – emelte fel megint a kezét. – Tekerjünk vissza. 

Gondoljuk át újra. Mi a gond? Ez a gén valójában a 

konvencionális gondolkodás génje, a „konvencionális 

gondolkodás gén”, de mi nem akarjuk így hívni. Úgy. Lássuk, 

mi a jó a konvencionális gondolkodásban. Milyen 

következményekkel jár az, ha konvencionálisan 

gondolkodunk? Hadd halljam! 

– Tartozol valahova.  

– Nem tűnsz ki. 

– Úgy gondolkodsz, mint bárki más. 

– Kevesebb a súrlódás. 

– Passzolsz. 

– Olvasod a Timest. 

– Senki se tart szórakoztatónak. 

– Egyszerűbb az életed. 

– Nem pofázol vissza. 

– Nyugodtabban nyilváníthatsz véleményt. 

– Mindenki egyetért veled. 

– Jó ember vagy.  

– Jól érzed magad. 

– Kényelemben érzed magad. 

 Gode csettintett az ujjaival. 

– Ez az! A konvencionális gondolkodás kényelmet biztosít. 

Nincsenek meglepetések, nincs szorongás. Odakint, a világban 

minden folyamatosan, percről percre változik. Nem egy 

kényelmes hely. Pedig mindenki szeretné jól érezni magát a 

bőrében, nem igaz? A régi, bejáratott cipő, a kényelmes 

szvetterek, a kedvenc karosszék… 



 

 

– Kényelem gén? 

– Komfort gén? 

– Kom fi gén? 

– Melegség gén. Lazaság gén. 

– Nyugi gén. Sima ügy gén. 

– Balzsam gén. 

Ez így ment egy darabig, míg végül kilenc jelölt fel nem 

került a táblára. Ezután szenvedélyes vita következett, 

melynek során egyenként letörölték a neveket, bár nem végleg, 

mert még újabb egyeztetések voltak hátra úgynevezett 

fókuszcsoportokkal. Végül mindannyian egyetértettek abban, 

hogy a komfort gén a nyerő. 

– Kíváncsian várom, mit szólnak majd hozzá a 

termékdobozokat tesztelő laikusok – mondta Gode. – 

Professzor! Elárulná nekünk, hogy pontosan milyen formában 

is kerül piacra ez a gén? 

Erre még korai válaszolni, magyarázta a professzor. 

Izolálták ugyan a gént, de még nem ismerik a hozzá köthető 

betegségek teljes spektrumát. Ugyanakkor, mivel szinte 

mindenkiben jelen van ez a gén, úgy vélik, hogy a legtöbb 

ember annak valamilyen genetikai anomáliájától szenved. 

Például: azok, akik túlságosan is tartozni akarnak a nagy 

többséghez – ezek esetében minden bizonnyal ki fog derülni, 

hogy genetikai rendellenességről van szó. És azok, akik 

depressziósak lesznek, ha huzamosabb ideig egyedül kell 

lenniük – elképzelhetően ez is egy rendellenesség. Vagy azok 

az emberek, akik mindenféle tiltakozó menetekhez 

csatlakoznak, szurkolni járnak, akik keresik azokat az 

alkalmakat, ahol hozzájuk hasonló emberek sokasága veszi 

körül őket – ez is egy potenciális genetikai rendellenesség. 



 

 

Aztán ott vannak azok, akik kötelességüknek érzik, hogy 

mindenkivel egyetértsenek, bármit mondjon is az illető – egy 

újabb rendellenesség. És mi van azokkal, akik félnek saját 

gondolatokkal előrukkolni? Akik félnek függetleníteni 

magukat az őket körülvevő közösségtől? 

– Nézzünk szembe a ténnyel: ez rengeteg embert jelent – 

mondta a professzor. 

– Úgy érti, hogy ezen jelenségek mindegyikét kórosnak kell 

tekintenünk? – kérdezte valaki. 

– Minden kényszeres viselkedés kóros ~ felelte a 

professzor. 

– Még a pozitív is? A tiltakozó menet? 

– Jelenleg ott tartunk, hogy egy sor, a társas ösztönnel 

kapcsolatban álló betegség okára találhatunk magyarázatot. – 

A komfort génhez köthető genetikai anomáliákat még nem 

mutatták ki minden kétséget kizáróan, de a Columbia 

Egyetem máris benyújtotta a szabadalmi bejelentést a génre, 

abban reménykedve, hogy annak értéke növekedni fog, ha a 

hozzá kötődő betegségeket biztonsággal azonosították. 

Gode köhintett. 

– Azt hiszem, tévedtünk. Ezek mind a társas érintkezéssel 

kapcsolatos betegségek. Sokkal találóbb lenne rá a 

„szociabilitás gén” elnevezés. 

Nem volt egyedül a véleményével. 

 

Részlet egy Business Online-ban megjelent cikkből: 

A KUTATÓK MEGTALÁLTÁK  

A SZOCIABILITÁS GÉNT 



 

 

Örökletes hajlam a társas érintkezésre való vágyódás? A 

Morecomb Laboratories (Columbia Egyetem) kutatói úgy vélik, 

igen. Beszámolójuk szerint megtalálták azt a gént, ami 

szabályozza, és már be is nyújtották rá a szabadalmi 

bejelentést… 

A New York Times véleményrovatából: 

EGY „SZOCIABILITÁS GÉN”? MIKOR LESZ MÁR  

VÉGE ENNEK A SOK MARHASÁGNAK? 

A Columbia Egyetem kutatói most azt állítják, hogy 

megtaláltak a szociabilitás gént. Mi lesz a következő? A 

szégyenlősség gén? A remeteség gén? A szerzetesi gén? Na és 

mit szólna a szállj-le– rólam génhez? A helyzet az, hogy a 

kutatók gátlástalanul kihasználják azt, hogy az 

átlagembernek fogalma sincs arról, hogyan is működnek 

valójában a gének. Egyetlen olyan gén sincs, amelyik 

egymagában irányítana egy viselkedési jegyet. Az emberek 

sajnos ezt nem tudják. Azt hiszik, van egy gén, amelyik a 

szemünk színéért felel, és van egy másik, amelyik a 

testmagasságunkért, vagy a hajunk göndörségéért, és így 

tovább. Miért ne lenne hát egy gén, amely a társas ösztönt 

irányítja? A genetikusok úgysem fognak tiltakozni. 

Mindegyikük valamelyik magánvállalat igazgatói tanácsában 

csücsül, és azzal van elfoglalva, hogy a konkurenciánál több 

gént azonosítson és védessen le a minél nagyobb jövőbeni profit 

reményében. Vége lesz ennek valaha is? Szerintem nem. 

A Grist online változatából: 

BARÁTSÁGOSNAK TARTJA MAGÁT?  



 

 

VIGYÁZZON, LE VAN VÉDVE! 

A Columbia Egyetem kutatói irodája benyújtotta a szabadalmi 

bejelentést egy génre, mely állítólag a társas viselkedést 

kontrollálja. Azt jelenti ez, hogy egy napon mindenki, aki 

antidepresszán sokon, figyelemzavar vagy szorongás elleni 

gyógyszereken él, egy napon jogdíjat kell fizessen a Columbia 

Egyetemnek? Jelentések szerint svájci gyógyszeróriások már 

lázasan licitálnak a génszabadalom birtoklásáért. 



 

 

031. 

A bethesdai Nemzeti Egészségügyi Intézet bioetikai 

felülvizsgálati bizottsága úgy szervezte meg a tényfeltáró 

meghallgatásokat, hogy az alanyok még véletlenül se 

érezhessék megfélemlítve magukat. Mindenki ugyanannál a 

hosszú asztalnál ült a főépület tizenharmadik szintjén 

található konferenciateremben, barátságos környezetben – 

még előadásokat hirdető plakátok is ki voltak téve a falakra, a 

sarokban pedig egy agg kávéfőző kotyogott. A kávé hírhedten 

pocsék volt, soha senki nem ivott belőle. 

A bizottság tagjai – hat tudós – a szokásosnál elegánsabban 

öltöztek erre az alkalomra. Majdnem mindannyian zakót 

viseltek, és egyikük még nyakkendőt is kötött. Ettől azonban 

még lazán, szinte szétcsúszva ültek a helyükön, mintha csak 

unalmukban csevegnének a beidézett személlyel, a negyvenegy 

éves dr. Ronald Marsh-sal. 

– Pontosan hogyan is halt meg ez a tizenkét éves kislány?  

– Veleszületett transzportfaktor-hiányosságban 

szenvedett-felelte dr. Marsh, az austini Texasi Egyetem 

orvosprofesszora. A betegség végzetes genetikai hiányosság 

volt. – A kislány kilenc hónapos korától diétázott és dialízisre 

járt. Testileg kissé visszamaradt a fejlődésben, de mentálisan 

rendben volt. Mind ő, mind a családja akarta ezt a 

beavatkozást, abban reménykedve, hogy végre normális életet 

élhet. Nem akart örökre egy géptől függeni. Mint tudják, nem 

igazi élet az, különösen egy gyermek számára nem. Az asztal 

körül ülők nem reagáltak. 

– Az is nyilvánvaló volt – folytatta Marsh –, hogy nem fogja 

túlélni a serdülőkort. A hormonális változások máris hatással 



 

 

voltak az anyagcseréjére. Legfeljebb három-négy éve volt 

hátra. Mindezeket figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy 

bejuttatjuk a gént a szervezetébe. – Szünetet tartott. – 

Mindenki tisztában volt a kockázatokkal. 

– A család is? – kérdezte az egyik tudós. 

– Természetesen. Teljes körű tájékoztatást kaptak. 

– A beteggel együtt? 

– Igen. Okos kislány volt. Ő maga vetette fel a beavatkozás 

lehetőségét. Az interneten olvasott róla. Tökéletesen tudta, 

hogy mennyire kockázatos. 

– Közölték a családdal a becsült kockázatot? 

– Igen. Megmondtuk nekik, hogy a siker esélye három a 

százhoz. 

– És ők ennek ellenére vállalták? 

– Igen. A lányuk beszélte rá őket. Azt mondta, ha már 

mindenképpen meg kell halnia, a kockázat elveszíti 

jelentőségét. 

– Kiskorú volt… 

– Igen – bólintott Marsh. – De ő volt az, aki szenvedett.  

– A szülők tehát aláírták a lemondónyilatkozatokat? 

– Igen. 

– Olvastuk őket. Néhányan közülünk úgy érezték, hogy 

túlzottan derűlátóan fogalmaztak bennük, eltörpítve a kudarc 

lehetőségét. 

– A nyilatkozatokat a kórház jogi osztálya fogalmazta – 

mondta Marsh. – És ne feledjük, hogy a szülők azt is aláírták, 

hogy minden részletre kiterjedő tájékoztatást kaptak. Enélkül 

nem is láttunk volna hozzá. 

A bizottság elnöke, dr. Robert Bellarmino csak most siklott 

be a terembe, hogy némán helyet foglaljon az asztal távolabbi 

végében. 



 

 

– Tehát elvégezték a beavatkozást? – kérdezte valaki dr. 

Marshtól. 

– Elvégeztük. 

– Milyen vektort alkalmaztak? 

– Módosított adenovírus infúziót standard Barlow-

immunszupresszív protokollal kombinálva. 

– És a végeredmény? 

– Csaknem azonnal lázas lett. A testhőmérséklete 

felszökött negyvenkét fokra. A második napon több szerve is 

leállt. A máj és a vese működését nem sikerült újraindítani. A 

harmadik napon meghalt. 

Csend lett. 

– Ha tehetek egy személyes megjegyzést… – szólalt meg 

egy idő után Marsh. – A történtek mindannyiunkat megráztak, 

a kórház egész személyzetét. Csecsemőkora óta kezeltük ezt a 

kislányt. Mindenki szerette. Valahányszor bejött a kórházba, 

mintha a napfényt hozta volna magával. Azért vállaltuk ezt a 

kockázatos eljárást, mert ő akarta. Éjszakánként gyakran 

megkérdezem magamtól, hogy helyesen cselekedtünk-e, de a 

válaszom végül mindig ugyanaz: meg kellett adnunk neki az 

esélyt, mert ő ezt akarta. Élni akart. Hogyan tagadhattuk 

volna meg tőle? 

Valaki köhintett. 

– De az ön csapatának nem volt tapasztalata a 

géntranszplantációban. 

– Nem. Fontolóra is vettük, hogy átküldjük egy másik 

csapathoz. 

– És miért nem tették ezt? 

– Mert senki más nem vállalta az eljárást. 

– És ez nem gondolkoztatta el önöket?  

Marsh sóhajtott. 



 

 

– Látott már valamelyikük transzportfaktor-

hiányosságban meghalni valakit? A veséjük elüszkösödik. A 

májuk leáll. A testük felpuffad, szürkéslila színt ölt. Nem 

kapnak levegőt. Iszonyatos fájdalmaik vannak, és napokig 

haldoklanak. Meg kellett volna várnom, hogy ez történjen 

azzal az imádni való kislánnyal? Nem hiszem. 

Megint csend lett, de érezni lehetett, hogy senki sem ért 

egyet az orvossal. 

– Akkor most miért perel a család?  

Marsh megrázta a fejét. 

– Még nem tudtam beszélni velük. 

– A periratban az áll, hogy nem kaptak kellő tájékoztatást. 

– Dehogynem! – tiltakozott Marsh. – Nézzék: mindannyian 

abban reménykedtünk, hogy működni fog. Mindenki optimista 

volt. A szülők persze nehezen tudják elfogadni az igazságot. 

Azt, hogy a három százalék esély a sikerre azt jelenti, hogy a 

betegnek kilencvenhét százalék esélye van meghalni. Csaknem 

biztos halált jelent. Tudták ezt, és amikor a reményeik 

szertefoszlottak, úgy érezhették, hogy becsaptuk őket. De mi 

soha nem akartuk félrevezetni egyiküket sem. 

Miután dr. Marsh távozott, a bizottság zárt ajtók mögött 

folytatta az ülésezést. A hét tudós közül hatan felháborítónak 

tartották a történteket. Azzal érveltek, hogy Marsh most sem 

mond igazat, ahogyan a kérdéses időben sem tette. Azt 

mondták, gondatlanul járt el. Azt mondták, hogy lejáratta a 

genetikát, és ezzel rengeteg kárt okozott azoknak, akik 

tisztességesen végzik a munkájukat. Egy ilyen forrófejű 

embernek, mondták, nem orvosnak kellett volna mennie. 

Minden jel arra mutatott, hogy megrovásban fogják 

részesíteni Marshot, és javasolni fogják, hogy vonják vissza az 



 

 

engedélyét, és tagadják meg tőle az állami támogatásokhoz 

való hozzáférés jogát. 

A bizottság elnöke, Rob Bellarmino eddig csak csendben 

hallgatta őket, most azonban megköszörülte a torkát, és 

tűnődő hangon megjegyezte: 

– Nem tudok nem arra gondolni, hogy annak idején, 

amikor végrehajtotta az első szívátültetést, Christan 

Barnardnak is ugyanezekkel a vádakkal kellett szembenéznie. 

– De ez nem az első… 

– Forrófejű. Lejáratja a szakmát. Perelhető. Hadd 

emlékeztessem önöket Barnard első műtéti eredményeire – 

folytatta Bellarmino. – Az első tizenhét betege szinte azonnal 

meghalt. Mészárosnak és sarlatánnak nevezték. Ma azonban 

évi kétezer szívátültetést hajtanak végre csak az Egyesült 

Államokban, és a betegek többsége öt-tizenöt évig is elél az új 

szívvel. A veseátültetés már rutinműtétnek számít. A néhány 

évvel ezelőtt még felháborítónak tartott máj– és tüdőátültetést 

is kezdik elfogadni az emberek. Minden új terápiának végig 

kell mennie ezen a rázós, buktatókkal teli úton. És ki fogja 

vállalni a kockázatokat, ha nem az olyan bátor és forrófejű 

fickók, mint dr. Marsh? 

– De annyi szabályt megszegett… 

– Mivel büntetné őt? – kérdezte Bellarmino. – Az az ember 

nem alszik éjszakánként. Látszik az arcán. A legkedvesebb 

betege az ő keze alatt halt meg. Kell ennél nagyobb büntetés? 

És kik vagyunk mi, hogy eldöntsük, helytelenül cselekedett-e 

vagy sem?  

– Az etikai szabályok… 

– Egyikük se nézett annak a kislánynak a szemébe. 

Egyikük sem ismerte az életét, a fájdalmait, a reményeit. 

Marsh igen. Hogyan ítélkezhetnénk hát mi? 



 

 

A teremben csend lett. 

Végül a Texasi Egyetem jogi személyzetét rótták meg, dr. 

Marshot pedig felmentették. Bellarmino megvezette őket, 

mondta később az egyik bizottsági tag. „Klasszikus Rob 

Bellarmino volt. Úgy beszél, mint egy prédikátor. Mindig 

belekeveri Istent az éppen aktuális ügybe, és valahogy mindig 

rávesz mindenkit, hogy értelmezze lazábban a szabályokat, 

még a legkomolyabb ügyekben is.” 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Bellarmino még a 

szavazás előtt elhagyta a termet, mert már így is késésben volt 

egy másik megbeszélésről. 

Bellarmino a bioetikai bizottság meghallgatásáról a 

laborjába ment, ahol az egyik posztdoktori kutatójával kellett 

beszélnie. A kölyök korábban a Cornell Orvostudományi 

Központban kutatott, ahol figyelemre méltó eredményeket ért 

el a kromatinképződést ellenőrző mechanizmusok 

tanulmányozásában. 

Normális esetben egy sejt DNS-e a sejtmag belsejében 

található. A legtöbb ember egy kettős csigavonalnak képzeli el 

a DNS-t, a híres csigalépcsőnek, amit Watson és Crick fedezett 

fel. Ez azonban csak egyike a három formának, amit a DNS a 

sejtben felvehet. Lehet egyetlen füzér is, és lehet egy sokkal 

tömörebb forma, úgynevezett centromer is. Az, hogy éppen 

melyiket veszi fel, a hozzá kapcsolódó DNS-ektől függ. 

Ez azért fontos, mert amikor a DNS tömörített formában 

van, génjei hozzáférhetetlenek a sejt számára. A gének 

ellenőrzésének egy módja az, hogy megváltoztatják a DNS 

különböző szakaszainak a kromatinját. 



 

 

Így tehát, ha például géneket fecskendeznek új sejtekbe, 

gondoskodni kell arról is – megfelelő vegyületek hozzáadásával 

–, hogy a kromatin használható formában legyen. 

A kölyök bizonyos proteinek metilációban játszott 

szerepének és a kromatinszerkezetre gyakorolt hatásuknak a 

tanulmányozásában ért el áttörő eredményeket. Tanulmánya, 

a „Genom-protein hozzáférési mechanizmusok és az adenin-

metíltranszferáz”, világosan megfogalmazott, jól áttekinthető 

munka volt. Bellarmino biztos volt benne, hogy nagy 

visszhangot fog kiváltani. 

Most az irodájában ült a kölyökkel, aki mohón figyelte 

minden mozdulatát, miközben ő a tanulmány legújabb részeit 

tanulmányozta. 

– Kitűnő, egyszerűen kitűnő. – Megkopogtatta az asztalt a 

papíron keresztül. – Ez a munka becsületére fog válni a 

labornak. És természetesen magának is. 

– Köszönöm, Rob -– csillant fel a kölyök szeme. 

– A hét társszerző is rendben van, és én is eléggé fent 

vagyok a listán – mormogta Bellarmino. 

– A harmadik – mondta a kölyök –, de ha úgy érzi, hogy a 

második hely alkalmasabb lenne… 

– Ami azt illeti, emlékszem egy beszélgetésünkre, néhány 

hónappal ezelőtt, melynek során a lehetséges metilációs 

mechanizmusokról beszéltünk, és én éppen… 

– Igen, emlékszem… 

– …az itt taglalt mechanizmust javasoltam magának. Úgy 

vélem, sokkal kézenfekvőbb lenne, ha az én nevem szerepelne 

az első helyen. 

A kölyök nyelt egyet. 

– Ez – folytatta Bellarmino – biztosítaná, hogy gyakrabban 

idézzék a tanulmányt, ami nagyon fontos egy ekkora horderejű 



 

 

felfedezés esetén. A nevek felsorolása egyébként is csak 

formaság. Mindenki tudja, hogy általában a második szerző 

végzi a tényleges munkát. Szóval csak nyerhetne rajta. Több 

citálást, és több támogatást. – Bellarmino elmosolyodott. – 

Efelől biztosíthatom. A következő kutatását már teljesen 

önállóan végezheti, és egy-két év múlva már saját laborja lehet. 

Ebben én is segíteni fogok. 

– Én… uh… – A kölyök megint nyelt egy nagyot. – Értem. 

– Helyes, helyes. Tegye meg a változtatásokat, aztán 

küldje át nekem, hogy továbbítsam a Nature-nek. Szerintem 

méltóbb platformot érdemel, mint az újabban csak a sarkában 

kullogó Science. Fel fogom hívni a szerkesztőt, és megértetem 

vele, mennyire fontos ez a felfedezés, és hogy azonnali 

publikációt érdemel. 

– Köszönöm, Rob – mondta a kölyök. 

– Bármikor – bólintott kegyesen Rob Bellarmino. 

 

„wet art” kiállítás 

Transzgenikus élőlények a galériákban 

Mutáns házi kedvencek 

A dél-afrikai művésznő, Laura Cinti egy emberi géneket 

tartalmazó, emberi hajat növesztő transzgenikus kaktuszt 

állított ki Londonban. Cint i azt mondja, hogy „A kaktusz haja 

a vágyainkat, a szexualitást szimbolizálja. A gén nem akar 

bent maradni. Azt akarja, hogy szabadon kifejeződhessen.” 

Amikor azt kérdezték tőle, hogyan reagált a közönség a 

kaktuszra, Cinti ezt felelte: „Különösen a kopasz férfiak 

mutattak nagy érdeklődést.” 

Marta de Menezes művésznő olyan módosított lepkéket hozott 

létre, melyeknek két különböző szárnyuk volt. „Az embereket 



 

 

eleinte sokkolta a látvány – mesélte. – Nem tartották jó 

ötletnek.” Azt mondta, következő lépésként függőlegesre fogja 

változtatni a zebrahal vízszintes csíkjait, hogy sokkal jobban 

hasonlítson a zebrához. Ez a változtatás örökölhető lesz. 

Egy finn művész, Orort Catts sertésszárnyakat tenyésztett ki 

egy sertés-velőből kinyert őssejtkultúrában. Azt mondta, a 

csapata háttérzenével segítette az őssejtek növekedését. 

„Rengeteg sertéshangot töltöttünk le… és lejátszottuk őket a 

sejteknek.” Állítása szerint a sejtek jobban nőttek a visítás 

hatására. 

A Chicagóban alkotó Eduardo Kac egy Albának keresztelt, a 

sötétben zölden világító transzgenikus nyulat alkotott. Egy 

albínó nyúl megtermékenyített petéjébe GPF-et – egy csendes-

óceáni medúza fluoreszcens proteinjéért felelős gént – 

fecskendeztek. A petéből kifejlődött világító állat nagy 

szenzációt keltett. Kac tisztában van vele, hogy ,,[a nyúl] 

megalkotása egyeseket nyugtalansággal tölt el”, de 

megjegyezte, hogy a GPF széles körben használt eszköz, amit 

élesztő– és penészgombákba, növényekbe, gyümölcslegyekbe, 

egerekbe és marhaembriókba is injektálnak. Kac azt mondta, 

szeretne egy fluoreszkáló kutyát is létrehozni. Alba idő előtt 

kimúlt nem tisztázott okokból. Ugyanígy a transzgenikus 

kaktuszok is. 

2003-ban bukkant fel az első árusításra szánt transzgenikus 

házi kedvenc. A vörösen fluoreszkáló zebrahalat a szingapúri 

dr. Zhiyuan Gong hozta létre, és egy austini, texasi cégnek adta 

el a licencet. A hal GloFish márkanéven lesz kapható, miután 

a szövetségi és állami hatóságok kétévi vizsgálódás után 

megállapították, hogy veszélytelen – feltéve, hogy nem étkezési 

céllal vásárolják. 



 

 

032. 

– Madame Bond – mondta az első osztályos tanító néni –

, az ön fia egy elbűvölő gyermek, de sajnos gondjai vannak a 

matematikával. Nehezen megy neki az összeadás, a kivonás 

pedig még annál is inkább. A francia nyelvvel viszont jól halad. 

– Ennek örülök – mosolygott Gail Bond. – A költözés, 

Londonból ide, nagyon megviselte. De be kell vallanom, 

meglep, hogy nem megy neki a matek. 

– Ha jól tudom, ön ugyebár kutató. 

– Igen. Az Institut Nationalnál dolgozom itt, Párizsban, 

Evan apja pedig befektetési tanácsadó, egész nap számokkal 

dolgozik. 

– Nos, mivel ön kutató – válaszolt a tanítónő –, tudnia kell, 

hogy a tehetség nem feltétlenül öröklődik. Például előfordul, 

hogy egy nagyszerű művész gyermeke nem tud rajzolni. Nincs 

is ebben semmi szégyellnivaló. Éppen ezért nem értem, miért 

csinálja meg ön a házi feladatot Evan helyett. 

– Tessék? – kerekedett el Gail Bond szeme. – Hogy én 

csinálom meg a házi feladatát? 

– Vagy ön, vagy valaki más a háztartásukból. 

– Ezt nem értem. 

– Evan házi feladata mindig tökéletes, de ha felmérést 

írunk, mindig nagyon gyengén teljesít. Nyilvánvalóan valaki 

más írja a házi feladatát. 

Gail Bond tanácstalan volt. 

– Nem tudom, ki tehetné. A fiam egyenesen hazamegy az 

iskolából, és csak a házvezetőnő van otthon, amikor a házi 

feladatát írja. A hölgy alig beszél franciául. Én délután öt 



 

 

tájban érek haza, addigra már készen van. Vagy legalábbis ezt 

mondja nekem. 

– Nem szokta átnézni? 

– Nem. Soha. Azt mondja, nincs rá szükség. 

– Nos, pedig valaki segít neki – állította a tanítónő. 

Kihúzta a fiókját, és elővette belőle a házi feladatot. – Látja? 

Mindegyik tökéletesen megoldva. 

– Látom – nézte meg a lapokat Gail. – De mik ezek a 

pöttyök? – A lapok alján apró, zöld és fehér színű cseppecskéket 

lehetett látni. 

– Igen, ezekre én is felfigyeltem. Általában a lap alján 

vannak, mintha mindig rájuk fröccsenne valami. 

– Azt hiszem, tudom, ki segít neki – jelentette ki Gail Bond.  

– Ki? 

– Valaki a laborból. 

Alighogy kinyitotta a lakás ajtaját, Gerard máris 

megszólalt: 

– Szia, drágám! – kiáltotta a férje hangján. 

– Szia, Gerard. Mi újság? 

– Fürdeni akarok. 

– Mindjárt sort kerítünk rá – mondta neki Gail. Az 

előszobában felállított ülőrúdon kuporgó Gerard egy kétéves, 

transzgenikus afrikai szürkepapagáj volt. 

Még fiókakorában egy sor emberi génnel kezelték, de eddig 

egyik se produkált látható hatást. 

– Jól nézel ki, bébi. Hiányoztál – mondta megint a férjét 

utánozva Gerard. 

– Köszönöm. Lenne egy kérdésem hozzád, Gerard. 

– Oké, ha ragaszkodsz hozzá. 

– Áruld el nekem: mennyi tizenhárom mínusz kilenc?  



 

 

– Nem tudom. 

Gail nem adta fel. 

– Mennyi marad, ha tizenháromból elveszünk hetet? – 

Evan így mondta volna. 

– Hat – vágta rá a papagáj. 

– Tizenegyből elveszünk négyet?  

– Hét. 

– Tizenkettőből elveszünk kettőt?  

– Tíz. 

Gail összeráncolta a homlokát. 

– Huszonnégyből elveszünk tizenegyet? 

– Hohó – lépett odébb az ülőrúdon a papagáj. – Látom, meg 

akarod nehezíteni a dolgomat. Tizenhárom. 

– Százegyből elveszünk hetvenet? 

– Harmincegy, de nem szoktunk ilyen nagy számokkal 

dolgozni. Legfeljebb kétjegyűekkel. 

– Nem szoktunk? Kivel, Gerard? 

A papagáj hallgatott. Egy darabig ritmikusan bólogatott, 

aztán énekelni kezdett: – I love a parade… 

– Gerard! – szólt rá Gail. – Te szoktál segíteni Evannek? 

– Persze – felelte a papagáj, aztán Evan hangjára váltott: 

– Hé, Gerrie, gyere, segíts. Ez túl nehéz nekem. Nagggyon 

nehéz! 

– Várj egy percet! Hozom a videokamerát – mondta neki 

Gail. 

– Sztár vagyok? Sztár vagyok? 

– Igen. Te egy sztár vagy. 

A madár vontatott texasi dünnyögésre váltott: 

– Elnézést a késésért, de fel kellett vennünk Hanket, a 

fiunkat. 

– Ez melyik filmből volt? – kérdezte Gail.  



 

 

Gerard ugyanazon a hangon folytatta: 

– Ugyan, Jo, nem kell úgy mellre szívni. 

– Nem fogod elárulni nekem? – kérdezte Gail. 

– Fürödnöm kell a forgatás előtt – jelentette ki Gerard. – 

Megígérted a fürdőt.  

Gail Bond a szobába sietett a kameráért. 

Az első évben Gerard nem mutatta jelét, hogy az emberi 

transzgének – amiket Yoshi Tomizu és Gail Bond juttattak a 

szervezetébe még fiókakorában a párizsi Nemzeti Intézetben – 

hatással lennének rá. Ez nem volt meglepő. A transzgének 

bejuttatása trükkös dolog volt, és többtucatnyi, vagy akár több 

száz kísérletre volt szükség, hogy megfelelően működjön. Ez 

azért volt, mert rengeteg tényezőnek kellett teljesülnie ahhoz, 

hogy a gén az új környezetben is működni tudjon. 

Először is, a génnek megfelelő módon bele kellett 

illeszkednie a meglévő génállományba. Néha ezt fordítva teszi, 

ami negatív hatást válthat ki, vagy nem vált ki semmiféle 

hatást. Néha a genom egy instabil részébe kerül be, és rákot 

okoz az állatban. Ez igen gyakran megtörtént. 

Továbbá, a transzgenetika nem csupán egyetlen gén 

beépítéséről szól. A kutatóknak a járulékos géneket is be kell 

vinniük, hogy az elsődleges gén működni tudjon. A legtöbb 

génnek például vannak szigetelői és aktiválói. Az aktiválók 

létrehozhatnak olyan fehérjéket, melyek kikapcsolják az állat 

saját génjeit, lehetővé téve, hogy a beépült gén kifejtse hatását. 

Vagy felerősíthetik annak hatását. A szigetelők megvédik a 

gént a környező genetikai anyagtól, és gondoskodnak róla, 

hogy az új gén a sejten belül maradjon. 



 

 

Ez már önmagában is elég bonyolult, és akkor még ott van 

a sejten belüli hírvivő RNS-ek problémája. Vagy azoké, melyek 

a transzlációt végzik. És így tovább. 

A valóságban bevinni egy gént egy állat sejtjeibe, és elérni, 

hogy működőképes legyen, sokkal inkább hasonlított a 

„debugoláshoz” – a szoftverek fejlesztése közben végzendő 

folyamatos hibakereséshez –, mint magához a biológiához. 

Megkerested a hibákat, kijavítottad őket, finomhangolást 

végeztél, kivédted a nem kívánt hatásokat, és remélted, hogy 

működni fog. Aztán vártál, hogy mégis előbukkanjon valami, 

amire lehet, hogy csak hónapok, évek múltán került sor. 

Ezért engedték meg Gail Bondnak, hogy hazavigye 

Gerardot. Így jobban figyelni tudtak rá, és hamarabb 

észrevehették a pozitív, illetve a nem kívánt változásokat. Az 

otthon meghittsége azért is fontos volt, mert az afrikai 

szürkepapagáj rendkívül intelligens – úgy tartják, 

intelligenciája a csimpánzéval vetekszik, nyelvi képességeiben 

pedig felülmúlja azt. Egyes nem emberszabású majmok 

jelbeszéddel vagy számítógép-billentyűzet segítségével 

képesek akár 150 szót is megtanulni és használni, a 

szürkepapagájoknál azonban ez csak a minimum. Egyes 

példányok akár ezerszavas szókinccsel is rendelkezhetnek – 

ezért van szükségük az ingereket biztosító emberi környezetre. 

Ha sokáig egy állatházban tartják őket, egerek és hörcsögök 

közt, beleőrülnek a magányba. 

Egyes állatvédő aktivisták szerint ez sok szürkepapagájjal 

meg is történik az interakció hiánya miatt. Olyan, mintha 

valakit éveken át magánzárkában tartanának. Egy 

szürkepapagájnak legalább annyi törődésre van szüksége, 

mint egy emberi lénynek. Vagy még annál is többre, állítja 

néhány kutató. 



 

 

Gerard-t fíókakorától kézre szoktatták, így korán 

beszélni kezdett. Már egészen bő szókincse volt, amikor Gail, 

aki akkor harmincegy éves volt, egy befektetési tanácsadó 

felesége, hazahozta magával. Alighogy beléptek a nappaliba, 

Gerard kijelentette: 

– Hé, klassz kégli, Gail. Csípem az ízlésed, bébi. (A 

laborban tévét is nézhetett, így kevésbé szalonképes szavak is 

ragadtak rá.) 

– Örülök, hogy tetszik, Gerard – mondta neki Gail. 

– Csak úgy mondtam – felelte a papagáj. 

– Úgy érted, hogy igazából nem is tetszik? 

– Úgy értem, csak mondtam.  

– Oké. 

– Csak egy megjegyzés volt.  

– Jól van. Értem. 

Rögtön le is jegyezte a beszélgetést a naplóba. A 

transzgenikus kísérlet egyik célja annak megállapítása volt, 

mennyire tudják módosítani a tudósok a nem emberszabású 

állatok intelligenciáját. A főemlősök szóba sem jöhettek a túl 

szigorú szabályozás miatt, a papagájokon végzett kísérletek 

azonban nem izgatták túlságosan az embereket. Nem is 

létezett olyan etikai bizottság, amelyik ezt felügyelte volna. A 

Grolier laboratórium ezért aztán afrikai szürkepapagájokkal 

dolgozott. 

A vizsgált szempontok közé tartozott az öntudatosság 

jelenléte a papagáj beszédében. A papagájokat öntudattal 

rendelkező lényeknek ismerték. Felismerték magukat a 

tükörben. A beszéddel azonban egészen más volt a helyzet. A 

papagájok nem használták megbízhatóan az egyes szám első 

személyt, amikor magukról beszéltek. Általában akkor 

beszéltek így, ha valaki mást idéztek. 



 

 

A kérdés az volt, használni fogja-e valaha egy 

transzgenikus papagáj az egyes szám első személyű névmást 

úgy, hogy azzal egyértelműen önmagára utal. Gail Bond most 

úgy érezte, hogy Gerard az imént pontosan ezt tette. 

Ez jó kezdet volt. 

A férjét, Richardot nem izgatta az új jövevény. Az 

egyetlen reakciója az volt, hogy vállat vont, és közölte: „Ne 

várd, hogy kitakarítsam a kalitkáját.” Gail megígérte, hogy 

nem fogja ezt tenni. A fia már jóval lelkesebb volt. Evan rögtön 

játszani kezdett Gerard-ral, az ujjára ültette, aztán a vállára. 

Ahogy a hetek múltak, Evan egyre több időt töltött a madárral 

– többet, mint addig bárki –, az pedig annyira megkedvelte, 

hogy szinte le sem szállt a válláról. És még a házi feladatban is 

segített neki. 

Gail felszerelte a videokamerát egy háromlábú állványra, 

és bekapcsolta. Néhány szürkepapagáj képes volt számolni, és 

egyes állítások szerint olyanok is akadtak közöttük, 

amelyeknek volt némi fogalmuk a nulla jelentéséről, de 

számolni egyik sem tudott. Kivéve Gerard-t. 

Gailnek erősen koncentrálnia kellett, hogy ne mutassa ki 

izgatottságát. 

– Gerard – mondta látszólag közönyösen –, mutatni fogok 

neked egy képet, és azt akarom, hogy mondd meg, mit látsz 

rajta. – Megmutatta neki az egyik gyakorlólapot a fia házi 

feladatából, úgy hajtva, hogy csak egyetlen feladatot lehessen 

látni rajta. A választ letakarta a hüvelykujjával. 

– Ezt már megoldottam. 

– De mi áll rajta? – mutatott a feladatra Gail. 

– Neked kell megmondanod. 



 

 

– Nem tudod megnézni a papíron, és megmondani nekem 

a választ? 

– Neked kell megmondanod – ismételte meg Gerard. A 

lábait váltogatta az ülőrúdon, kezdte elveszíteni a türelmét. 

Közben a kamerát nézte. Nem szerette, ha sokáig piszkálták. 

– Azt írta, hogy tizenötből elveszünk hetet. 

– Nyolc – vágta rá rögtön a papagáj. 

Gail legszívesebben a kamera felé fordult volna, hogy 

belesikítson a mikrofonba. Ehelyett nyugalmat erőltetett 

magára, és megfordította a lapot. 

– Lássuk a következőt. Mennyi marad, ha huszonháromból 

elveszünk kilencet?  

– Tizennégy. 

– Nagyon jó. És most… 

– Megígérted – mondta Gerard. 

– Megígértem? 

– Igen, megígérted – mondta a papagáj. – Tudod… A 

fürdésre gondolt. 

– Egy kicsit később, jó? – válaszolta Gail. – Most… 

– Megígérted. – Gerard hangja ezúttal határozottan 

morcos volt. – A fürdést. 

– Gerard, megmutatom neked a következő feladatot, és azt 

kérdezem tőled: mennyi marad, ha huszonkilencből elveszünk 

nyolcat? 

– Remélem, nézik – mondta furcsa hangon a papagáj. – 

Látni fogják. Látni fogják, és azt fogják mondani: ez a nő még 

egy légynek se lenne képes ártani. 

– Gerard! Figyelj, kérlek. Mennyi marad, ha 

huszonkilencből elveszek nyolcat?  



 

 

Gerard kinyitotta a csőrét. Megszólalt az ajtócsengő. Gail 

elég közel volt hozzá, hogy tudja, Gerard adta ki a hangot. 

Tökéletesen tudott utánozni mindenféle zajt: csengőket, 

telefoncsengőhangokat, a vécéöblítés hangját. 

– Kérlek, Gerard… 

Lépések zaja. Egy kattanás, és egy nyikorgás, ahogy a 

bejárati ajtó kinyílt. „Jól nézel ki, bébi, hiányoztál” – mondta 

Gerard a férje hangján. 

– Gerard! – kérte Gail. Egy női hang: 

„Ó, Richard, olyan régen…” Csend. Csókok csattantak. 

Gail megdermedt. A papagáj folytatta, akár egy magnó; a 

csőre közben alig mozdult. 

A nő hangja: „Kettesben vagyunk?” 

.,Igen – felelte a férje. – A gyerek csak három körül jön 

haza.” „És ő?” 

„Gail elutazott egy konferenciára Genfbe.” 

„Akkor miénk az egész nap. Ó, Richard…” 

Újabb csókok. 

Léptek, keresztül a szobán. 

A férje: 

„Iszol valamit?” 

Gail megfordult, és kikapcsolta a kamerát. 

– Akkor végre fürödhetek? – kérdezte Gerard.  

Gail nem válaszolt.A hálószoba ajtaja bevágódott. 

Ágyrugók nyikorogtak. Egy nő sikoltozott, aztán nevetgélt. 

Újabb nyikorgás. 

– Hagyd abba, Gerard! 

– Gondoltam, tudni akarod – mondta neki a papagáj. 

– Gyűlölöm azt a madarat – mondta a férje később, 

aznap este. A hálószobában voltak. 



 

 

– Ne őt hibáztasd! Különben meg azt csinálsz, amit akarsz, 

Richard, de nem az én házamban. Nem a mi ágyunkban. – Már 

lecserélte a lepedőt, de még így se volt kedve leülni az ágyra. 

Vagy egyáltalán a közelébe menni. Az ablak mellett állt, távol 

a férjétől, háta mögött a párizsi forgalommal. 

– Csak egy alkalom volt – mondta Richard. 

Gail gyűlölte, amikor hazudott. 

– Amikor Genfben voltam – tette hozzá. – Akarod, hogy 

megkérdezzem Gerard-t, hány alkalom volt még? 

– Nem. Hagyjuk ki belőle a madarat. 

– Voltak még más alkalmak is – mondta Gail. 

– Mit akarsz, mit mondjak, Gail? Sajnálom, rendben? 

Nagyon sajnálom. 

– Nem akarom, hogy bármit is mondj. Azt akarom, hogy 

többé soha ne forduljon elő. Azt akarom, hogy tartsd távol az 

otthonomtól a nőidet. 

– Jól van. Megértettem. Azt fogom tenni. Most már 

ejthetjük a témát? 

– Igen. Most már ejthetjük. 

– Akkor is utálom azt a madarat.  

Gail kiment a szobából. 

– Ha bántani mered – fordult vissza az ajtóból –, megöllek. 

– Hova mész?  

– Ki. 

A lakásán találkozott Yoshi Tomizuval. Először egy évvel 

korábban volt egy kalandjuk, aztán Genfben jöttek megint 

össze. Yoshit egy feleség és gyermekek várták Tokióban, és 

már csak a nyár végéig volt itt. Az egész nem volt több egy mély 

testi-lelki barátságnál. 



 

 

– Feszült vagy – simogatta meg a hátát Yoshi. Gyönyörű 

keze volt. – Veszekedtetek Richarddal? 

– Nem igazán. Csak egy kicsit. – Gail az ablakon beömlő 

holdfényt nézte. Szokatlanul fehér volt. 

– Akkor hát? 

– Aggódom Gerard-ért. 

– Miért? 

– Richard gyűlöli. Szívből gyűlöli. 

– Nem félj, nem meri bántani. Túl értékes állat. 

– Attól tartok, képes lenne rá. – Gail felült az ágyban. – 

Haza kellene mennem. 

Yoshi vállat vont.  

– Ahogy gondolod. 

– Sajnálom. 

A férfi gyengéden megcsókolta. 

– Tedd, amit jónak látsz.  

Gail sóhajtott egy hatalmasat. 

– Igazad van. Ostobán viselkedem. – Visszacsúszott a 

takaró alá. – Mondd, hogy egy ostoba liba vagyok. Kérlek. 



 

 

033. 

Brad Gordon elnémította a tévét, és kikiáltott: – Nyitva! 

Gyere be! 

Dél volt. Sherman Oaks-i, második emeleti lakásában 

ücsörgött, és miközben focimeccset nézett, korgó gyomorral a 

pizzafutárt várta. Nagyot nézett, amikor kinyílt az ajtó, és a 

világ legjobb nője sétált be a lakásába. A nő maga volt a 

megtestesült elegancia: harminc körüli, magas, karcsú, 

európai ruhákban, nem túl magas sarkú cipőben. Szexi, de 

visszafogott. Brad előredőlt a fotelben, és tanácstalanul 

megvakargatta borostás állát. 

– Izé… – nyögte. – Nem számítottam vendégekre… 

– A nagybátyja, Mr. Watson küldött – közölte a nő, és 

egyenesen odament hozzá. Brad gyorsan felállt. – A nevem 

Maria Gonzales. – Volt egy kis akcentusa, de nem spanyol. 

Inkább német. – A nagybátyja befektetéseit ellenőrző cégnek 

dolgozom – nyújtott kezet. 

Brad bólintott, és mélyen beszippantotta a nő diszkrét 

parfümjét. Nem lepte meg, hogy a csaj Jack bácsinak dolgozik: 

az öreg mindig bombanőkkel vette körül magát. Okos 

bombanőkkel. 

– Mit tehetek önért, Ms. Gonzales? 

– Értem semmit. – A nő körülnézett, ülőhelyet keresve a 

tekintetével, de aztán úgy döntött, inkább állva marad. – Ön 

azonban tehetne valamit a nagybátyjáért. 

– Hogyne, persze. Bármit. 

– Gondolom, nem kell emlékeztetnem rá, hogy a 

nagybátyja fizette ki az óvadékot, és állja a per költségeit? 



 

 

Mivel a vád kiskorú megrontása, a védelemnek igen nehéz 

dolga lesz. 

– De tőrbe csaltak… A nő felemelte a kezét. 

– Nem tartozik rám. A lényeg a következő: a nagybátyja 

bőkezűen segítette az elmúlt években. Most magán a sor. 

– Jack bácsinak az én segítségemre van szüksége? 

– Igen. 

– Oké. Bármit megteszek neki.  

– Szigorúan bizalmasan. 

– Igen. Persze. 

– Senkinek sem beszélhet róla. Soha. 

– Rendben. Megértettem. 

– Ha mégis kitudódna, búcsút mondhat az ügyvédeinek. Az 

elkövetkező húsz évet rács mögött fogja tölteni, mint pedofil. 

Ugye tudja, hogy ez mit jelent? 

– Igen. – Brad beletörölte a tenyerét a nadrágjába. – 

Tudom. 

– Ezúttal nem cseszheti el, Brad. 

– Oké, oké. Csak árulja már el, mit kell tennem. 

– Kedvenc munkahelye, a BioGen egy új felfedezést fog 

bejelenteni. Egy gént, amelyik gyógyítja a gyógyszer– és 

kábítószerfüggést. A befektetők tudni fogják, hogy ha ebből 

termék lesz, azzal rengeteget kaszálhatnak, ezért nagy lesz az 

érdeklődés. A nagybátyjának jelentős érdekeltsége van a 

cégben, és nem szeretné, hogy újabb befektetők megjelenésével 

a pozíciója meggyengüljön. El akarja ijeszteni őket… 

– Eddig világos. 

– …azzal, hogy rossz hírbe keveri a BioGent. 

– Ezt hogy akarja elérni? 

– Pillanatnyilag – felelte Maria Gonzales – a BioGen 

legfontosabb terméke egy sejtsor, a Burnet-vonal, amit a cég a 



 

 

UCLA-től vett meg. A sejtsor citokineket termel, amiknek a rák 

gyógyításában van fontos szerepük. 

– Ja… 

– Ha ez a sejtsor beszennyeződne, az katasztrofális 

következményekkel járna. 

A nő a kézitáskájába nyúlt, és egy apró műanyag fiolát, egy 

ismert szem-cseppet vett elő. Lecsavarta a kupakját, és minden 

egyes ujjbegyére cseppentett belőle egyet a másik kezén. 

– Egyetlen csepp mindegyik ujjára. Aztán hagyja 

megszáradni. 

– Oké. 

– Utána menjen be a BioGenhez. A belépőkártyája még 

mindig működik. Nézze meg az adatbázisban, hol tárolják a 

Burnet-sejtsor mintáit. A raktári kódjukat ezen a kártyán 

találja. – Egy apró kártyát adott át neki, egy szám– és 

betűkombináció szerepelt rajta: BGOX617899QD. – Vannak 

fagyasztott és vannak élő, in vitro minták. Odamegy 

mindegyikhez, és megérinti őket az ujjaival. 

– Ennyi? Csak megérintem őket? – Brad a szemcseppre 

nézett. – Mi van benne? 

– Ne aggódjon, magának nem fog megártani, a sejtek 

viszont nagyon nem szeretik. 

– A biztonsági kamerák látni fognak. A belépőkártyák 

használatának nyoma van a rendszerben. Tudni fogják, hogy 

én voltam. 

– Nem, ha hajnali egy és kettő között megy be. Olyankor a 

rendszer állni szokott karbantartás miatt. 

– Nem, nem szokott. 

– De igen. Ezen a héten. 

Brad a kezébe vette a cseppentőt, és megforgatta. 



 

 

– Gondolom, tudják, hogy egy külső raktárban is vannak 

minták. 

– Csak tegye, amire a nagybátyja megkérte – mondta a nő. 

– A többit bízza a nagybátyjára. – A nő összecsukta a táskáját. 

– És még valami: ne hívja, és ne keresse a nagybátyját ebben 

az ügyben. Nem akarja, hogy bármi köze is legyen az ügyhöz. 

Világos? 

– Világos. 

– Sok szerencsét. És köszönöm a nagybátyja nevében. – 

Megrázta Brad kezét, és elvonult. 

MÉGSE HALNAK KI A SZŐKÉK 

A BBC egy hamis sztorit közölt, mert 

nem ellenőrizte a tényeket 

Nincs WHO-tanulmány, és nincs német tanulmány sem 

Minden idők legdurvább szőke nős vicce 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ma nyilatkozatban 

tagadta, hogy valaha is olyan tanulmányt rendelt vagy 

publikált volna, amely a szőke hajért felelős gén eltűnését 

vetíti előre. Az ENSZ-ügynökség szóvivője szerint „a WHO-nak 

nincs tudomása arról, mire alapozták ezeket a híreket, de 

szeretném hangsúlyozni, hogy nem foglalkoztunk a szőkék 

mint csoport jövőjével”. 

A Washington Post szerint a BBC sztorija egy német 

hírügynökség jelentésére épült, ez utóbbi pedig egy cikkre, 

amely két évvel korábban a szintén német Allegra női 

magazinban jelent meg, és egy WHO-nak dolgozó 

antropológust nevezett meg forrásaként. Az antropológus nem 

létező személy. 



 

 

Az álhírből soha nem lehetett volna sztori, mondta Len Euler, 

a Georgetown médiaprofesszora, ha a BBC szerkesztői csak egy 

kicsit is utánanéznek a történetnek. Egyes médiafigyelők 

szerint a hírszervezetek ma már semmit sem ellenőriznek. 

„Csak kiadjuk a sajtóközleményt, és el van felejtve”, mesélte az 

egyik riporter. Egy másik, aki csak névtelenül vállalta a 

véleményét, azt mondta: „Nézzünk szembe a ténnyel: ez egy jó 

sztori. A precizitás megölné.” 

A városi legendákra szakosodott snopes.com egész csokrot 

gyűjtött össze a szőkék kihalását előrevetítő történeteknek az 

elmúlt 150 évből, egészen Abraham Lincoln idejéig 

visszamenőleg. A sztorit minden esetben tudományos 

magyarázatokkal igyekeztek hihetővé tenni. Egy tipikus példa 

1906-ból: 

A SZŐKÉK ARRA ÍTÉLTETTEK,  

HOGY ELTŰNJENEK A FÖLD SZÍNÉRŐL 

Woodruff őrnagy megkondítja a lélekharangot – ez tiszta 

tudományos 

Az aranyfürt pusztulásra van ítélve – hatszáz év múlva már 

nem lesznek szőkék. A szőkék végzetét C. E. Woodruff őrnagy 

jósolta meg ma a Columbia Egyetemen, a Tudomány 

Előmozdításáért Egyesület gyűlésén tartott beszédében… 

Nyilvánvaló, hogy a szőkék nem fognak eltűnni, de ugyanígy 

nem fognak azok a sztorik sem, amelyek végzetüket vetítik 

előre. Ezt egy immár százötven éve minden alap nélkül elő-

elővett hír esetében szinte biztosra vehetjük, mondta Euler 

professzor. 



 

 

034. 

Henry Kendall felesége, Lynn weboldalakat tervezett, 

így általában otthon volt napközben. Délután három óra körül 

furcsa hívást kapott. 

– Itt dr. Marty Roberts a Long Beach Memorialból – 

mondta egy hang. – Otthon van Henry? 

– Focimeccsen van. Mit mondjak neki? 

– Kerestem az irodájában és a mobilján is, de nem vette fel. 

– A hangja alapján sürgős ügyről lehetett szó. 

– Egy óra múlva találkozom Henryvel – közölte Lynn. – 

Ugye nincs valami baja, dr. Roberts? 

– Ó, dehogy. Minden rendben. Ő tökéletesen rendben van. 

Csak mondja meg neki, hogy kerestem, rendben? 

Lynn megígérte. 

Később, amikor Henry hazajött, Lynn kiment a konyhába, 

ahol a férje épp kekszet és tejet készített elő Jamie-nek, 

nyolcéves fiuknak. 

– Ismersz valakit a Long Beach Memorialban? 

Henry pislogott egyet. 

– Keresett? 

– Délután. Ki ő? 

– Egy régi, középiskolai barátom. Patológus. Mit mondott? 

– Semmit. Csak annyit kért, hogy szóljak. – Szerette volna 

megkérdezni, hogy miről van szó, de végül sikerült megállnia. 

– Oké. Kösz. 

Látta, hogy Henry a konyhai telefonra pillant, aztán 

sarkon fordul, és inkább átmegy az apró dolgozószobába, amin 

ketten osztoztak. A férje becsukta maga mögött az ajtót, és 



 

 

telefonált. Lynn hallotta, hogy beszél, de egyetlen szót sem 

tudott kivenni belőle. 

Jamie az uzsonnáját ropogtatta. Tracy, a tizenhárom éves 

lányuk zenét bömböltetett emeleti szobájában. Lynn felkiabált 

neki: 

– Egy kicsit halkabban, ha lehet! – Tracy meg sem hallotta. 

Lynn kénytelen volt felmenni hozzá. 

Mire lejött, Henry már a nappaliban volt, és idegesen fel-

alá járkált. 

– Ki kell ruccannom – közölte. 

– Hova? 

– Bethesdába. 

– A NEI-hez? – A Nemzeti Egészségügyi Intézet volt 

Bethesdában. Henry évente kétszer-háromszor konferenciákon 

vett részt náluk. 

– Igen. 

Lynn figyelte, hogy fel-alá lépdel. 

– Henry! – szólalt meg végül. – Elmondanád végre nekem 

is, hogy mi ez az egész? 

– Csak egy kis kutatnivaló. Ellenőriznem kell valamit. 

Csak… nem is tudom. 

– Bethesdába kell menned, de nem tudod, hogy miért? 

– Dehogynem. Csak, izé, Bellarminóhoz van köze. 

Robert Bellarmino a genetikai osztály vezetője volt a NIH-

náI, és Henry nagyon nem szerette. 

– Mi van vele? 

– Csinált valamit, és most nekem…  

Lynn leült egy székre. 

– Henry! Én szeretlek téged és bízom benned, de most már 

kezdesz komolyan aggasztani. Miért nem mondod el… 



 

 

– Nézd, most nem akarok beszélni erről – felelte a férje. – 

Csak vissza kell mennem oda, ez minden. Mindössze egy 

napról van szó. 

– Bajban vagy? 

– Mondtam, hogy most nem akarok beszélni róla, Lynn. 

– Értem. És mikor akarsz menni? 

– Holnap. 

Lynn lassan bólintott. 

– Jó. Akarod, hogy foglaltassak… 

– Már megtettem. – Abbahagyta a mászkálást, és odament 

hozzá. – Nem akarom, hogy aggódj. 

– Ezt elég nehéz teljesítenem jelen körülmények között. 

– Nem lesz semmi gond – mondta Henry. – Csak meg kell 

tennem valamit, aztán le lesz zárva az ügy. 

Ennél többet nem volt hajlandó mondani. 

Lynn tizenöt évvel ezelőtt ment hozzá. Két közös 

gyermekük volt. Lynn mindenkinél jobban tudta, mennyire 

hajlamos Henry szorongani és a bolhából is elefántot csinálni. 

Ugyanaz a szárnyaló fantázia, amitől olyan remek kutató volt, 

egyben jelentéktelen hisztérikus megnyilvánulások forrása is 

volt. Például gyakran fedezte fel magán különböző végzetes 

betegségek tüneteit. Kéthetente felkereste az orvosát, és még 

ennél is gyakrabban felhívta. Éjjelente gyakran felriadt, és 

néha egyenesen hisztérikusan viselkedett. A legapróbb 

balesetet is úgy élte meg, mint futó találkozást a halállal. 

Így tehát, még ha furcsállta is, hogy olyan hirtelen és 

rejtélyes indokkal repül Bethesdába, Lynn bízott benne, hogy 

Henry ezúttal is csak túldramatizálta a helyzetet. A karórájára 

pillantott, és megállapította, hogy legfőbb ideje kivenni a 



 

 

spagettiszószt a mélyhűtőből. Na és persze lekoptatni Jamie-t 

a kekszről, hogy még a vacsorának is maradjon egy kis hely. 

Tracy megint feljebb tekerte a hangerőt. 

A nap rutinja átvette az irányítást Lynn felett, és kitörölte 

a fejéből Henry furcsa kirándulását. Most más dolgokkal 

kellett foglalkoznia, és azt is tette. 



 

 

035. 

Henry Kendall elhagyta a Dulles repteret, és a 267-esen 

észak felé indult, Lambertville-be, ahol a főemlőslabor volt. 

Majdnem egy óráig autózott, mire végre megpillantotta a 

drótkerítést és az őrházat a kettős kapu mögött. A kerítésen túl 

hatalmas juharfák nőttek, elrejtve a tekintetek elől a mögöttük 

álló épületegyüttest. Itt volt a világ egyik legnagyobb 

főemlőskutató létesítménye, de a NEI nem reklámozta ezt, 

ahogyan a helyét sem. Részben azért, mert a főemlősök 

kutatása politikai szempontból is igen kényes téma volt, 

részben pedig az aktivisták vandalizmusától való félelem 

miatt. Henry megállt a külső kapu előtt, megnyomta a gombot, 

és bemondta a nevét, majd a kódját is. Nem járt itt már négy 

éve, de a kód még érvényes volt. 

– Köszönöm, dr. Kendall. – A kapu kitárult. Kendall 

begurult a második kapu elé; az első bezáródott mögötte. Egy 

őr jött elő, hogy ellenőrizze a személyazonosságát. Halványan 

ismerős volt. – Nem számítottunk önre, dr. Kendall. – A férfi 

egy ideiglenes belépőkártyát adott neki. 

– Szeretnék, ha kiüríteném a szekrényemet. 

– Ja, azt lefogadom. Újabban elég nagy a szigor errefelé. 

– Igen, tudom. – Mindketten Bellarminóról beszéltek. 

A belső kapu kinyílt, és Henry behajtott. Maga mögött 

hagyta az irodaépületet, és egyenesen az állatházak felé vette 

az irányt. A csimpánzok korábban a B épületben voltak. 

Remélhetően most is. 

Kinyitotta a külső ajtót, és végighúzta a kártyát a belső ajtó 

olvasóján. Végigment a folyosón, és bekanyarodott a B 

ügyelőszobába. A hely tele volt monitorokkal, melyeken 



 

 

keresztül a részleg két szintjén található csimpánzokat 

lehetett szemmel tartani. Mintegy nyolcvanan voltak, a 

legkülönbözőbb korú nőstények és hímek. 

Az ügyeletes állatorvos bent volt, de ott volt Rovak, a 

létesítmény igazgatója is. Az őrök szólhattak fel neki. Rovak 

ötvenes, ezüstös hajú, katonás férfi volt, de egyben nagyszerű 

tudós is. 

– Már vártam, mikor bukkansz fel – üdvözölte Kendallt. 

Kezet fogtak. – Megkaptad a vért? 

– Igen – bólintott Henry. 

– Az a szemét Bellarmino már megint verte a nyálát – 

mondta Rovak. – Nem volt itt már jó ideje, de most már sejtjük, 

hogy miért. 

– Miről van szó? – kérdezte Henry. 

– Sétáljunk egyet – javasolta Rovak.  

Henry a cetlijére nézett. 

– Az F-402-es nőstényt keresem. 

– Nem. Te az F-402-es nőstény kölykét keresed. Erre van. 

Elindultak egy oldalfolyosón. Ez az iskolaszárnyhoz 

vezetett, ahol rövid távú tanulási kísérleteket végeztek az 

állatokkal.  

– Itt tartjátok? 

– Kénytelenek vagyunk. Mindjárt meglátod, hogy miért. 

Bementek a terembe, amely első ránézésre olyan volt, mint 

egy óvoda játszószobája: mindenütt vidám színekben pompázó 

játékok, a padlón két szőnyeg. 

Az alkalmi látogatónak feltűnhetett, hogy a játékok 

mindegyike erős, ütésálló műanyagból készült. Az egyik 

oldalon megfigyelőablakok voltak. A hangszórókból Mozart 

zenéje áradt. 



 

 

– Szereti Mozartot – magyarázta Rovak. Átmentek egy 

kisebb oldalszobába, melynek mennyezetén, egy szűk ablakon, 

fény ömlött alá. A szoba közepén egy másfélszer másfél 

méteres ketrec volt. Egy csimpánzkölyök ült benne, nagyjából 

akkora, mint egy négy-öt éves gyermek. Az arca laposabb volt, 

mint fajtársaié, a bőre pedig sápadt, de minden kétséget 

kizáróan csimpánz volt. 

– Hello, Dave – mondta neki Rovak. 

– Hello – válaszolta reszelős hangon a csimpánz. Henry felé 

fordult. – Te vagy az anyám? 

Henry Kendallnek egyetlen hang sem jött ki a torkán. Az 

ajkai mozogtak, de a szavak bent rekedtek. 

– Igen, ő az, Dave. – Kendallre nézett. – Dave-nek hívják. 

A csimpánz Henryt bámulta. Csak nézte csendesen, a 

ketrecben ülve, miközben a lábujjait markolta. 

– Tudom, hogy sokkoló – mondta Rovak. – Képzelheted, 

mit éreztek a kollégák, amikor rájöttek. Az állatdoki majdnem 

elájult. Senki nem sejtette, hogy más, mint a többi, míg – mint 

derült égből a villámcsapás – ki nem derült, hogy negatív a 

szialinsavtesztje. Megismételték, mert azt hitték, hiba történt, 

de nem volt hiba. Aztán három hónappal ezelőtt beszélni 

kezdett. 

Henrytől viszont csak egy sóhajra telt. 

– Jól beszél – folytatta Rovak. – Az igeidőkkel van egy kis 

gondja, de senki sem tanította. Igazság szerint elszigetelve 

tartjuk szinte mindenkitől. Ki akarod engedni? 

Kendall habozott. 

– Nem fog… – A csimpánzok nagyon agresszívak tudtak 

lenni, még a kisebbek is. – Gyere ki, Dave. 



 

 

Dave lassan merészkedett elő, mint egy cellájából 

kiengedett rab, mintha megrémítené a szabadság. Henryre 

nézett. 

– Most magaddal fogsz vinni? 

– Nem tudom – felelte Henry. 

– Nem szeretem a ketrecet.  

Odalépett Henryhez, és megfogta a kezét. 

– Megyünk játszani? 

Kimentek a játszószobába. Dave vezette. 

– Ez a rutin? – kérdezte Henry. 

– Igen. Napi egy óra. Általában az állatdokival, néha 

velem. 

Dave fogta a játékokat, és alakzatokba rendezte őket. 

Előbb egy kört alakított ki, aztán egy négyzetet. 

– Örülök, hogy bejöttél hozzá – mondta Rovak. – Nagyon 

fontos volt ez neki. 

– Mi fog történni vele? 

– Szerinted? Ez kurva illegális, Henry. Egy transzgenikus 

főemlős! Tudod, hogy Hitler is megpróbálta keresztezni az 

embert és a csimpánzt. Meg Sztálin. Mondhatni, ők rakták le 

az alapokat. Hogy is volt? Hitler, Sztálin és most az amerikai 

NEI egyik vezető kutatója? Nagyon gáz, barátom. 

– Akkor mit fogtok… 

– Ez egy engedély nélkül végrehajtott kísérlet. Véget kell 

vetni neki. 

– Viccelsz? 

– A jelenlegi kormányzat már így is mostohagyermekként 

kezeli a NEI-t. Ha ez kitudódik, a támogatást a tizedére 

csökkentik. 

– De ő egy rendkívüli teremtmény – tiltakozott Henry. 



 

 

– Akkor is engedély nélkül lett létrehozva. A többi senkit 

sem érdekel. – Rovak megrázta a fejét. – Ne légy 

szentimentális. Ő egy illegális transzgénes kísérlet eredménye, 

és a törvények kimondják, hogy minden ilyen kísérletnek 

haladéktalanul véget kell vetni, kivételek nélkül. 

– És hogyan akarjátok… 

– Intravénás morfiummal. Semmit sem fog érezni. Nem 

kell aggódnod. Gondoskodni fogunk mindenről. És ha 

elhamvasztottuk, semmi sem fogja bizonyítani, hogy 

megtörtént. – Dave felé intett a fejével. – Miért nem játszol vele 

egy kicsit. Biztosan örülne neki. Mi már nagyon untatjuk. 

Egyfajta sakkjátékot rögtönöztek, építőkockákat 

használva bábunak. Miközben a szőnyegen ült Dave-vel 

szemben, Henry minden apró részletet megfigyelt: azt, hogy a 

kölyök keze éppen olyan arányokkal rendelkezik, mint egy 

emberi kéz; hogy a lába kapaszkodásra termett, mint minden 

csimpánznak; hogy a szemében, az íriszben kékes foltok 

vannak, ami nem volt se emberi, se majmokra jellemző 

tulajdonság. 

– Ez jó móka – állapította meg Dave. 

– Azért, mert mindig te nyersz. – Henry nem értette a játék 

szabályait, de nem is ez volt a lényeg; hagyta, hogy Dave 

nyerjen. A gyerekeivel is ezt csinálta. 

Aztán átvillant rajta: ő is az én gyerekem. 

Nem tudatosan tette. Ösztönből cselekedett. Nézte, hogy 

Dave-et visszaterelik a ketrecbe, hogy rácsukódik a rácsajtó, és 

helyére kattan a számzáras lakat… 

– Hadd fogjak vele kezet még egyszer – mondta Rovakriek. 

– Csak még egyszer. 



 

 

– Ne csináld, Henry. Magadnak se teszel jót és neki se. 

– Csak kezet akarok fogni vele. 

Rovak a fejét csóválta, de azért kinyitott a lakatot. Henry 

figyelt. 01-05-04. Kezet rázott Dave-vel, és elköszönt tőle. 

– Holnap is jössz? – kérdezte Dave. 

– Hamarosan megint jövök – ígérte Henry. 

Dave elfordult, meg sem várva, hogy elhagyják a szobát. 

– Nézd – mondta Rovak, miután kiértek a folyosóra –, 

örülnöd kellene, hogy nem kell bíróság elé állnod, és nem 

csuknak börtönbe. Ne csinálj ostobaságot. Bízd ránk, majd mi 

mindent elintézünk. Te csak menj haza, és éld az életedet. 

– Oké – felelte Henry. – És kösz mindent. 

Megkérdezte, hogy a központban maradhat-e, amíg a gépe 

indul; kapott egy szobát, amiben volt egy terminál is a kutatói 

hálózatra kötve. A délutánt azzal töltötte, hogy végigolvasta a 

Dave-ről szóló anyagokat. Miután végzett, kinyomtatta a teljes 

fájlt, aztán kiment sétálni egyet, majd többször is kilátogatott 

a mellékhelyiségbe, hogy az őrök szokják a jelenlétét a 

képernyőjükön. 

Rovak négy órakor beugrott hozzá elköszönni, aztán 

hazament. Az állatorvosok és az őrök hat órakor váltották 

egymást. Délután fél ötkor Henry visszament az iskolába, és 

egyenesen bement Dave szobájába. 

– Szia, anya – üdvözölte Dave.  

Henry kinyitotta a ketrec ajtaját. 

– Szia, Dave. Akarsz kirándulni egyet? 

– Igen – felelte Dave. 

– Oké. Akkor tedd pontosan azt, amit mondok. 

A kutatók gyakran sétálgattak a szelídebb 

csimpánzokkal, néha kézen fogva. Dave, ráérős léptekkel, 



 

 

ügyet sem vetve a kamerákra, végigment vele a folyosón. A 

végéhez érve balra fordultak, és meg sem álltak a kijáratig. 

Kinyitotta a belső ajtót a kártyával, átvezette Dave-et, aztán 

kinyitotta a külső ajtót is. Ahogy remélte, nem szólalt meg a 

riasztó. 

A lambertville-i kutatóközpont biztonsági rendszerét arra 

tervezték, hogy kint tartsa az illetékteleneket, és bent tartsa 

az állatokat – arra azonban nem, hogy megakadályozza a 

kutatókat az állatok megszöktetésében. Az igazság ugyanis az 

volt, hogy a kutatóknak sokszor egyszerűbb volt kicsempészni 

az állatokat, mint végigcsinálni a bonyolult engedélyeztetési 

eljárást, ha valami oknál fogva az intézet területén kívülre 

kellett vinni egy-két példányt. Henry tehát egyszerűn 

odasétált Dave-vel az autójához, megkérte, hogy feküdjön le a 

hátsó ülés elé a padlóra, és a kapuhoz hajtott. 

Műszakváltás volt, autók jöttek és mentek, a kutya sem 

törődött vele. Henry leadta a kártyáját és a kitűzőjét, az őr 

megköszönte, és már kint is voltak a zölden hömpölygő nyugat-

marylandi dombok között. 

– Autóval jössz haza? – csodálkozott Lynn. – Miért? 

– Hosszú történet. 

– Miért, Henry? 

– Nem volt más választásom. Vezetnem kell. 

– Henry! Egyre furcsábban viselkedsz, ugye tudod? 

– Morális kérdés volt. 

– Miféle morális kérdés?  

– Felelősséggel tartozom. 

– Kinek, Henry, hogy az isten áldjon meg! 

– Drágám… ez egy hosszú történet. 

– Ezt már hallottam. 



 

 

– Hidd el, nagyon szeretném elmondani neked, de most 

nem lehet. Bírd ki, míg hazaérek. Kérlek. 

– Az anyád? – kérdezte Dave. 

– Ki van veled az autóban? – kérdezte Lynn.  

– Senki. 

– Ki beszélt? Az a rekedt hang. 

– Most nem mondhatok semmit – ismételte önmagát 

Henry. – Meg kell várnod, hogy hazaérjek, és akkor minden 

világos lesz, rendben? 

– Henry… 

– Most le kell tennem, Lynn. Puszilom a gyerekeket. – 

Kinyomta a telefont. Dave türelmesen hallgatta. 

– Az anyád volt? 

– Nem. Valaki más. 

– Dühös rád? 

– Nem, dehogy. Éhes vagy, Dave? 

– Nemsokára. 

– Oké, addig csak az utunkba kerül egy gyorsbüfé. Most 

viszont be kell kötnöd a biztonsági övedet. 

Dave zavarban volt. Henry félreállt az autóval, és 

becsatolta az övet. Nem Dave mérete volt. 

– Nem szeretem. – Dave rángatni kezdte a hámot. 

– Szükség van rá. 

– Nem akarom. 

– Sajnálom, de muszáj. 

– Vissza akarok menni. 

– Nem mehetsz vissza, Dave. 

Dave elcsendesedett. Az ablak felé fordult. 

– Sötét van. 

Henry végigsimított a tenyerével a fején. Érezte, hogy Dave 

ellazul az érintésétől. 



 

 

– Nincs semmi baj, Dave. Minden rendben lesz, meglátod. 

Visszahajtott az útra, és gázt adott. 



 

 

036. 

– Tessék? – nézett Lynn Kendall döbbenten a kanapén ülő 

Dave felé. – Ez a majom a fiad? 

– Nos, nem pontosan… 

– Nem pontosan? – Most rajta volt a sor, hogy fel-alá 

járkáljon a nappaliban. – És azt hogy a fenébe kell érteni, 

Henry? 

Egyébkén egy átlagos szombat délután lett volna. A 

lányuk, Tracy a hátsó udvaron napozott, és a telefonon lógott 

ahelyett, hogy a leckéjét csinálta volna. Az öccse, Jamie a 

gyerekmedencében pancsolt. Lynn az egész napot a házban 

töltötte, egy határidős munkán dolgozott. Már csak egy 

csimpánzkölyök hiányzott az életéből. Majdnem hanyatt vágta 

magát, amikor kinyitotta a bejárati ajtót, és Henry ott állt 

kézen fogva egy majommal. 

– A fiad vagy sem, Henry?  

– Bizonyos értelemben igen. 

– Bizonyos értelemben. Ez igen. Örülök, hogy ezt 

tisztáztuk. – A férje felé perdült. – Várj csak egy percet. Ugye 

nem azt akarod mondani, hogy szexuális… 

– Nem, nem, dehogy! – emelte fel védekezően a kezét 

Henry. – Nem, drágám. Semmi ilyen nem történt. Csak egy 

kísérlet volt. 

– Csak egy kísérlet. Jézusom! Egy kísérlet? Miféle kísérlet, 

Henry?  

Dave összegömbölyödve ült a kanapén, és a lábujjait 

markolva őket nézte. 

– Egy kicsit csendesebben, Lynn – mondta Henry. – 

Felzaklatod. 



 

 

– Felzaklatom? Csak egy majom, Henry. 

– Egy emberszabású majom. 

– Mindegy. Majom. Éppen ezért nem értem, hogy mit keres 

a házunkban. Miért hoztad el, Henry? 

– Nos… Izé… Azért, mert mostantól… velünk fog lakni. 

– Velünk fog lakni. Csak úgy kitalálod, hogy ezentúl egy 

majommal fogunk együtt lakni, de nekem egy szót se szólsz 

róla. Csak úgy beállítasz vele, és én vágjak hozzá jó képet. Ez 

aztán logikus. Ez aztán nagyon kedves és nagyon értelmes, 

Henry. Gratulálok! Miért nem szóltál róla, Henry? Hadd 

legyen meglepetés, mi? Hazajövök a majom fiammal, de egy 

szót se szólok róla az asszonynak, míg be nem sétáltam vele az 

ajtón. Ez nagyszerű! Örülök, hogy eljártunk azokra a 

terápiákra. Látom, hatással voltak rád a bizalomról és a 

kommunikációról szóló leckék. 

– Sajnálom, Lynn… 

– Sajnálkozni, azt tudsz. De mondd, Henry, mit fogsz tenni 

vele? Elviszed egy állatkertbe, vagy mi? 

– Nem szeretem az állatkertet – szólalt meg Dave. 

– Nem kérdeztelek – vágta rá Lynn. – Te maradj ki ebből! 

Aztán megdermedt. 

A kanapé felé fordult. 

Tágra nyílt szemmel a csimpánzra bámult. 

– Beszél? 

– Igen – felelte Dave. 

– Te vagy az anyám? 

Lynn Kendall nem ájult el, de remegni kezdett, mint a 

kocsonya, és kiment az erő a térdéből. Henry elkapta, és 

leültette a kedvenc foteljébe, a kávézóasztal végébe. Dave nem 



 

 

mozdult, de érdeklődve nézte. Henry kiment a konyhába, és 

hozott a feleségének egy pohár limonádét. 

– Tessék – tette eléje. – Idd meg. 

– Egy átkozott martinit akarok. 

– Tudod, hogy nem lehet. – Lynn az anonim 

alkoholistákhoz járt. 

– Már nem tudom, mit lehet és mit nem – motyogta Lynn. 

– Beszél, Henry – nézett Dave-re. – Ez a majom beszél. Ez hogy 

lehet? 

– Sajnálom, hogy felzaklatlak – mondta neki Dave. 

– Nem a te hibád, izé… 

– A neve Dave – közölte Henry. – Néha meggyűlik a baja 

az igeidőkkel. 

– Néha felzaklatom az embereket – folytatta Dave. – 

Rosszul érzik magukat tőlem. 

– Nem veled van baj, drágám – mondta neki Lynn. – Te 

nagyon kedves vagy. A gond vele van – bökött a férje felé a 

hüvelykujjával. – Ezzel a seggfejjel. 

– Mi az, hogy seggfej? 

– Valószínűleg még soha nem hallotta káromkodni az 

embereket – jegyezte meg Henry. – Vigyáznod kell a nyelvedre. 

– Miért kell vigyáznod a nyelvedre? – kérdezte Dave. – 

Valami baja van?  

– Teljesen összezavarodtam – dőlt hátra és támasztotta a 

fejét a fotel támlájára Lynn. 

– Ez csak egy szófordulat – magyarázta Henry. – Egy 

kifejezés. 

– Aha, értem – felelte Dave. 

Hallgattak. Lynn sóhajtott. Henry megpaskolta a karját. 

– Vannak fáitok? – kérdezte Dave. – Szeretek fára mászni. 



 

 

Ebben a pillanatban Jamie jött be a házba. 

– Hé, anya, egy törülköző kellene… – Elhallgatott, és tátott 

szájjal a csimpánzra bámult. 

– Hello – köszönt neki Dave. 

Jamie pislogott egyet, de hamar túltette magát a sokkon. 

– Hé, ez klassz! – kiáltotta. – Én Jamie vagyok. 

– Az én nevem Dave. Van fátok, amire fel lehet mászni? 

– Hát persze! Egy hatalmas fa. Gyere, megmutatom! 

Jamie az ajtó felé lendült. Dave kérdőn Lynnre és Henryre 

nézett. 

– Menj csak – bólintott Henry. 

Dave leugrott a kanapéról és Jamie után iramodott. 

– Nem szökhet meg? – kérdezte Lynn. 

– Nem hiszem, hogy megtenné. 

– Mert a fiad? 

Odakint a lányuk felsikoltott. 

– Mi ez? 

– Ő egy csimpánz, és fára fogunk mászni – felelte Jamie. 

– Honnan szerezted, Jamie?  

– Apáé. 

– Nem harap? 

Jamie válaszát nem hallották, de az ablakon át látták, 

hogy az ágak lengeni kezdenek, aztán nevetés gyöngyözött. 

– Mihez fogsz kezdeni vele? – kérdezte Lynn. 

– Nem tudom. 

– Itt nem maradhat. 

– Ezt én is tudom. 

– Kutyát se akartam a házba. Majmot még kevésbé.  

– Tudom. 

– És hely sincs számára.  

– Tudom. 



 

 

– Szar egy helyzet – motyogta Lynn. 

Henry nem szólt, csak bólintott. 

– Hogy a fenébe történhetett ez meg, Henry? 

– Hosszú történet. 

– Hallgatlak. 

Miután az emberi genomot dekódolták, magyarázta 

Henry, a tudósok rájöttek, hogy a csimpánz és az ember alig 

különböznek egymástól. 

– A két fajt mindössze ötszáz gén választja el egymástól. 

Az, hogy olyan sok gén megegyezik, még nem szenzáció, 

hiszen a tengeri uborkának is vannak közös génjei az emberrel, 

sőt a bolygón élő összes faj gének tízezrein osztozik egymással, 

vagyis genetikai értelemben nem sokban különböznek 

egymástól. 

Az érdeklődés középpontjában éppen ezért nem a 

hasonlóság áll, hanem a különbségek mértéke. Az ötszáz gén 

nem nagy különbség, mégis nagy szakadék választja el 

egymástól a csimpánzt és az embert. 

– Számos fajt lehet keresztezni, hogy hibridek jöjjenek 

létre: oroszlánt tigrissel, leopárdot jaguárral, delfint bálnával, 

bölényt marhával, zebrát lóval, tevét lámával. A grizzlyk és a 

jegesmedvék is párosodnak néha a természetben, úgynevezett 

grolár kölyköket hozva a világra. Kézenfekvő volt azt gondolni, 

hogy a csimpánz és az ember is keveredhet egymással, 

létrehozva az empánzt. Aztán kiderült, hogy nem. 

– Valaki megpróbálta? 

– Többször is megpróbálták, már az 1920-as években is. 

De míg maga a hibridizáció nem lehetséges, lehetőség van 

rá, hogy emberi géneket vigyenek be közvetlenül egy 

csimpánzembrióba. Az ilyen eljárások eredményét hívják 



 

 

transzgenikus állatoknak. Négy évvel korábban, mesélte 

Henry, amikor kutatói szabadságot vett ki, a Nemzeti 

Egészségügyi Intézetnél az autizmust kutatta, konkrétan azt, 

hogy mely gének tehetők felelőssé az emberek és az 

emberszabásúak kommunikációs képességei közötti 

különbségekért. 

– Mivel a csimpánzok képesek kommunikálni, kiáltások és 

kézjelek széles skáláját használják, ez teszi lehetővé 

számukra, hogy hatékonyan, csapatokba szerveződve 

vadásszanak. Tehát kommunikálnak egymással, de nem 

beszélnek. Mint a súlyos autizmusban szenvedők. Ez keltette 

fel az érdeklődésemet. 

– És mit tettél? – kérdezte Lynn. 

A laborban, mikroszkóp alatt, emberi géneket vitt be egy 

csimpánzembrióba. A saját génjeit. 

– A beszédért felelős géneket is? 

– Ami azt illeti, az összeset. 

– Beleültetted minden génedet? 

– Nézd, nem tudhattam, hogy a kísérletnek hirtelen vége 

szakad. Csak egy magzatot akartam.  

Ha a magzat túlélt volna nyolc-kilenc hetet a spontán 

kilökődés előtt, eléggé differenciálódottá válhatott volna ahhoz, 

hogy felboncolhassa és előrébb juthasson a kutatásban. 

– Arra számítottál, hogy elvetél? 

– Igen. És abban reménykedtem, hogy nem fog idő előtt sor 

kerülni rá… 

– És utána felboncoltad volna. 

– Igen. 

– A saját génjeid, a saját magzatod… és mindez csak azért, 

hogy legyen mit felboncolnod? – Lynn úgy nézett rá, mintha 

egy szörny ülne vele szemben. 



 

 

– Ez csak kísértet volt, Lynn. Ezt csináljuk minden… – 

Elhallgatott. A felesége ezt úgyse értette volna meg. – Nézd, a 

gének kéznél voltak. Így nem kellett senkitől se engedélyt 

kérnem. Ez egy kísérlet volt. Nem rólam szólt. 

– Most már igen – mondta Lynn. 

Az ember és a csimpánz hatmillió évvel ezelőtt vált szét 

két külön fajjá. A tudósok már régen felfigyeltek rá, hogy a 

csimpánzok magzatkorukban hasonlítanak a legjobban az 

emberre. Ez azt sugallta, hogy az emberek részben a méhen 

belüli fejlődés sajátosságai miatt különböznek a 

csimpánzoktól. Másképpen megközelítve a kérdést, ez akár azt 

is jelenthette, hogy valami leállítja az emberré válást a 

csimpánzmagzatokban. Egyesek az agy fejlődésében keresték 

a választ: az ember esetén ugyanis ennek mérete 

megkétszereződött a születés utáni első évben. Henry inkább a 

beszéd felől próbálta megközelíteni a kérdést. Ahhoz, hogy a 

beszéd lehetségessé váljon, a hangszálaknak a szájüregből le 

kellett költözniük a torokba, ahol egy „hangdobozt” hoztak lére. 

Ez megtörtént az emberek, de nem következett be a 

csimpánzok esetében. A fejlődési folyamat egyébként rendkívül 

bonyolult volt. 

Henrynek azért volt szüksége a transzgenikus magzatra, 

hogy kiderítse, mi a hajtóereje ennek a folyamatnak, amely 

lehetővé teszi az ember számára a beszéd általi 

kommunikációt. Aztán közbejött valami… 

– Miért nem távolítottad el a magzatot, ahogy tervezted? – 

kérdezte Lynn. 

Azon a nyáron néhány csimpánz megbetegedett vírusos 

agyvelőgyulladásban, ezért az egészséges egyedeket 



 

 

átköltöztették más keleti parti laborokba, és karanténba 

záriák őket. 

– A beültetett embrióról semmit sem tudtam, de 

feltételeztem, hogy az anyja spontán elvetélt valahol, és a 

magzatot megsemmisítették. Nagyon nem 

kérdezősködhettem… 

– Mert amit tettél, az törvénytelen volt. 

– Nos, ez erős kifejezés. Feltételeztem, hogy a kísérlet 

csődöt mondott, ezért befejezettnek tekintettem. 

– Pedig mégsem. 

– Nem. Úgy tűnik, mégse volt vége. 

Az történt, hogy a nőstény kihordta a magzatot, és egy 

teljesen kifejlett kölyköt hozott a világra. Ezután mindketten 

visszakerültek Bethesdába. A csimpánzkölyök eleinte minden 

tekintetben normálisnak látszott. A bőre ugyan kissé sápadt 

volt, különösen a szája körül, ahol szőre sem volt, de a 

csimpánzoknál a pigmentáció eltérései gyakori jelenségnek 

számítottak, ezért senki se tulajdonított neki jelentőséget. 

Ahogy azonban a kölyök nőtt, egyre inkább kitűnt, hogy 

nem egy átlagos csimpánz. A pofája, ami eleinte még 

mindegyik fajtársa esetében lapos, nem kezdett előrenyúlni az 

idő haladtával, és a vonásai gyermekiek maradtak. Ennek 

ellenére senki sem törődött vele, míg egy rutinvizsgálat során 

a csoportspecifikus szialinsav-enzim-teszt negatív eredményt 

nem produkált. Mivel az enzim minden emberszabású 

majomban jelen van, mindenki arra gondolt, hogy hiba történt, 

és megismételték a tesztet. Megint negatív lett. A 

csimpánzkölyök vérében nem volt jelen az enzim. 

– A hiánya az emberre jellemző sajátosság – mondta 

Henry. – A szialinsav egy cukorfajta. Az emberekben nincs meg 



 

 

a csoportspecifikus formája, az emberszabású majmokban 

viszont igen. Mindegyikben. 

– Ennek a kölyöknek viszont nem volt. 

– Nem. Úgyhogy elvégeztek egy komplex DNS-vizsgálatot, 

amiből kiderült, hogy a kölyök génkészlete nem különbözik a 

szokásos 1,5 százalékkal az emberi genomtól. A különbség 

ennél lényegesen kisebb volt. Ekkor kapcsoltak… 

– És összevetették a csimpánz DNS-ét azokéval, akiknek 

közük lehetett hozzá. 

– Igen. 

– És a tiéddel egyezett. 

– Igen. Bellarmino irodája néhány héttel ezelőtt átküldött 

egy mintát. Gondolom azért, hogy felkészítsenek. 

– És te mit tettél? 

– Elemeztetni vittem egy barátomhoz. 

– A Long Beach Memorialba? 

– Igen. 

– És Bellarmino. 

– Nem akar felelős lenni, ha híre menne. – Henry megrázta 

a fejét. – Hazafelé tartottam, és még Chicagótól nyugatra 

voltam, amikor ez a Rovak nevű fickó felhívott az állatlaborból. 

Innen már a te dolgod, pajtás, mondta. Ez az ő hozzáállásuk. 

Az én gondom, nem az övék. 

Lynn nem értett valamit. 

– Miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni? Ez egy óriási 

előrelépés, nem? Létrehoztad az első transzgenikus 

emberszabású majmot. 

– A gond az, hogy eltilthatnak miatta a további kutatástól, 

vagy akár börtönbe is csukhatnak érte, mivel nem volt 

engedélyem a főemlősök kutatását felügyelő bizottságoktól. 

Mert a NEI újabban csak és kizárólag patkányokon 



 

 

engedélyezi a transzgenikus kísérleteket. Mert az összes anti-

GM barom engem üldözne, és a fejemet akarnák. Mert a NEI 

nem akar botrányt, és mindent tagadni fog. 

– Vagyis nem mondhatod el senkinek, hogy honnan jött 

Dave? Ez gond, Henry, mert nem tarthatod titokban. 

– Tudom – sóhajtott Henry. Nyomorultul érezte magát. 

– Tracy már a telefonon lóg, és a kertünkben játszadozó 

majomról áradozik a barátainak. 

– Igen… 

– A barátnői perceken belül itt lesznek. Hogy fogod 

megmagyarázni nekik, hogy kicsoda-micsoda Dave? Mert a 

lányok után a riporterek fognak jönni. – Lynn a karórájára 

pillantott. – Egy-két órán belül. Mit fogsz nekik mondani? 

– Nem tudom. Esetleg… azt, hogy valahol egy másik 

országban hozták létre. Kínában. Vagy Dél-Koreában. És ide 

küldték. 

– És mit fog mondani Dave, ha a riporterek kérdéseket 

tesznek fel neki? 

– Meg fogom kérni, hogy ne beszéljen velük. 

– A riporterek nem fogják annyiban hagyni, Henry. Itt 

fognak táborozni a ház előtt teleobjektívekkel, és helikopterek 

fognak körözni a fejünk felett. És keresni fogják Kínában vagy 

Koreában azt, akik ezt tették. És ha nem találják… akkor mi 

lesz? 

Lynn komoran a férjére nézett, aztán az ajtóhoz ment, és 

kinézett az udvarra, ahol Dave a fiukkal játszott. A két kölyök 

vidáman kiabálva az ágak között lengett. Lynn eltűnődött egy 

pillanatra, aztán a férje felé fordult. 

– Egészen világos a bőre. 

– Tudom. 



 

 

– És az arca lapos, szinte emberi. Szerinted hogy nézne ki 

egy hajvágás után? 

Így született meg a Gandler-Kreukheim-szindróma, egy 

ritka genetikai mutáció, amely alacsony termetet, dús 

testszőrzetet és majomszerű megjelenést okozó 

arcdeformitásokat eredményezett. A tünetegyüttes olyan ritka 

volt, hogy csak négy hasonló esetet dokumentáltak a huszadik 

században. Először 1923-ban, egy magyar arisztokrata 

családban Budapesten. Két gyermek is született a 

szindrómával, amit az orvosi irodalom számára egy osztrák 

orvos, dr. Emil Kreukheim írt le. A következő eset szenvedő 

alanya egy ínuit gyermek volt, aki 1944-ben született 

Alaszkában. A harmadik, egy kislány, Sao Paulóban 1957-ben, 

de ő néhány héttel később meghalt egy fertőzésben. A negyedik 

gyermek a belgiumi Bruges-ben látta meg a napvilágot 1988-

ban, rövid időre a média figyelmének a középpontjába került, 

majd váratlanul eltűnt. A hollétéről azóta sem tudnak. 

– Ez tetszik – mondta Lynn. A laptopján gépelt. – Mi is a 

túlzott szőrnövekedés hivatalos neve? 

– Hypertrichosis – felelte Henry. 

– Ez az – folytatta a gépelést Lynn. – A Gandler-

Kreukheim tehát a… hypertrichosishoz köthető. 

Pontosabban… a veleszületett hypertrichosis lanuginosához. 

Amiből csak ötven esetet jelentettek az elmúlt négyszáz évben. 

– Te most írsz vagy olvasol? 

– Mindkettő. – Lynn hátradőlt a székben. – Oké, egyelőre 

ez minden, amire szükségem van. Jobb lesz, ha most mész, és 

elmondod Dave-nek. 

– Mit mondjak el neki? 

– Hogy ember. Valószínűleg úgyis ezt gondolja. 



 

 

– Oké. – Henry az ajtó felé indult. – Tényleg úgy gondolod, 

hogy működni fog? 

– Tudom, hogy működni fog – felelte Lynn. – Kaliforniában 

törvény védi a különleges gyermekek magánéletét. Legtöbbjük 

súlyos deformitásokkal él. Épp elég nekik megbirkózni a 

mindennapi élet gondjaival és elviselni az iskolatársak 

gúnyolódását. Már csak az hiányzik nekik, hogy a riporterek is 

zaklassák őket. Ha valamelyik mégis megtenné, komoly 

büntetésekre számíthat. Nem fogják vállalni. 

– Remélem. 

– Ez a legjobb, amit tehetünk – állította Lynn, és folytatta 

a gépelést.  

Henry lefékezett az ajtóban. 

– És ha már embert faragtunk belőle? Hol fog lakni? Kihez 

küldjük? 

– Senkihez – felelte Lynn. – Dave velünk fog élni. Most már 

része a családunknak, neked köszönhetően. Ez tény, ezen már 

nem változtathatunk. 

Henry kiment. Tracy és a barátai a fa alatt álltak, és a 

lombra mutogattak. 

– Nézd a majmot! Azt nézd! 

– Nem-nem – szólalt meg a hátuk mögül Henry. – Ő nem 

majom, és kérlek titeket, ne hozzátok zavarba. Dave egy ritka 

genetikai betegségben szenved… – És elmagyarázta nekik, ők 

pedig tátott szájjal hallgatták. 

Jamie-nek volt egy pótágya, amit akkor használtak, ha 

valamelyik barátja náluk aludt. Lynn megvetette, és erre 

fektette Dave-et, közvetlenül Jamie mellé. A kis jövevény csak 

annyit mondott, hogy „nagyon puha”, és már aludt is. Lynn 

megsimogatta a fejét. 



 

 

– Olyan aranyos, anyu – mondta Jamie. – Mintha a 

testvérem lenne. 

– Igen – mosolyodott el Lynn. – Tényleg olyan. 

Lekapcsolta a lámpát, és behúzta maga mögött az ajtót. 

Mire később visszanézett, Dave fészket rakott magának a 

takarójából, és belekucorodott a közepébe. 

– Nem! – Tracy a konyha közepén állt csípőre tett kézzel. – 

Nem lakhat nálunk. Hogy tehetted ezt velem, apa?  

– Mit? 

– Te is tudod, hogy mit fognak mondani a többiek. Hogy ő 

egy majom, aki embernek néz ki. És hogy olyan hangja van, 

mint neked, amikor bedugult az orrod. – Tracy a könnyeivel 

küszködött. – Rokonok vagytok, ugye? A te génjeidet hordozza. 

– Ugyan,Tracy… 

– Nekem ez annyira ciki. – Hüppögni kezdett. – Jó esélyem 

volt rá, hogy én legyek az elsősök vezérszurkolója. 

– Tracy – mondta az apja – én biztos vagyok, hogy ettől még 

te… 

– Ez az én évem volt, apa! 

– Még mindig a te éved. 

– Nem, ha egy majom költözik a házunkba! 

A hűtőhöz ment egy kóláért, aztán visszajött, még mindig 

zokogva. Ekkor jött be az anyja a konyhába. 

– Ő nem majom – jelentette ki határozottan Lynn. – Dave 

egy balszerencsés kisfiú, aki egy súlyos betegségben szenved. 

– Na persze! 

– Menj, és nézz utána. Keress rá a Google-on. 

– Meg is fogom tenni! – Még mindig pityeregve a 

számítógéphez ment. Henry a feleségére pillantott, aztán a 

lánya után ment, és a háta mögött állva várta az eredményt. 



 

 

Hypertrichosis variáns betegséget jelentettek 

1923-ban (Magyarország)  

Gandler-Kreukheim-szindróma 2006. jan. 06@ 

17.05 A hirzutizmus minden kétséget kizáróan 

másodlagos a QT/TD mellett. A magyarországi esetek 

nem mutattak indurációt az 1923-as… 

Dot.gks.org/9872767/9877676/490056 – 22K – Tárolt 

változat – Hasonló oldalak 

Gandler-Kreukheim-szindróma – Inuit per (1944) 

A második világháború zűrzavaros napjaiban egy 

Gandler-Kreukheim-betegségben szenvedő inuit fiút 

kezelt az alaszkai Sandukban egy helybeli… 

dot.gks.org/FAQ_G-K_S/7844908Inuit 41K – Tárolt 

változat – Hasonló oldalak 

Egy prostituált majomgyermeknek adott életet 

Pekingben 

A New China Post arról számol be, hogy egy mongol 

prostituált, aki állítása szerint pénzért közösült egy 

Oroszországból behozott emberszabású majommal, egy 

csimpánzkölyökre hasonlító csecsemőt szült. A 

gyermeknek szőrös teste, szokatlanul nagy keze és lába 

van. Felvetődik, nem a Gandler-Kreukheim-

szindrómáról van-e szó, ami egy igen ritka…  

Dot.gks.org/4577878/9877676/490056 – 66K – Tárolt 

változat – Hasonló oldalak 

A delhi „majomember” – Egy újabb Gandler-

Kreukheim-eset? 

A Hindustan Times riportja szerint egy 

megjelenésében és fürge mozgásában majomra 



 

 

emlékeztető férfi ugrál háztetőről háztetőre a 

városban, rettegésben tartva a lakosságot. 3000 

rendőrt vezényeltek ki, hogy… 

Dot.gks.org/4577878/9877676/490056 – 66K – Tárolt 

változat – Hasonló oldalak 

Gandler-Kreukheim-szindróma – Belgiumból 

A majomarcú fiú fényképe számos brüsszeli lapban 

megjelent, de párizsi és bonni újságok is átvették. 

1989-ben a Gilles nevű gyermek eltűnt a nyilvánosság 

elől… (Fordítás) 

Dot.gks.org/4577878/9877676/490056 – 52K – Tárolt 

változat – Hasonló oldalak 

Syndrome Gandler-Kreukheim – De la Belgique 

Ressemblant  un singe, l'image du jeune garcon est 

apparue partout dans la presse de Bruxelles comme les 

publications dispersées D Paris et D Bonn. Apres 

1989,1'enfant dont le nom était Gilles, est disparu de la 

vue publique … 

Dot.gks.fr/4577878/77676/0056/9923.shmtI – 36K – 

Tárolt változat – Hasonló oldalak 

– Nem csoda, hogy nem tudtam róla – mentette magát 

Tracy. – Csak négy vagy öt eset volt az egész történelemben. 

Szegény kölyök! 

– Ő egy nagyon különleges gyermek – felelte Henry. – 

Remélem, most már kedvesebb leszel hozzá, – Tracy vállára 

tette a kezét, gyengéden megszorította, aztán visszament a 

konyhába a feleségéhez. – Szép teljesítmény ilyen rövid idő 

alatt. 

– Keményen dolgoztam rajta – mondta büszkén Lynn. 



 

 

037. 

Legalább ötven riporter ült a sanghaji Hua Ting Hotel 

konferenciatermében sorakozó, zöld bársonyterítővel letakart 

asztalok mögött. A tévékamerák a terem végében voltak 

felállítva, míg a fotósok az asztalok előtt, a padlón kuporogtak 

hosszú objektívekkel felszerelt gépeikkel. 

Shen Zhihong professzor, a sanghaji Biokémiai és 

Sejtbiológiai Intézet igazgatója a villogó vakuk fényében a 

mikrofon elé lépett. A fekete öltönyt viselő Shen igen előkelő 

jelenség volt, és remekül beszélte az angolt. Mielőtt kinevezték 

volna a BSI élére, tíz évet a massachusettsi Cambridge-ben, az 

MIT-n töltött, mint a sejtbiológia professzora. 

– Nem tudom, hogy rossz vagy jó hírt közlök-e önökkel – 

mondta Shen –, de gyanítom, hogy csalódottak lesznek. 

Ugyanakkor ideje, hogy végre véget vessünk az alaptalan 

szóbeszédnek. 

Megmagyarázhatatlan okokból, mondta Shen, etikátlan 

kínai kísérletekről szóló hírek kaptak szárnyra a Zhejiang 

tartománybeli Shaoxingban megrendezett 12. Kelet-ázsiai 

Orvosbiológiai Kutatók Konferenciáján. 

– Elképzelni se tudom, hogy miért – mondta Shen. – A 

konferencia rendben zajlott, a témák tisztán tudományos 

jellegűek voltak. – A következő, szöuli konferenciára azonban 

a tajvani és tokiói riporterek már konkrét kérdésekkel 

érkeztek. – Ezért aztán Byeong Jae Lee, a Szöuli Nemzeti 

Egyetem molekuláris biológiai tanszékének a vezetője azt 

tanácsolta nekem, hogy próbáljam meg tisztázni a helyzetet. 

Neki már voltak tapasztalatai a pletykák romboló erejével. 



 

 

A riporterek közül többen is kuncogni kezdtek magukat. 

Shen természetesen az eminens koreai genetikus, Huang Vu-

Szuk körül kirobbant világméretű botrányra utalt. 

– Nem is húzom tovább az időt – folytatta Shen. – Éveken 

át az a hír járta, hogy kínai tudósok ember-csimpánz 

hibrideket próbálnak létrehozni. A történet szerint 1967-ben 

egy Ji Yongxiang nevű sebész emberi spermával 

termékenyített meg egy csimpánz nőstényt. A csimpánz a 

vemhesség harmadik hónapjában volt, amikor felháborodott 

polgárok lerohanták a labort, és véget vetettek a kísérletnek. 

A csimpánz később elpusztult, de a Kínai Tudományos 

Akadémia tudósai állítólag azt mondták, hogy folytatni fogják 

a kutatást. – Shen rövid szünetet tartott. – Mindebből egyetlen 

szó sem igaz. Se dr. Yongxiang, se egyetlen másik kínai kutató, 

sőt a világon senki nem termékenyített meg ilyen módon 

csimpánzt. Ha valaki mégis megtette volna, akkor önök 

tudnának róla. Ez volt az első történet. A második szerint az 

1980-as években olasz kutatók ember-csimpánz embriókat 

láttak egy pekingi laboratóriumban. Amikor ez történt, még az 

MIT-n oktattam. Kértem, hadd találkozhassak ezekkel az 

olasz kutatókkal. Lehetetlen volt megtalálni őket. Mindig egy 

ismerős ismerősének bizonyultak. – Shen megvárta, hogy 

elüljön az újabb fényvihar. A lába előtt nyüzsgő fotósok 

határozottan idegesítették. Egy pillanattal később folytatta. – 

A harmadik történet szerint egy mongol prostituált csimpánz 

vonásokkal rendelkező gyermek hozott a világra. Erről a 

csimpánz-emberkéről azt mondták, hogy úgy nézett ki, mint 

egy emberi lény, de nagyon szőrös volt, és hatalmas 

tenyerekkel és talpakkal született. A csimpánz-ember whiskyt 

ivott és mondatokat tudott alkotni. A történet szerint ezt a 

csimpánzt most a Kínai Űrügynökség központjában tartják a 



 

 

Chao Yang körzetben. Néha látni lehet az ablakban, amint 

újságot olvas és szivarozik. Állítólag őt akarják felküldeni az 

űrbe az utazási kockázatai miatt. Ez is egy álhír. Némelyik 

sztori szívfájdító, némelyik vicces, de egy dolog mindegyikben 

közös: az, hogy nincs valóságalapjuk. Hogy miért éppen Kína 

szerepel bennük helyszínként, azt nem tudom, különösen azért 

nem, mert ha valahol bármit megcsinálhat egy genetikus, az 

az Egyesült Államok. Ott aztán nincsenek igazi korlátok. 

Amerikában történt, hogy egy gibbont sikeresen párosítottak 

egy sziamanggal, holott a kettő genetikailag jóval távolabb áll 

egymástól, mint a majom és az ember. Néhány kölyök is 

született. Ez a Georgia Állami Egyetemen történt, majdnem 

harminc évvel ezelőtt. Ezután Shen utat nyitott a kérdéseknek. 

Az átirat szerint: 

KÉRDÉS: Dr. Shen, igaz az, hogy az amerikaiak egy 

csimpánz hibriden dolgoznak? 

DR. SHEN: Nincs okom ezt hinni. Csak megjegyeztem, 

hogy az Amerikai Egyesült Államokban a leglazább a 

szabályozás. 

KÉRDÉS: Meg lehet termékenyíteni egy csimpánz 

nőstényt emberi spermával? 

DR. SHEN: Azt kell mondanom, hogy nem. Közel egy 

évszázadon keresztül próbálkoztak vele. Még az 1920-

as években Sztálin megparancsolta a leghíresebb orosz 

fajállattenyésztőnek, hogy próbálja meg, és hozzon 

létre neki egy új, katonának alkalmas fajt. Ivanov 

kudarcot vallott, ezért Sztálin börtönbe vetette. 

Néhány évvel később Hitler tudósai is megpróbálták, 

de ők se jártak sikerrel. Ma már tudjuk, hogy az ember 

és a csimpánz genomja nagyon hasonlít, de a méhen 



 

 

belüli feltételek lényegesen különböznek. Úgyhogy azt 

mondom: nem, nem lehet. 

KÉRDÉS: Génsebészeti úton sem? 

DR. SHEN: Erre nehéz válaszolni. Technikai 

szempontból rendkívül nehéz lenne megvalósítani, 

etikai szempontból pedig egyenesen lehetetlen. 

KÉRDÉS: De egy amerikai kutató már levédetett egy 

emberi hibridet.  

DR. SHEN: Stuart Newman New York-i professzor 

szabadalmi kérelmét elutasították. De nem is hozott 

létre hibridet. Dr. Newman azt mondta, csak azért 

nyújtotta be a kérelmet, hogy felhívja a figyelmet az 

etikai következményekre. Ezekre ugyanis nem ad 

választ egyetlen szabadalom sem. 

KÉRDÉS: Dr. Shen, ön mit gondol, lesz valaha ember-

csimpánz hibrid?  

DR. SHEN: Azért hívtam össze ezt a sajtótájékoztatót, 

hogy véget vessek a szóbeszédnek, és nem azért, hogy 

újabbaknak adjak alapot. De ha a személyes 

véleményemet kérdez, akkor kénytelen vagyok azt 

válaszolni, hogy igen. Úgy gondolom, előbb vagy utóbb 

valaki megcsinálja. 



 

 

038. 

Az emlék még mindig kísértette Mark Sangert – a 

látvány a lelkébe égeti azon az éjszakán, amikor látta a jaguárt 

rávetődni a tengerparton rekedt tehetetlen állatra, látta, 

ahogy leharapja a fejét, és látta, hogy mohón falni kezdi, 

miközben áldozata még erőtlenül rúgkapál. És mindezt a 

koponyacsont gyomorforgató ropogása közepette. 

Mark Sanger nem számított ilyen szörnyűségekre. Azért 

jött a Costa Rica-i teknőspartra, hogy lássa az óceánból 

kimászó óriás kérgesteknősöket tojást rakni a homokba. Ez 

volt a legnagyobb vándorlás, aminek a bolygó szemtanúja volt 

eónok óta. A nőstény teknősök az anyai szeretet egyik 

legnagyszerűbb példáját mutatták, amikor gigászi 

erőfeszítéssel kikúsztak a partra, hogy lerakják tojásaikat, 

betakargassák őket kimerült uszonyaikkal, és gondosan 

elrendezzék felettük a homokot, hogy semmi se utaljon az alant 

szunnyadó utódokra. Lassú, méltóságteljes szertartás volt, 

amit nemzedékről nemzedékre örökíteti gének irányítottak. 

Aztán jött a jaguár, egy fekete csík az éjszakában, és Mark 

Sanger egyetlen tavaly nyári éjszaka leforgása alatt más 

ember lett. A támadás brutalitása, gyorsasága és 

könyörtelensége mélységesen megrendítette. A gyanúja, hogy 

a természetben valami elromlott, végleg beigazolódott. Az 

ember ténykedése felborította a természet érzékeny 

egyensúlyát. A környezetszennyezés, a mértéktelen iparosítás, 

a természetes élőhely beszűkülése… Az állatokat sarokba 

szorították, és a nyomorultak persze, hogy megvadultak, 

amikor ádázul küzdeniük kellett a puszta életben 

maradásukért. 



 

 

Csakis ez lehetett a magyarázat arra a szörnyű támadásra 

is, amit kénytelen volt végignézni. A természet összeomlani 

készült. Sanger meg is jegyezte ezt kísérőjének, a jóképű 

Ramon Valdeznek. A férfi megrázta a fejét, és közölte: 

– Nem, señor Sanger, ez mindig is így volt, már az apám, a 

nagyapám, sőt a dédapám idejében is. Mindig is lehetett 

hallani éjszakai jaguártámadásokról. Ez is az élet 

körforgásának része. 

– De mostanában a vadállatok sokkal agresszívabbak – 

állította Sanger. – A környezetszennyezés miatt… 

– Nem, señor. Nincs változás. A jaguárok minden 

hónapban kettő-négy teknőst kapnak el. Sok évre 

visszamenően vannak feljegyzéseink. 

– Az erőszak, amit az imént láttunk, nem normális. 

Nem messze tőlük a jaguár még mindig az anyából 

lakmározott. Még mindig ropogtak a csontok. 

– Ez a normális – mondta Ramon Valdez. – Ez a dolgok 

rendje. 

Sanger nem akart tovább beszélni róla. Világos volt, hogy 

Valdez elnéző az iparosokkal és a környezetszennyezőkkel, a 

Costa Ricát és az egész déli kontinenst uraló amerikai 

nagyvállalatokkal szemben. Egyáltalán nem lepte meg, hogy 

éppen egy ilyen személybe botlott itt: a CIA már évtizedek óta 

ellenőrzése alatt tartotta Costa Ricát. Ez nem is ország volt, 

hanem az amerikai ipar fiókvállalata. Márpedig az ipar, és az 

egész üzleti élet, tojt a környezetre. 

– A jaguároknak is enniük kell – mondta Valdez. – És én 

azt mondom, akkor már inkább egy teknőst, mint egy 

kisgyermeket. 

Ez, gondolta Mark Sanger, nézőpont kérdése. 



 

 

Otthon, Berkeleyben, Sanger a szobájában döglődött, és 

azon tűnődött, mit kellene tennie. Noha azt állította magáról, 

hogy biológus, Sangernek nem volt formális képzettsége ezen a 

területen. Egy év után otthagyta az egyetemet, és elment 

dolgozni egy tájtervező céghez, a Cather and Hollyhoz; 

biológiát csak a középiskolában tanult. Egy bankár fiaként 

tekintélyes befektetési alappal rendelkezett, így nem kellett 

dolgoznia, hogy fenntartsa magát. Életcélra azonban neki is 

szüksége volt. A jómód, tapasztalata szerint, inkább 

akadályozta, mint segítette az önmegvalósítást. És minél 

idősebb lett, annál nehezebb volt rávennie magát, hogy 

visszamenjen, és befejezze az egyetemet. 

Mostanában azonban kezdte úgy érezni, hogy felszínre 

törtek művészi hajlamai, és mint művésznek, már nem volt 

szüksége formális képzésre. Éppen ellenkezőleg, az 

iskolarendszer csak tönkretette a művészlélek azon 

képességét, hogy megérezze a Zeitgeistot, hogy meglovagolja a 

társadalmon végighullámzó változásokat, és hogy reagáljon 

ezekre. Sanger jól tájékozottnak tartotta magát. Olvasta a 

berkeleyi lapokat, és néha olyan magazinokat is, mint a 

Mother Jones, meg néhány környezetvédelmi folyóiratot is. 

Nem minden hónapban, de elég gyakran. Igaz, sokszor csak a 

képeket nézte meg, és felszínesen átfutotta a cikkeket, de a kor 

szellemének nyomon követéséhez ez is bőven elég volt. 

A művészet az érzésekről szólt. Arról, milyen érzés ebben 

az anyagias világban élni, az értelmetlen luxus, a hamis 

ígéretek és a mélységes csalódások világában. Az emberekkel 

manapság az volt a gond, hogy nem mertek érezni. 

És itt jött be a képbe a művészet, melynek éppen az volt a 

feladata, hogy életre keltse az érzéseket. Hogy sokkolja az 

embereket és ezáltal kinyissa a szemüket. Ezért használt ma 



 

 

olyan sok művész géntechnológiát és élő anyagokat az 

alkotások létrehozásához. „Wet art”-nak hívták. Az élő 

szövetek művészetének. Sokan a művészek közül egész 

napjukat kutatólaborokban töltötték, így a létrejövő 

műalkotások határozottan tudományos jellegűek voltak. Az 

egyik művész steaket növesztetett Petri-csészében, és egy 

Performance keretében nyilvánosan megette. (Állítólag 

borzalmas íze volt. Különben is genetikailag módosított 

élelmiszer volt. Huh.) Egy francia művész világító nyulai 

alkotott egy szentjánosbogár vagy valamelyik hasonló állat 

génjeinek a felhasználásával. Más művészek az állatok 

szőrszínét változtatták szivárványszínűre, vagy 

sündisznótüskéket növesztettek egy aranyos kiskutya fejére. 

Ezek a művek erős érzelmeket váltottak ki. Sokan 

megrökönyödtek. De éppen ez volt a lényeg: hogy ugyanazt az 

iszonyatot érezzék, mint ő, amikor látta, hogy a jaguár 

lemészárolja az anyateknőst a Costa Rica-i tengerparton. A 

természetnek ez a perverz elfajulása, ez a visszataszító 

szörnyűség még mindig hatása alatt tartotta. 

És az érzés, természetesen, azt kívánta, hogy kifejezzék. 

Nem a művészet kedvéért. A művészet csak eszköz volt 

arra, hogy jót tegyen a világgal, hogy segítse a 

környezetvédelmet. Ezt a célt találta magának Mark Sanger, 

és mindjárt neki is látott, hogy megvalósítsa. 

 

EGY ORVOST LETARTÓZTATTAK 

SZERVKERESKEDELEM VÁDJÁVAL 

A Long Beach Memorial Kórház több dolgozója is 

érintett az ügyben; a tolvajok csontokat, vért, 

szerveket adtak el 



 

 

Egy prominens Long Beach-i orvost letartóztattak, 

mert halottakból illegálisan eltávolított szervekkel 

kereskedett a Long Beach Memorial Kórházban. Dr. 

Martin Robertset, a kórházi boncolásokat végző 

patológiai labor vezetőjét, 143 rendbeli szervlopással 

vádolják. Dr. Roberts a szerveket szövetbankoknak 

adta el jó pénzért. 

Barbara Bates Long Beach-i körzeti ügyész 

megrökönyödve mondja: „Ez az egész szörnyűbb, mint 

egy olcsó horrorfilm.” Bates azt is feltüntette 

vádiratában, hogy dr. Roberts halotti bizonyítványokat 

és laboreredményeket hamisított, valamint 

összejátszott temetkezési vállalatokkal és temetői 

dolgozókkal, hogy így leplezze üzelmeit. 

Az ügy sajnos csak a legújabb epizódja egy országos 

méretű hullarablási „járványnak”. A korábbi esetek 

főszereplői közé tartozik „dr. Mike” Mastromarino, egy 

milliomos New York-i fogorvos, aki öt éven keresztül 

lopott ki szerveket tetemek ezreiből – köztük a 95 éves 

Alastair Cooke csontjait; az a New Jersey-i 

orvosbiológiai cég, amelyik amerikai szövetbankoknak 

adta tovább a Mastromarino szállította testrészeket; az 

a San Diegó-i krematórium, amely szerveket emelt ki a 

rábízott tetemekből; egy másik, Lake Elsinore-i 

krematórium, ahol a testrészeket hatalmas hűtőkben 

tárolták, míg a vevő nem jelentkezett; és a UCLA 

Orvostudományi Központja, ahol 500 holttestet vágtak 

fel és árusítottak ki 700 ezer dollár értékben, többek 

közt a Johnson & Johnson cégnek. „Ez egy világméretű 

probléma – mondta Bates ügyésznő. – Szervlopásokat 

jeleztek Angliából, Kanadából, Ausztráliából, 



 

 

Oroszországból, Németországból és Franciaországból 

is, de kétségkívül bármely másik országról is 

elmondhatnánk ugyanezt. A betegek nagyon félnek.” 

Dr. Roberts ártatlannak vallotta magát minden 

vádpontban, és a bíróság 1 millió dollár óvadék 

ellenében szabadlábra helyezte. Szintén vád alá 

helyezték a Long Beach Memorial Kórház négy másik 

dolgozóját is, köztük a genetikai labor vezetőjét, 

Marilee Huntert. 

A Long Beach Memorial igazgatója, Kevin McCormick 

döbbenetét fejezte ki a történtek miatt, és kijelentette, 

hogy „dr. Roberts viselkedése ellentmond mindennek, 

amit az intézetünk képvisel”. Kijelentette, hogy 

elrendelte a kórházi procedúrák minden részletre 

kiterjedő felülvizsgálatát, és széles körben ismertté 

fogja tenni az eredményt, ha a folyamat lezárult. 

Az ügyészség tájékoztatása szerint a visszásságokra 

egy Raza Rashad nevű férfi hívta fel a figyelmüket. Mr. 

Rashad, aki most elsőéves orvostanhallgató San 

Franciscóban, korábban a kórház patológiáján 

dolgozott, és számtalan visszásság szemtanúja volt. 

„Mr. Rashad vallomása perdöntő lehet” – mondta Bates 

ügyésznő. 



 

 

039. 

Josh Winkler futólépésben ment át az állatházba. 

– Hány patkány döglött meg? – kérdezte levegőért 

kapkodva. 

– Kilenc. 

A szomszédos ketrecekben heverő merev tetemek láttán 

Josh Winkler homlokát kiverte a hideg veríték. 

– Fel kell boncolnunk őket – jelentette ki. – Mikor döglöttek 

meg? 

– A legtöbbjük éjszaka – felelte Tom. – Délután hatkor, az 

etetés idején a gondozók szerint még rendben voltak. 

– Melyik tanulmánycsoportba tartoztak? – kérdezte Josh, 

már előre rettegve a választól. 

– A-7 – tájékoztatta Tom. – Az érettség gén csoport.  

Jézusom. Josh megpróbált nyugalmat erőltetni magára. 

– És mennyi idősek voltak? 

– Hm… lássuk csak. Harmincnyolc hetesek és négy 

naposak.  

Te jóságos ég. 

Egy kísérleti patkány átlagos élettartama 160 hét volt, 

valamivel több mint három év. Ezek a patkányok negyedannyit 

sem éltek. Josh vett egy mély lélegzetet. 

– És mi a helyzet a többiekkel? 

– Összesen húszan voltak a tanulmánycsoportban – felelte 

Tom. – Mind hasonlóak, ugyanolyan idősek. Ketten néhány 

nappal ezelőtt pusztultak el légúti fertőzésben. Akkor még nem 

tulajdonítottam jelentőséget neki. Ami a többieket illeti… majd 

te eldöntöd. – A csoport többi tagjához vezette Josht. A látvány 

magáért beszélt. 



 

 

– Rongyos bunda, inaktivitás, túlzott aluszékonyság, 

erőtlen hátsó lábak, izomfogyás, bénult hátsó láb négy esetben 

is… 

– Ezek öregek – motyogta döbbenten Josh. – Ezek mind 

megöregedtek. 

– Igen. Nem fér hozzá kétség: idő előtti öregedés. A két 

nappal ezelőtt elpusztult patkányoknál a boncolás az egyik 

esetben agyalapimirigy-daganatot, a másik esetben pedig 

gerincsorvadást mutatott ki. 

– Az aggkor jelei… 

– Úgy van – értett egyet Tom. – Az aggkor jelei. Úgy tűnik, 

ez a gén mégse lesz az a csodaszer, amire Rick számít. Ez a gén 

kész katasztrófa. 

– Hogy hogy vagyok? – kérdezett vissza Adam az asztal 

másik feléről. – Remekül, Josh, hála neked. Kissé fáradt néha, 

és a bőröm is szárad, meg van néhány ráncom, de egyébként 

jól. Miért? 

– Csak tűnődtem – felelte olyan közönyösen, amennyire 

csak telt tőle, de nem volt könnyű. Adam külseje drámaian 

megváltozott. Míg nemrégen még csak a halántéka körül 

csillogott néhány ezüstös hajszál, most az egész feje úgy nézett 

ki, mintha mákkal szórták volna be. A homloka is hátrébb 

húzódott… A szeme, a szája körül markáns ráncok jelentek 

meg. A homlokát mély redők barázdálták. Úgy nézett ki, mint 

egy öregember. 

Pedig csak harminckét éves volt. 

– Semmi drog? 

– Eszembe se jut. Túl vagyok rajta, hál' istennek. – 

Hamburgert rendelt, de néhány harapás után letette. 

– Nem ízlik? 



 

 

– Van egy fájós fogam. Fogorvoshoz kell mennem. – Adam 

megtapogatta az arcát. – Utálok panaszkodni, Josh, de az 

igazság az, hogy mostanában állandóan székrekedésem van. 

Talán többet kellene mozognom. 

– Visszamész a régi kosárcsapatba? – A bátyja régebben 

hetente kétszer kosárlabdázni ment a befektetési tanácsadó 

kollégákkal. 

– Nem. Inkább a páros tenisz vagy a golf vonz. 

– Jó ötlet – bólogatott Josh. 

Hosszú csend telepedett az asztalra, Adam félretolta a 

tányérját. 

– Tudom, hogy öregebbnek látszom – mondta. – Nem kell 

úgy tenned, mintha nem vetted volna észre. Mindenki 

észrevette. Megkérdeztem anyát, és azt mondta, apa is így volt; 

egyszer csak hirtelen megöregedett a harmincas éveiben. 

Szinte egyetlen éjszaka leforgása alatt. Valami genetikai dolog 

lehet. 

– Igen, ez lehetséges. 

– Miért? – kérdezte Adam. – Talán tudsz valamit? 

– Én? Nem. 

– Miért volt ennyire sürgős ez az ebéd? Miért nem 

várhatott? 

– Már rég láttalak, ez minden. 

– Elég a rizsából, Josh. Sose tudtál hazudni.  

Josh sóhajtott egy fájdalmasat. 

– Adam, azt hiszem, el kellene végeznünk néhány tesztet. 

– Miféle tesztet? 

– Csontsűrűség, tüdőkapacitás, MRI. 

– Minek? Mire valók ezek a tesztek? – Joshra meredt. – Az 

öregedés miatt? 

– Igen. 



 

 

– Túl gyorsan öregszem? Amiatt a spray miatt? 

– Azt kell kiderítenünk. Fel szeretném hívni Ernie-t. – 

Ernie Lawrence a család orvosa volt. 

– Jól van, tegyed. 



 

 

040. 

– Annak ellenére, hogy mindenki ezt hangoztatja, még 

nem sikerült egyetlen olyan gént sem találni, amelyik egymaga 

képes lenne meghatározni egy ember valamely konkrét 

viselkedésbeli tulajdonságát – mondta William Garfield. a 

Minnesotai Egyetem professzora a kongresszusi ebédlőben 

tartott előadásán. – Egyes kollégáim bíznak benne, hogy előbb 

vagy utóbb rábukkannak ilyen asszociációkra, mások viszont 

úgy vélik, soha nem fog sor kerülni rá, egyszerűen azért, mert 

a gének és a környezet interakciója túl bonyolult ehhez. 

Mindenesetre nap mint nap olvashatunk az újságokból ezért 

vagy azért „felelős” génekről, holott eddig még egyetlen esetben 

sem sikerült bizonyítani, hogy valóban így működnek. 

– Miről beszél? – kérdezte Wilson szenátor asszisztense. – 

Mi van azzal a meleg génnel, ami a homoszexualitást okozza? 

– Statisztikai asszociáció. Nem eseti. A szexuális 

orientációt nem gének határozzák meg. 

– És az erőszak gén? 

– Nem ellenőrizték az eredményeket.  

– Egy alvás génről is beszámoltak… 

– Patkányoknál. 

– Az alkoholizmus génje? 

– Nem állta meg a helyét. 

– Mi a helyzet a cukorbetegség génjével? 

– Ez idáig – felelte a professzor – kilencvenhat olyan gént 

találtunk, amelynek köze van a diabéteszhez. Várható, hogy 

továbbiakat is találunk. 

Döbbent csend következett. Végül egy másik asszisztens 

megkérdezte: 



 

 

– Ha nem találtak olyan gént, amelyik felelőssé tehető egy 

adott viselkedésbeli tulajdonságért, akkor mi ez az egész hűhó? 

Garfield professzor vállat vont. 

– Nevezze városi legendának. Nevezze médiamítosznak. 

Nevezze igénynek. Az emberek bűnbakot akarnak. És 

mentséget. A gének tökéletesen megfelelnek erre a célra: 

bármit rájuk lehet kenni. Kit érdekel az, hogy a valóságban 

még a szem vagy a haj színe sem egyszerű „tulajdonság”, amit 

gének határozhatnának meg. Az olyan betegségekről, mint az 

alkoholizmus, nem is beszélve. 

– Várjon egy percet. Ez azt jelenti, hogy a testmagasság 

sem genetikailag meghatározott? 

– Az egyén szempontjából igen. Ha ön magasabb, mint a 

barátja, az valószínűleg azért van, mert a szülei is 

magasabbak. Egész populációk esetében azonban a magasság 

a környezet függvénye. Az utóbbi ötven évben az európaiak két 

és fél centit nőttek minden egyes évtizedben. Ugyanígy a 

japánok is. Ez túl gyors változás ahhoz, hogy genetikai eredetű 

legyen. A jelenség teljes egészében a környezet eredménye: 

jobb terhesgondozás, táplálkozás, egészségvédelem stb. Ezzel 

szemben az amerikaiak nem nőttek ebben a periódusban. 

Enyhén zsugorodtak, vélhetően a rossz terhesgondozásnak és 

a még rosszabb táplálkozási szokásaiknak „köszönhetően”. A 

lényeg az, hogy a gének és a környezet közti kapcsolat nagyon 

bonyolult dolog. A tudósok még azt sem tudják pontosan, 

hogyan működnek a gének. Egyáltalán, arra sincs 

egyezményes definíció, hogy mi a gén. 

– Ezt elmondaná még egyszer? 

– A tudósok számára – ismételte magát Garfield – a „gén” 

szó nem egyértelműen ugyanazt jelenti. A fogalomnak négy-öt 

definíciója is létezik. 



 

 

– Én azt hittem, hogy a gén a genom egy szakasza – mondta 

valaki. – Egy ATGC-bázispár-szekvencia, ami egy proteint 

kódol. 

– Ez az egyik definíció – felelte Garfield. – De nem 

elégséges definíció, mivel egy ATGC-szekvencia több proteint 

is kódolhat. Egyes kódok voltaképpen csak kapcsolók, melyek 

ki-be kapcsolnak egyes szakaszokat. Vannak olyan szakaszok, 

melyek szunnyadnak, míg egy adott környezeti inger fel nem 

ébreszti őket. Más szakaszok csak egy adott időszak alatt 

aktívak, azután soha többé. Megint mások állandóan fel-le 

kapcsolódnak az egyén élete során. Mint már mondtam, ez 

nagyon bonyolult dolog. 

Egy kéz emelkedett a levegőbe. Mooney asszisztensé volt, 

azé a szenátoré, akinek a zsebét több gyógyszergyár is tömte. 

– Professzor úr, az ön véleménye kisebbségi vélemény. A 

legtöbb tudós nem értene egyet önnel. 

– Az igazság az, hogy a legtöbben ezt teszik – felelte 

Garfield. – És nem ok nélkül. 

Amikor az emberi genomot feltérképezték, a tudósok 

döbbenten állapították meg, hogy csak mintegy harmincötezer 

gén van. Sokkal többre számítottak, hiszen egy földigilisztának 

is – ez pedig igen egyszerű lény – húszezer génje van. 

Ez azt jelentette, hogy a különbség egy ember és egy 

giliszta között mindössze tizenötezer gén. Hogy akkor mivel 

magyarázható a két szervezet bonyolultsága közötti óriási 

szakadék? 

A kérdés elvesztette létjogosultságát, amint a tudósok 

tanulmányozni kezdték a gének közötti interakciókat. Például 

az egyik gén készít egy fehérjét, egy másik pedig enzimet, 

amelyik kivágja a fehérje egy részét, és ezzel megváltoztatja 



 

 

azt. Néhány gén több kódoló szekvenciát is tartalmaz, amiket 

értelmetlen kódot tartalmazó szakaszok választanak el 

egymástól. Ez a gén bármelyik szekvenciáját felhasználhatja 

fehérje előállítására. Egyes gének csak akkor aktiválódnak, ha 

előtte már bizonyos gének aktiválva lettek, vagy ha egy 

meghatározott környezeti változás bekövetkezett. Ez azt 

jelenti, hogy a gének sokkal jobban reagálnak a környezetükre, 

a szervezeten belülire és az azon kívülire egyaránt, mint azt 

bárki is hitte volna. Az a tény pedig, hogy többszörös 

géninterakciók is lehetségesek, azt jelenti, hogy a lehetőségek 

száma milliárdos nagyságrendű. 

– Ezek fényében nem meglepő – mondta Garfield –, hogy a 

kutatások az úgynevezett „epigenetíkai tanulmányok” 

irányába mozdultak el. Ez a terület azt kutatja, hogyan 

működnek közre a gének a környezetükkel, hogy létrehozzák 

azt az egyedet, aki előttünk áll. Ez egy rendkívül aktív terület. 

– A téma bonyolultságát kezdte taglalni. 

A kongresszusi asszisztensek befejezték az ebédjüket, és 

egyik a másik után távozott. Alig maradtak néhányan – azok 

is csak azért, hogy távozás előtt elolvassák a 

mobiltelefonjaikon hagyott üzeneteket. 

Neander-völgyiek voltak az első szőkék 

Erősebbek, fejlettebbek és okosabbak voltak, mint mi 

A hajszínekért felelős genetikai mutációk arra engednek 

következtetni, hogy az első szőkék nem Homo sapiensek, 

hanem Neander-völgyiek voltak. A szőkeség génje valamikor a 

Würm jégkorszak idején jelent meg, talán válaszként az 

akkoriban viszonylag kevés napfényre. A gén elterjedtté vált a 



 

 

Neander-völgyiek között, akik a kutatók szerint túlnyomórészt 

szőkék voltak. 

„A Neander-völgyiek agytérfogata húsz százalékkal 

nagyobb volt, mint a miénk. Magasabbak voltak, mint mi, 

erősebbek és kétségkívül okosabbak – mondja Marco Svabo, a 

helsinki Genetikai Intézet kutatója. – A modern embert 

voltaképpen tekinthetjük a Neander-völgyi háziasított 

változatának, ugyanúgy, ahogyan a kutya is a jóval erősebb és 

intelligensebb farkas háziasított változata. A modern ember 

egy elfajzott, alacsonyabb rendű lény. A Neander-völgyiek 

intellektuálisan felettünk álltak, és vonzóbbak voltak. Szőke 

hajukkal, magas arccsontjukkal, határozott vonásaikkal ma 

kétségkívül szupermodellek lehetnének. A náluk soványabb és 

csúnyább Homo sapienst természetesen vonzották a szép és 

erős szőkék. Úgy tűnik, néhány Neander-völgyi nő megszánta 

a vézna crô-magnoniakat, és párosodott velük. Ez nagyszerű, 

mert így magunkban hordozhatjuk a génjeik egy részét, 

melyek megakadályozzák, hogy a fajunk teljesen elhülyüljön. 

Bár így is éppen eléggé ostobák vagyunk.” Svabo hozzátette: 

„Javaslom, állítsanak össze egy listát a történelem leghülyébb 

alakjairól. Azt fogják találni, hogy mindegyikük sötétbarna 

vagy fekete hajú volt.” 

Dr. Evard Nilsson, a Neander-völgyiek genomját 

szekvenáló németországi Marburg Intézet szóvivője 

érdekesnek találta a szökés elméletet. „A feleségem is szőke, és 

én mindig azt teszem, amit ő mond. A gyerekeim is azok, és 

eléggé intelligensek. Lehet, hogy mégiscsak van valami ebben 

az elméletben?” 



 

 

041. 

Dave első napjai a Kendall-házban zökkenőmentesen 

teltek. Amikor kiment, baseballsapkát tett, ami sokat javított 

a megjelenésén. Így, hogy levágták a haját, farmert, edzőcipőt 

és hosszú ujjú pólót adtak rá, majdnem olyan volt, mint 

bármelyik másik gyermek. És gyorsan tanult. Remek 

koordinációs készsége volt, Lynn segítségével egykettőre 

megtanulta leírni a nevét. Az olvasás már nehezebben ment. 

A hétvégi sporteseményeken is jól teljesített, néha még 

túlságosan is jól. Az egyik meccsen egy magasan elütött labda 

elszállt a pályáról, egyenesen a kétszintes iskolaépület felé; 

Dave átfutott a pályán, megmászta a falat, és elkapta az 

emeleti ablak előtt. A gyerekek vegyes érzelmekkel figyelték a 

mutatványt. Nem volt fair, hogy ő erre is képes, és várták, hogy 

az ablak ripityára törik. Ugyanakkor mindenki azt szerette 

volna, hogy Dave az ő csapatában játsszon. 

Az egyik szombat délután Dave korábban ment haza. 

Szomorúnak látszott. 

– Mi történt? – kérdezte Lynn. 

– Nem tudok beilleszkedni. 

– Előfordul, hogy így érzi az ember – vigasztalta Lynn.  

Dave megrázta a fejét. 

– Mindig bámulnak. 

Lynn nem tudta, mit mondjon. 

– Te nem vagy olyan, mint a többiek – nyögte ki végül.  

– Tudom. 

– Gúnyolni szoktak?  

Dave bólintott. 

– Néha. 



 

 

– Mit szoktak csinálni? 

– Megdobálnak. És csúfolnak. 

– Hogyan csúfolnak? 

Dave széles alsó ajkába harapott. 

– Majomfiúnak. – Látszott rajta, hogy sírás fojtogatja. 

– Sajnálom. – Lynn levette a sapkáját, és simogatni kezdte 

a fejét. – A gyerekek nagyon könyörtelenek tudnak lenni. 

– Néha fájnak az érzéseim – mondta Dave. Szomorúan 

hátat fordított, és levette a pólóját. Lynn végigtúrta a szőrét, 

horzsolások vagy más sérülések után kutatva. Ahogy ezt tette, 

Dave érezhetően megkönnyebbült. A hangulata is 

megváltozott. 

Lynn csak később fogta fel, hogy amit csinált, az 

gyakorlatilag kurkászás volt, ezért reagált rá olyan pozitívan 

Dave. A majmok is ezt csinálták a dzsungelben: hátat 

fordítottak a társuknak, és hagyták, hogy az kitisztítsa a 

bundájukat. 

Elhatározta, hogy ezentúl mindennap megismétli. Csak 

azért, hogy Dave jobban érezze magát. 

Dave érkezése óta Lynn egész élete megváltozott. Bár 

Henry felelt érte, a csimpánz nem sokat törődött vele. Az első 

pillanattól fogva Lynnhez húzott a szíve, ő pedig – tatán 

bánatos tekintete miatt, talán azért, mert olyan kiszolgáltatott 

volt – képtelen volt elutasítani közeledését. Utánaolvasott a 

témának, és megtudta, hogy mivel a csimpánz nőstényeknek 

több szexuális partnerük is van, nem tudják, melyik hím 

nemzette a kölyküket, így az apa fogalma ismeretlen 

számukra. A csimpánzoknak csak anyjuk van, de Dave-nek 

még az sem lehetett. Lynnben most ezt az elveszett anyát vélte 



 

 

megtalálni, és a nő, valamilyen mélyen gyökerező, rejtélyes 

ösztöntől hajtva, reagált erre. 

– Ő nem a te gyereked, anya – tiltakozott Tracy. Abban a 

korban volt, amikor a gyerekek fokozottan igénylik a szüleik 

figyelmét, és őrülten féltékenyek mindenkire, akiről úgy 

gondolják, hogy ezt elvonja róluk. 

– Tudom, Trace – mondta Lynn. – De neki szüksége van 

rám. 

– Anya! Ő nem a te felelősséged! – tárta szét a kezét 

színpadiasan Tracy. 

– Tudom. 

– Akkor miért nem hagyod békén? 

– Túl sokat foglalkozom vele? 

– Erről van szó. 

– Sajnálom, nem vettem észre. – Átkarolta a lányát, és 

magához szorította. 

– Ne kezelj úgy, mint egy majmot – lökte el magától a 

lánya. 

Pedig ők is csak főemlősök voltak. Amióta Dave megjelent 

az életükben, Lynn kénytelen volt szembenézni a ténnyel: az 

emberek és az emberszabású majmok ugyanazokat a dolgokat 

igénylik – gondoskodást, simogatást, a másik fizikai 

közelségét. És mindegyik ugyanúgy lesüti a szemét, ha 

bántják, ha nem tetszik neki valami, vagy ha megadja magát. 

(Tracy is ugyanígy viselkedett, a legyeskedő fiúk között.) A 

közvetlen szemkontaktus az érdeklődés mellett figyelmeztetés, 

a harag jele is lehet. És a libabőr félelem vagy düh esetén – 

ugyanazok a bőrizmok borzolják fel minden főemlős szőrét, 

hogy nagyobbnak mutassák a fenyegető ellenség szemében. 

Együtt alvás, a vackolódás, a puha fészek igénye… 

És így tovább. 



 

 

Emberszabású majmok. 

Mindannyian azok voltak. 

A legnagyobb különbséget a szőrzet jelentette. Dave 

szőrös volt, a körülötte élők nem. Lynn olvasmányai szerint a 

szőrzet elvesztésére akkor került sor, amikor az emberek és a 

csimpánzok szétváltak. Az elfogadott magyarázat az volt, hogy 

az emberek egy időre mocsár– vagy vízlakók leltek. Az 

emlősöknek azért van szükségük bundára, hogy fenntartsák 

belső hőmérsékletüket, a vízi emlősöket azonban, mint a 

delfinek és a bálnák, akadályozná az úszásban, ezért 

elvesztették, és így áramvonalasabbakká váltak. Az 

emberekkel is ugyanez történt. 

A legfurcsább mégis az volt Lynn-nek, hogy egyszerre 

tartotta embernek és állatnak is Dave-et, és nem tudta, hogy 

mit kezdjen ezzel az érzéssel. Abban reménykedett, hogy a 

napok múltával ez változni fog, de nem történt meg. Nem lett 

könnyebb. 

A CANAVAN-GÉN-PER LEZÁRUL 

A GÉN SZABADALMAZÁS ETIKAI KÉRDÉSEI 

A Canavan-kór egy örökletes, az élet első éveiben végzetes 

genetikai betegség. 1987-ben Dan Greenberg és felesége 

megtudták, hogy kilenc hónapos fiuk ebben a betegségben 

szenved. Mivel akkor még nem állt rendelkezésre genetikai 

teszt, Greenbergék vállaltak egy másik gyermeket; a 

kislánynál szintén ugyanezt a betegséget diagnosztizálták. A 

Greenberg házaspár szerette volna elérni, hogy más 

családoknak ne kelljen átélniük ezt a tragédiát, ezért 

meggyőzték Reuben Matalont, egy genetikust, hogy dolgozzon 



 

 

ki egy magzati szűrővizsgálatot a Canavan-kórra. Greenbergék 

felajánlották a saját szöveteiket, halott gyermekeik szöveteit, 

és vállalták, hogy más, a Canavan-kórban érintett családoktól 

is szereznek mintákat szerte a világból. Végül 1993-ban 

sikerült izolálni a Canavan-kórért felelős gént. A 

szűrővizsgálati módszert ingyenessé tették mindenki számára. 

Közben, Greenbergék tudta nélkül, dr. Matalon 

szabadalmaztatta a gént, és miután ezt jóváhagyták, magas 

díjakat követelt a további tesztekért. Sok család, akik 

szövetekkel és pénzzel járultak hozzá a gén felfedezéséhez, 

most nem tudta megengedni magának, hogy elvégeztesse a 

tesztet. 2003-ban a Greenberg házaspár és néhány további 

érintett pert indított Matalon és a Miami Gyermekkórház ellen 

azzal a váddal, hogy a beleegyezésük nélkül, nyereségvágyból, 

csalárd módon sajátították ki és tagadták el a kutatás 

eredményeit. A feleknek sikerült peren kívül megegyezniük. 

Ennek eredményeként a teszt könnyebben hozzáférhetővé vált, 

de még mindig fizetni kell érte a Miami Gyermekkórháznak. 

Az ügyben érintett orvosok és intézetek magatartása még ma 

is szenvedélyes viták tárgya. 

 

Psychology News 

A MAI FELNŐTTEKNEK MÁR SOHA 

NEM NŐ BE A FEJÜK LÁGYA 

A brit kutató a formális oktatást hibáztatja  

A professzorok, a tudósok „szembetűnően éretlenek” 



 

 

Ha úgy találja, hogy a környezetében élő felnőttek gyerekként 

viselkednek, talán igaza van. A szakemberek a jelenséget 

„pszichológiai neoténiá”-nak nevezik. Gyakorisága 

folyamatosan nőni látszik. Dr. Bruce Charlton, Newcastle upon 

Tyne-i evolúciós pszichiáter szerint az embereknek ma több 

időre van szükségük a szellemi érettség eléréséhez – és egyesek 

soha nem jutnak el idáig. 

Charlton úgy véli, hogy ez az akár a húszas évek végéig is 

elnyúló formális oktatás mellékterméke. „A formális oktatás a 

gyermekekre jellemző fogékonyságot igényel”, ami 

„(ehetetlenné teszi a lelki érettség elérését”, ami egyébként a 

tinédzserkor végén, a húszas évek elején következne be. 

Megjegyzi, hogy „a tanárok, tudósok és sok más szakma magas 

szintű művelői gyakran szembetűnően éretlenek”. Charlton 

szerint ezek az emberek „kiszámíthatatlanok, nem tudnak 

egyértelmű fontossági sorrendet felállítani életükben, és 

hajlamosak túlreagálni a dolgokat”. A régebbi társadalmak, 

például a gyűjtő-vadászóké, sokkal stabilabbak voltak, így a 

felnőtté érés már tizenévesen bekövetkezett. Ma azonban, a 

gyors társadalmi változások és fizikai erő szerepének háttérbe 

szorulása egyre hátrébb tolja az érettség időpontját. Megemlíti, 

hogy az érettség olyan fontos jelzői, mint a diploma 

megszerzése, a házasság, az első gyermek megszületése, 

korábban rögzített időpontokban történtek, míg ma 

évtizedekkel eltolódhatnak. 

Ily módon, mondja „pszichológiai értelemben egyes modern 

emberek soha nem nőnek fel igazán”. 

Charlton úgy gondolja, hogy ez az alkalmazkodási képesség 

eredménye. ..Egy gyermekien rugalmas ember” könnyebben 

navigál fokozottan instabil világunkban, ahol élete során 

várhatóan többször kell munkahelyet váltania, új szakmát 



 

 

tanulnia, új helyre költöznie. Ennek az ára azonban „csökkent 

koncentrálóképesség, frenetikus újdonságkeresés, felszínes 

érdeklődés… érzelmi és szellemi sekélyesség”. Hozzátette azt 

is, hogy a modern embernek „őseivel ellentétben nincs 

határozott jelleme”. 



 

 

042. 

– Ellis, mi az a flakon a kezedben? – kérdezte Mrs. 

Levine.  

A fia egy ezüstös fényű fémtartályt tartott a kezében, 

tetején apró műanyag kúppal. Odakint a munkások a garázson 

dolgoztak: rendbe kellett tetetni, hogy el tudják adni a házat.  

– Mi van abban a flakonban? – kérdezte ismét az asszony. 

– Egy új géngyógyszer, anya. 

– Nincs rá szükségem. 

– Megfiatalítja a bőrödet. Fiatalabb leszel tőle. 

– Apádnak nem ezt mondtad. Azt mondtad neki, hogy 

javítani fog a szexuális életén. 

– Nos… 

– Ő vett rá erre, igaz? 

– Nem, anya. 

– Ide hallgass – mondta az anyja. – Én nem akarom, hogy 

javítsanak a szexuális életemen. Én sose voltam boldogabb, 

mint most vagyok. 

– Külön szobában alusztok. 

– Mert az apád horkol. 

– Anya, ez a spray segíteni fog neked. 

– Nincs szükségem segítségre. 

– Boldogabb leszel tőle, ígérem… 

– Te sose figyelsz arra, amit mondok. Már gyerekkorodban 

is ilyen voltál.  

– Ugyan, anya… 

– És sose fogsz felnőni. 

– Anya, kérlek… – Ellis kezdte elveszteni a türelmét. Ez 

nem az ő feladata lett volna, hanem az Aaroné. Mindig is ő volt 



 

 

az anyjuk kedvence. Aaronnak azonban a bíróságra kellett 

mennie, így Ellisre maradt a feladat. 

Az anyja felé indult a flakonnal. 

– Menj innen, Ellis!  

Tovább közeledett. 

– Az anyád vagyok, Ellis. 

Az anyja a lábára taposott. Ellis felüvöltött a fájdalomtól, 

a következő pillanatban azonban megragadta az anyja 

tarkóját, és az orrához nyomta az adagolót. 

– Nem akarom! Nem akarom! – rángatózott az anyja, de 

közben akarata ellenére is beszívta. – Nem! Nem! 

Ellis rajta tartotta egy darabig. Olyan érzés volt, mintha 

fojtogatná az anyját. Ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a 

vergődés… Irtó pocsék egy érzés volt. Végül ellépett az 

anyjától. 

– Hogy merészelted! – kiabálta Mrs. Levine. – Hogy 

merészelted! – Szitkozódva kirohant a szobából. 

Ellis a falnak támasztotta a homlokát. Forgott vele a világ. 

Felkavaró élmény volt erőszakot alkalmaznia a saját anyja 

ellen. De meg kellett történnie, bizonyította magának. Ennek 

így kellett lennie. 



 

 

043. 

Semmi sem akar összejönni, gondolta Rick Diehl, 

miközben megállt, hogy letörölje az arcára és a szemüvegére 

tapadt zöldborsópürét. Délután öt óra volt. A konyhában állt a 

bál. A három gyermek az asztalánál ülve versenyt ordítottak, 

pofozkodtak, és hotdog-öntettel meg mustárral fröcskölték 

egymást. Az egész konyha mustárban úszott. 

Az etetőszékben ülő kicsi kiköpte az ételt, eddig egyetlen 

kanálnyit sem sikerült belediktálnia. Conchitának kellett 

volna etetnie őt, de Conchita sehol sem volt. Amióta Karen 

elment, teljesen megbízhatatlanul viselkedett. A nők 

összetartanak. Már régen ki kellett volna rúgja, de attól 

tartott, hogy akkor Conchita is beperelné. Talán ha fizetne 

neki, hogy lelépjen… 

– Kéred? Nesze! A tied! – Jason, a legidősebb, Sam arcába 

nyomta a hot dogját. Sam felüvöltött, és úgy tett, mintha 

fuldokolna. Aztán a két kölyök lerántotta egymást a földre, és 

birkózni kezdtek. 

– Apa! Apa! Állítsd meg! Meg akar fojtani! 

– Jason, ne fojtogasd az öcsédet. 

Jason rá se hederített. Rick elkapta a gallérját, és leemelte 

Samről. 

– Azt mondtam, ne fojtogasd! 

– Nem is fojtogattam. Különben meg ő kérte. 

– Azt akarod, hogy estére eltiltsalak a tévétől? Nem? Akkor 

edd meg a hot dogodat, és viselkedj. 

Rick felkapta a kanalat, hogy egy újabb próbát tegyen, de 

a lánya makacsul összeszorította a száját, és dacosan 

farkasszemet nézett vele. Rick tehetetlenül felsóhajtott. Vajon 



 

 

mi késztette arra az etetőszékben ülő gyerekeket, hogy 

kiköpjék az ételt és a padlóra lökjék az összes játékukat? Talán 

mégsem volt olyan jó ötlet Karentől, hogy lelépett. 

Az irodában még ennél is rosszabb volt a helyzet. Lisáról 

kiderült, hogy Brad kúrja, és most, hogy azt a barmot 

kiengedték a börtönből, és munka nélkül volt, még inkább 

ráért Lisát kúrni. A csajnak abszolút nem volt ízlése. Ha 

Bradet elítélik pedofíliáért, az rossz fényt vet a cégre, de Rick 

még ezt az árat se sajnálta volna érte. Josh Winkler 

csodagyógyszere viszont komoly problémát jelentett, mert a 

jelek szerint inkább ölt, mint gyógyított. Josh a saját 

szakállára kezdett el embereken kísérletezni, engedély nélkül, 

de ha börtönbe kerül emiatt, az katasztrofális 

következményekkel járhat a cég számára. 

A lánya száját ostromolta a kiskanállal, amikor megszólalt 

a telefon. Felvette, és majdnem gutaütést kapott. 

– A mocskos állat! Nem akarom elhinni – dühöngött. A 

biztonsági kamerák felvételein Brad Gordont lehetett látni, 

amint laborajtókat nyit ki a belépőkártyájával, és Petri-

csészéket érint meg az ujjával mindenütt, ahol elhalad. 

Módszeresen végigjárta az egész épületet. Rick keze ökölbe 

szorult. 

– Hajnali egykor jött be az épületbe – mondta az ideiglenes 

biztonsági főnök. – Lehetett egy admin kártyája, amiről nem 

tudtunk, az övét ugyanis érvénytelenítettük. Végigment 

minden tárolási ponton, és beszennyezte a Burnet-sejtvonal 

minden egyes tenyészetét. 

– Pofátlan húzás volt, de nincs vészhelyzet – mondta Rick. 

– Tároltunk mintákat San Joséban, Londonban és 

Szingapúrban is. 



 

 

– Ez a másik. Azok a minták tegnap eltűntek – közölte a 

biztonsági főnök. 

– Valaki összegyűjtötte őket, és távozott velük. A megfelelő 

engedélyek birtokában tette, a kódok védett vonalon jöttek. 

– Ki engedélyezte? 

– Ön. Az ön biztonsági hozzáféréséről érkezett. 

– Te jóságos ég! – perdült hátra Rick. – Hogy történhetett? 

– Még dolgozunk rajta. 

– De a sejtvonal… – motyogta Rick. – Vannak más 

raktáraink is… 

– Sajnos, úgy néz ki… 

– Akkor ott vannak azok az ügyfelek, akiknek bérbe 

vettek… 

– Ezeket is eltüntették. 

– Hogy mi? Azt akarja mondani, hogy minden egyes 

kibaszott Burnet-tenyészetünk odalett? – kelt ki magából Rick. 

– Az egész világról? Huss, eltűnt? 

– Amennyire én tudom, igen. 

– De hiszen ez katasztrofális.  

– Az. 

– Ez a cégem végét jelentheti! Ez volt a mi 

aranytartalékunk, azok a sejtek. Egy vagyont fizettünk értük 

a UCLA-nek. Azt mondja, eltűntek? – Rick arca eltorzult a 

gyűlölettől. – Ez egy szervezett támadás volt a cégem ellen. 

Embereik voltak Londonban és Szingapúrban is; minden előre 

meg volt szervezve. 

– Igen. Ez kétségtelen. 

– Hogy tönkretegyék a cégemet. 

– Valószínűleg. 

– Vissza kell kapnom azokat a sejtvonalakat. Most! 



 

 

– Nem tudjuk, hol keressük őket, uram. Ha egyáltalán 

léteznek még. 

– Akkor kerítsék elő nekem Frank Burnetet. Új mintákat 

akarok tőle! 

– Sajnos Mr. Burnet is eltűnt. Sehol sem találjuk. 

– Nagyszerű – dühöngött Rick. – Csodálatos. – Az 

asszisztensére nézett, és durván rávakkantott: – Azonnal hívja 

a kibaszott ügyvédeket, a kibaszott UCLA-t,és mindenkit, aki 

érintve van. Azt akarom, hogy ma este nyolcra mindenki 

legyen itt! 

– Nem tudom, hogy. 

– Tegye! 



 

 

044. 

Gail Bond napjai egyformán teltek. Az éjszakát Yoshinál 

töltötte, aztán reggel hatkor hazament, hogy felköltse Evant, 

reggelit készítsen neki, és elindítsa az iskolába. Az egyik reggel 

arra tért haza, hogy Gerard nincs a lakásban. A kalitkája üres 

volt, az ülőrúdja úgyszintén. Gail dühösen berontott a 

hálószobába, és felrázta alvó férjét. 

– Richard! Hol van Gerard?  

A férje ásított egyet.  

– Tessék? 

– Gerard. Hol van Gerard? 

– Attól tartok, volt egy kis baleset.  

– Miféle baleset? Mit tettél vele? 

– Nadezsda a kalitkát takarította a konyhában, és nyitva 

felejtette az ablakot. A madár kirepült. 

– Nem lehet. Meg volt nyesve a szárnya.  

– Tudom – ásított megint Richard.  

– Nem repült ki. 

– Csak annyit mondhatok, hogy sikítani hallottam 

Nadezsdát, és amikor kimentem, az ablak felé mutatott. 

Lenéztem, és láttam, hogy a madár a szárnyát csapkodva a 

földre ereszkedik. Természetesen leszaladtam az utcára, de 

addigra már sehol sem volt. 

A rohadék próbált nem mosolyogni. 

– Richard, ez nagyon komoly. Ez egy transzgenikus állat 

volt. Ha megszökött, átörökítheti a génjeit más papagájokra. 

– Mondom, hogy baleset volt. 

– Nadezsda mikor jön? 



 

 

– Újabban csak délben. Gondoltam, visszafogom a 

kiadásaimat. 

– Van mobilja? 

– Te vetted fel őt, cicám. 

– Ne nevezz cicádnak. Nem tudom, mit tettél Gerard-ral, 

de ez nagyon komoly helyzet, Richard. 

A férje hanyagul vállat vont. 

– Most mit mondjak? 

Gerard eltűnése keresztülhúzta minden számítását. 

Arra készültek, hogy online publikálják a kutatási 

eredményeket a következő hónapban, és számítottak rá, hogy 

a világ minden táján lesznek olyanok, akik szélhámosságnak 

fogják titulálni a bejelentést. A tudósok „Okos Hans”-

jelenségnek fogják nevezni, puszta mimikrinek, meg a jó ég 

tudja, minek. És persze mindenki látni akarja majd a madarat. 

Aki most eltűnt. 

– Meg tudnám fojtani Richardot – mondta Gail a labor 

vezetőjének, Maurice-nak. 

– Én pedig felfogadom neked a legjobb védőügyvédet – 

felelte mosolytalanul a férfi. – Szerinted tudja, hol van a 

madár? 

– Valószínűleg igen, de soha nem fogja elárulni nekem. 

Gyűlölte Gerard-t. Beszélni fogok Nadezsdával, de nem sok 

esélyt látok. Gondolom, Richard lefizette. 

– Tudta a madár a nevedet? A labor nevét? 

Telefonszámokat? 

– Nem, de megjegyezte a síphangokat, amiket a házi 

telefon adott, amikor Evan a mobilomat hívta. Gyakran 

előadta őket. 

– Akkor talán felhív minket valaki.  



 

 

Gail sóhajtott egy hatalmasat. 

– Bárcsak úgy lenne. 



 

 

045. 

Alex Burnet eddigi karrierje legnehezebb perében volt 

benne, nyakig. Az ügy egy nemi erőszakról szólt, amit egy 

kétéves kisfiú sérelmére követtek el Malibuban. A vádlott, a 

harmincéves Mick Crowley egy washingtoni politikai 

rovatvezető volt, aki a sógornőjénél tett látogatás során 

ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy análisan közösüljön a 

nő még pelenkás kisfiával. Crowley egy gazdag, elkényeztetett 

Yale-növendék volt, egy gyógyszeripari birodalom 

várományosa, aki a hírhedt D. C.-i ügyvédet, Abe („Nincs Ott”) 

Ganzlert bízta meg a védelmével. 

Mint kiderült, Crowley különleges szexuális szokásait jól 

ismerték Washingtonban, de Ganzlert – szokásához hűen – ez 

nem akadályozta meg abban, hogy már hónapokkal a tárgyalás 

előtt úgy állítsa be az anyát és Alexet a sajtó előtt, mint 

„képzelődő fundamentalista feministák”, akiknek a „beteg, 

elfajzott képzeletéből” pattant ki az egész ügy. Mindezt annak 

ellenére, hogy a gyermek állapotáról jól dokumentált kórházi 

vizsgálat állt rendelkezésre. (Crowley pénisze kicsi volt, de még 

így is csúnya sérüléseket okozott a kisfiú végbelében.) 

A tárgyalás harmadik napját megelőző lázas készülődés 

közepén Amy, az asszisztense azzal hívta fel Alexet, hogy az 

apja szeretne beszélni vele, és átadta a kagylót. 

– Nagyon elfoglalt vagyok, apa. 

– Nem fog sokáig tartani. Néhány hétre elutazom. 

– Oké. – Az egyik ügyvéd kolléga bejött a szobájába, és az 

asztalára dobta a legfrissebb újságokat. A Star fotókat közölt a 

megerőszakolt kisfiúról, a malibui kórházról és a napfényben 

gyanúsan hunyorgó anyáról, illetve Alexről. – Hová mész, apa? 



 

 

– Még nem tudom – felelte az apja –, de egyedül szeretnék 

lenni. Valószínűleg mobiltelefonon sem fogsz elérni. Ha 

odaértem, majd üzenek, és majd küldök valamit Jamie-nek. 

– Oké, apa, érezd jól magad. – Míg beszéltek, Alex 

átlapozta az L. A. Timest. Az újság négyszer is megpróbálta 

kiharcolni magának a jogot, hogy hozzáférjen és kinyomtassa 

az összes bírósági iratot, bármennyire kezdetleges állapotban 

voltak is azok, és bármennyire privát vagy spekulatív jellegűek 

is voltak a bennük szereplő adatok. A kaliforniai bírák nem 

szívesen zárták el még azokat az anyagokat sem, melyekben 

zaklatásnak kitett nők lakcíme vagy megerőszakolt gyermekek 

részletes anatómiai adatai szerepeltek. A Times közlési elvei 

lehetővé tették az ügyvédek számára, hogy otromba és 

megalapozatlan állításokat vegyenek fel az előzetes 

periratokba, tudva, hogy a Times kinyomtatja azokat. És ez 

mindig meg is történt. A nyilvánosság joga az információhoz. 

Igen, a nyilvánosságnak valóban tudnia kellett, hogy pontosan 

milyen hosszú is a repedés a szegény kisfiú… 

– Tartod a frontot? – kérdezte az apja. 

– Igen, apa, eddig minden oké. 

– Ne is hagyd, hogy sarokba szorítsanak! 

– Nem hagyom, apa. Csak azt nem értem, hol maradnak a 

gyermekjóléti szervezetek. Eddig még egyik sem hallatta a 

hangját. Furcsa. 

– Annak a görénynek jó politikai kapcsolatai vannak – 

mondta Frank Burnet. – A pöcsfej. Most mennem kell, Lexie. 

– Szia, apa. 

Alex letette a telefont. A DNS-vizsgálat eredményét mára 

várta, de még nem érkezett meg. A minták eléggé gyatrák 

voltak, és az is aggasztotta, hogy mit fognak kihozni. 



 

 

046. 

A fények elhalványultak a Selat, Anney & Koss Ltd., egy 

vezető londoni reklámügynökség pazar előadótermében. A 

képernyőn egy amerikai bevásárlósor jelent meg, előtte 

elmosódott foltokként elsuhanó autókkal, a kettő közt ócska 

cégtáblák garmadával. Gavin Koss tapasztalatból tudta, hogy 

a jelenet rögtön le fogja kötni a nézők figyelmét. Minden, ami 

kritikusan ábrázolta Amerikát, abszolút nyerő volt. 

– Az amerikai vállalkozások többet költenek reklámra, 

mint bármelyik másik ország – jelentette ki Koss. – Persze 

szükségük is van rá, ismerve az amerikai termékek 

minőségét… 

Apró kuncogások pukkantak bele a félhomályba. 

– …és az amerikai nézők intelligenciáját.  

Halk, visszafogott nevetés. 

– Mint egyik riporterünk nemrégen megjegyezte, az 

amerikaiak többsége a saját hátsóját sem tudnák kitörölni 

villanyfény nélkül. 

Harsogó hahota. Kezdtek ráhangolódni. 

~ Könyörtelen, műveletlen népség, egymás hátát 

csapkodják, miközben egyre mélyebbre merülnek az 

adósságban. – Ennyi elég lesz, gondolta. Hangnemet váltott. – 

De amire fel akarom hívni a figyelmüket, az a reklámfelületek 

puszta mennyisége, mint a képernyőn is láthatják. Egy 

felmérés szerint egy átlag amerikai naponta háromezer 

hirdetést hall… vagy még valószínűbb, nem hall, mert már 

nem is figyel rájuk. A pszichológusok megállapították, hogy az 

információdömping egyfajta gátlást vált ki, ami egy idő után 



 

 

állandósul. Egy túlterhelt médiakörnyezetben az üzenetek 

hatástalanná válnak. 

A kép az éjszakai Times térre, aztán a tokiói Sindzsukura, 

majd a londoni Piccadillyre váltott. 

– A túltelítettség ma már globális jelenség. Óriási 

hirdetőtáblák, hatalmas kijelzők tűnnek fel a tereken, az 

autópályák mentén, a metró alagútjaiban, a vasútállomásokon. 

Reklámokat játszanak az üzletekben, a nyilvános vécékben, a 

várótermekben, a kocsmákban, az éttermekben, a reptéren, de 

még a repülőgép fedélzetén is. A személyes teret is 

meghódítottuk. Lógók, márkanevek, szlogenek szerepelnek 

még a legközönségesebb mindennapi tárgyakon is, a késektől 

az egéralátétig. A fogyasztók lógókat hordoznak a ruhájukon, 

a táskáikon, a cipőiken, az ékszereiken. Ritka, hogy valaki úgy 

jelenjen meg nyilvánosan, hogy nem reklámoz valakit. Ha 

harminc évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy a Föld 

lakosai az utolsó szálig szendvicsemberré, élő 

reklámfelületekké vedlenek át, kiröhögték volna. Ma ez a 

valóság. Az eredmény pedig egy vizuális jóllakottság, az 

érzékek kimerültsége és ebből következően elégtelen ráhatás. 

Mit tegyünk hát? Hogyan hívjuk fel a figyelmet a 

termékünkre? Lehet, hogy a válasz meghökkentő lesz, de akkor 

is ez a megoldás. 

A képernyőn egy erdő képe jelent meg. Hatalmas fák törtek 

az ég felé, alattuk hűs árnyék. Aztán egy hegycsúcs, majd egy 

trópusi sziget homokos parttal, kristálytiszta vízzel, 

pálmákkal. Legvégül pedig egy víz alatti zátony, ficánkoló 

halacskákkal a korallok és szivacsok között. 

– A természet – mondta ünnepélyes hangon Koss – 

nélkülözi a reklámokat. A természeti környezetet még meg kell 



 

 

szelídíteni. A reklámnak gyarmatosítania kell. Egyelőre 

ugyanis még teljesen érintetlen. 

Valaki a sötétből: 

– Nem éppen ez benne a lényeg? 

– A konvencionális gondolkodás számára igen. De a 

konvencionális gondolkodás kora lejárt. Mert amíg 

megtanultunk konvencionálisak lenni, azt tenni, amit 

elvárnak tőlünk, a világ túlhaladott rajtunk, nekünk pedig, 

nincs mese, utol kell érnünk. 

A képernyőn a zátony megtelt márkajelzésekkel. A 

korallok ágain a BP CLEAN feliratot lehetett olvasni, a halak 

oldalán a VODAFONE, egy tovasikló bohóchal orra felett pedig 

a CADBURY név virított. Egy gömbhal a LLOYDS TSB 

GROUP szavakat viselte magán fekete betűkkel, miközben 

elúszott a narancssárga SCOTTISH POWER jelzésű barna 

korallok között. Végül egy muréna bújt elő egy üregből. Zöldes 

bőrmintázata a MARKS & SPENCER nevet adta ki. 

– A lehetőségek száma végtelen – mondta Koss. 

A hallgatóság – mint várta – nem talált szavakat, és Koss 

nem hagyott nekik időt, hogy magukhoz térjenek. 

A vetítővásznon most egy sivatagi helyszín jelent meg, 

vörös sziklaszirtekkel a bárányfelhős kék ég hátterében. A 

következő pillanatban a felhők átrendeződtek, és a táj fölött 

lógó pára azt súgta, hogy*. 

A BP A TISZTA ERŐ 

– Azok a betűk háromszáz méter magasak, és mintegy fél 

kilométernyire vannak a felszíntől. Jól láthatóak puszta 

szemmel, és jól fényképezhetőek. Alkonyatkor egyszerűen 

gyönyörűek. – Újabb kép úszott be. – Itt láthatóak 

napnyugtakor: a betűk színe fehérről rózsaszínre, aztán 



 

 

vörösre és végül indigókékre változik. Így kelti azt az illúziót, 

hogy ugyanúgy a természet része, mint a többi tájelem. – 

Visszatért a nappali változathoz. – Ezeket a betűket na no 

részecskék és génmódosított Clostridium perfringens 

baktériumok összeházasításával hozták létre. Az alakzat 

lényegében egy nanoraj, és a környezeti feltételektől függően 

változó ideig marad látható, akár egy igazi felhő. Ez néha csak 

pár perc, máskor egy óra. Természetesen sokszorosítani is 

lehet… 

A képernyőn a BP szlogenje jelent meg, vég nélkül 

ismétlődve, míg a szem ellátott. 

– Gondolom, mindenki felismerte már ennek az új 

médiumnak a hatékonyságát. Ez, hölgyeim és uraim, a 

természetes médium. 

Spontán tapsviharra számított, de csalódnia kellett: néma 

csend fogadta szavait. Pedig reagálniuk kellett volna – egy 

végtelenül ismétlődő, az égből alálógó reklám! Ez fel kellett, 

hogy keltse az érdeklődésüket. 

– Ez a felhőzet azonban speciális eset – tette hozzá. 

Visszatért a víz alatti jelenethez, a korallok közt úszkáló 

halakhoz. – Az itt látható feliratokat maguk az élőlények 

hordozzák génsebészeti beavatkozás eredményeként. 

Genomikai hirdetésnek hívjuk ezt. Ahhoz, hogy a megfelelő 

hatást érjük el ennek az új médiumnak a segítségével, gyorsan 

kell cselekednünk. A turisták által látogatott korallzátonyok 

között korlátozott számú halfaj él. Egyesek tarkábbak, mint a 

többiek, de vannak köztük meglehetősen jellegtelenek is. A 

legjobbakat kell tehát kiválasztanunk. A genetikai módosítás 

minden esetben a tengeri állat levédetését is magával fogja 

vonni. Ily módon szabadalmaztatni fogjuk a Cadbury 



 

 

bohóchalat, a British Petroleum korallt, a Marks & Spencer 

murénát, a Royal Bank of Scotland császárhalat, és a 

stílusosan a kép tetején átsuhanó British Airways ördögráját. 

– Koss megköszörülte a torkát. – Azért kell gyorsnak lennünk, 

mert a konkurencia sem tétlenkedik. Szeretnénk a magunk 

Cadbury bohóchalát, még mielőtt a Hershey's vagy a 

McDonald's kihozza a magáét. És egy erős lényt akarunk, mert 

odakint a Cadbury bohóchalnak a közönséges bohóchallal kell 

versengenie a táplálékért, és le kell győznie azt. Minél 

sikeresebb a szabadalmaztatott bohóchalunk, annál 

gyakrabban fogják látni az üzenetünket. A reklámpiac egy új 

szakaszába érkezett: a darwini reklámok korába! Csak a 

legjobb reklám maradhat fenn! A hallgatóság soraiból 

figyelmeztető köhintés hallatszott. 

– Már megbocsásson – szólalt meg egy hang –, de ez egy 

környezetvédelmi rémálom. Márkanevek a halakon? 

Szlogenek a felhőkön? És még mi más? Az afrikai rinocéroszok 

ezentúl szaladgáljanak Land Rover lógóval az oldalukon? Ha 

elkezdi levédetni az állatfajokat, minden környezetvédő maga 

ellen fog tüntetni. 

– Miért tenné? – kérdezte Koss. – Nem fogja, mert mi nem 

azt akarjuk, hogy a vállalatok kisajátítsák a halakat, hanem 

azt, hogy szponzorálják őket. A közjó érdekében. – Apró 

szünetet tartott. – Gondoljanak arra, hány múzeumi kiállítás, 

színtársulat, szimfonikus zenekar függ teljes mértékben a 

támogatóitól. Ma már útszakaszokat is szponzorálnak. Miért 

ne fordulhatna ugyanaz a jótét lélek a természet felé, ami, ugye 

ebben mindannyian egyetértünk, sokkal fontosabb, mint egy 

aszfaltcsík. A veszélyeztetett fajok szponzorokat kaphatnának. 

Ha a vállalatok a nevüket adnák egy fajnak, azzal felelősséget 

is vállalnának a fennmaradásáért, hiszen ki akar bukni, ki 



 

 

akar szégyenkezni a nyilvánosság előtt? Egy új korszak 

következhet a vadon élő állatok számára: a vállalati 

jótékonykodás ideje… világméretben. 

– Vagyis ez a fekete dinó, akit a Land Rover öltöztet? És a 

jaguár, akit a Jaguár szponzorál? 

– Kissé szarkasztikus, de jól látja a lényeget. A felállás 

ugyanaz, mint a tévéműsorok támogatása esetében: mindenki 

csak nyerhet vele. Nyer a természet, és nyernek a vállalatok. 

Hát nem csodás? 

Gavin Koss már több száz előadást tartott karrierje során, 

és mindig megérezte, ha a közönség nem volt egy 

hullámhosszon vele. Ezúttal is ez volt a helyzet, de most már 

nem volt mit tenni, fel kellett kapcsolni a lámpákat, hogy 

jöhessenek a kérdések. 

– Elismerem, hogy radikális elképzelés – nézett végig a 

kedvetlen arcokon –, de a világ gyorsan változik. Valaki meg 

fogja csinálni. A természet gyarmatosítása meg fog történni, a 

kérdés csak az, hogy ki lesz a nyertese. Javaslom, hogy 

fontolják meg alaposan ezt a lehetőséget, aztán döntsék el, 

hogy részesei akarnak-e lenni. 

A hátsó sorok egyikében Garth Baker, a Midlands Media 

Associates elnöke felállt, és közölte: 

– Valóban merész ötlet, Gavin, de sajnos azt kell 

mondanom, hogy egészen biztosan nem fog működni. 

– Igen? És miért nem? 

– Mert valaki már megcsinálta. 



 

 

047. 

Nem volt holdfény, s a hullámok csapkodásától és a 

nedves szél halk fütyülésétől eltekintve egyetlen hangot sem 

lehetett hallani. A teknőspart több mint másfél kilométer 

hosszan húzódott a Costa Rica-i atlanti parton, de ezen az 

éjszakán nem volt több egy sötét csíknál, ami teljesen 

beleolvadt a tenger és a csillagos ég feketeségébe. Julio 

Manarez megállt, és hagyta, hogy a szeme hozzászokjon a 

sötétséghez. Az emberi szem csillagfényben is lát, csak időt kell 

adni neki. 

Nem telt bele sok, és már ki tudta venni a pálmatörzsek 

körvonalait, a homokban szétszórt törmeléket és a tengeri 

szélben lengedező páfrányokat. Látta a hullámok fehér taraját 

is. Az óceán, tudta, tele van cápákkal. Az atlanti partnak ez a 

szakasza kopár volt és barátságtalan. 

Egy fél kilométerrel arrébb egy sötét körvonalat látott 

megbújni a mangrovék alatt. Manuel volt az, a szél elől 

keresett menedéket. Más nem volt a parton. 

Julio elindult feléje a teknősök által vájt mély gödrök 

között. A part egyike volt a kérgesteknősök tojásrakó helyének. 

Az állatok az éj sötétjében jöttek ki, de a folyamat csaknem 

egész éjszaka tartott, így meglehetősen kockázatos vállalkozás 

volt – régebben az orvvadászok jelentettek veszélyt rájuk, 

újabban pedig a parton portyázó éjfekete jaguárok. A körzet 

újonnan kinevezett konzervációs főnökeként Julio túlságosan 

is jól tudta, hogy nincs olyan hét, amikor nem kapnak el 

legalább egy teknőst ezen a partszakaszon. 

A turisták segítettek megelőzni a további veszteségeket; ha 

emberek sétáltak a parton, akkor a jaguárok távol maradtak. 



 

 

A nagymacskák azonban gyakran éjfél után jöttek ki, amikor a 

turisták már visszatértek a szállodába. 

Olyan volt ez, mint egy evolúciós szelekciós nyomás, amely 

a jaguár elleni védekezést szolgálja. Amikor még egyetemi 

hallgató volt San Jüanban, a diáktársaival azon szórakoztak, 

hogy a turisták voltaképpen az evolúció ügynökei. Ha a 

turisták minden mást megváltoztattak az országban, miért ne 

tették volna éppen a vadvilágával? Ha ugyanis egy teknős egy 

olyan tulajdonsággal rendelkezett – például jól tűrte az 

elemlámpa fényét, vagy képes volt panaszos, a szülő nők 

nyögdécselésére hasonló hangot kiadni –, amivel magához 

vonzotta a turistákat, és ott tartotta őket egész éjjel, akkor jó 

esélye volt rá, hogy túlélje a tojásrakást, és így az utódainak is 

több esélyük volt rá, hogy kikeljenek, ezek pedig tovább 

örökíthették a tulajdonságot, és ezzel a további generációk 

túlélési esélye is megnőtt. 

Differenciális túlélés a teknősök és a turisták 

együttműködéséből. Bár az egyetemen ez csak egy jópofa vicc 

volt, elméletileg nem volt lehetetlen. És ha Manuel igazat 

mondott… 

Manuel meglátta őt, és integetni kezdett. Ahogy Julio 

közelebb ért, felegyenesedett. 

– Erre – indult el a parton. 

– Ma éjjel hányat találtál? 

– Csak egyet. Olyant, amiről beszéltünk.  

– Muy bien. 

Alig mentek vagy száz métert, amikor Julío megpillantotta 

a homokban pulzáló bíbor fényt. 

– Ez az? 

– Igen – felelte Manuel. 



 

 

Egy nagyjából százkilós, egy és negyed méter hosszú 

nőstény volt. Jellegzetes, tenyér nagyságú páncéllemezei 

voltak, barna színűek, fekete csíkokkal. Félig a homokban volt, 

és még mindig ásott hátsó uszonyaival. Julío megállt mellette, 

és nézte. 

– Elkezdi, aztán abbahagyja – mondta Miguel. 

És megint elkezdte. A bíbor izzás a páncéllemezek 

belsejéből látszott kisugárzódni, de nem mindegyikből, mert 

voltak sötétek is. Némelyik csak időnként világított, mások 

minden alkalommal. Mindegyik pulzálás nagyjából egy 

másodpercig tartott; fényes gyorsan erősödött fel, és lassabban 

hunyt ki. 

– Összesen hány ilyen teknőst láttál? – kérdezte Julio. 

– Ez a harmadik. 

– És ez a fény távol tartja a jaguárokat? – A lágy pulzálás 

valahogy ismerősnek tűnt. Majdnem olyan volt, mint a 

szentjánosbogár fénye. Vagy a hullámok belsejében izzó 

baktériumoké. Mintha már látott volna ilyent valahol. 

– Igen, a jaguárok nem merik megközelíteni. 

– Várj egy percet – mondta Julia – Mi ez? – mutatott a 

páncél világos-sötét mintázatára. 

– Néha előfordul. 

– De látod ezt? 

– Igen, látom. 

– Olyan, mint egy hatszög. 

– Nem tudom. 

– De ez olyan, mint egy szimbólum. Egy cégnek a jelképe.  

– Talán. Lehetséges. 

– És a többi teknős? Rajtuk is van ilyen minta? 

– Nem, mindegyik más. 

– Akkor lehet, hogy csak véletlen hasonlóságról van szó? 



 

 

– Igen, Julio, szerintem erről van szó. Látod, nem is olyan 

szép ez a hatszög. Nem szimmetrikus… – Míg beszélt, a kép 

elhalványult, a teknős megint elsötétült. 

– Le tudnád fényképezni nekem ezt a mintát? 

– Már megtettem. Hosszú expozícióval, vaku nélkül, így 

kissé bemozdult, de megvan. 

– Jól van. Csak azért, mert ez egy génmódosulat. Nézzük 

meg a látogatói naplót. Tudni akarom, ki csinálta. 



 

 

048. 

– Josh! – Az anyja volt a vonal másik végén. 

– Igen? 

– Gondoltam, tudni akarod. Emlékszel Lois Graham fiára, 

Eriére, aki heroinozott? Szörnyű tragédia történt. Meghalt. 

Josh egy hosszú, fájdalmas sóhajt hallatott. Hátradőlt a 

székében, és behunyta a szemét. 

– Hogy történt? 

– Autóbalesetben, de a boncolás kiderítette, hogy 

szívrohama volt. Csak huszonegy éves volt, Josh. 

– Volt rá példa a családban? Valami veleszületett betegség? 

– Nem. Eric apja Svájcban él, hatvannégy éves, és hegyet 

mászik. Lois is jól van. Vagyis volt, mert most teljesen kiborult. 

Mint mindannyian. 

Josh hallgatott. 

– Olyan jól mentek a dolgai. Leszokott a drogokról, új 

munkahelye volt, és felvételizett, hogy ősztől folytassa az 

egyetemet… Aztán váratlanul kopaszodni kezdett. Mindenki 

azt hitte, hogy kemoterápiára jár, olyan sok haja kihullt. És 

görnyedten járt. Josh! Ott vagy? 

– Itt vagyok, anya. 

– Láttam a múlt héten. Úgy nézett ki, mint egy öregember.  

Josh még mindig hallgatott. 

– A család virraszt. Talán neked is ott lenne a helyed. 

– Ha tudok, megyek – ígérte Josh. 

– A bátyád is öregszik.  

– Tudom. 

– Azzal vigasztaltam, hogy az apja is így volt ezzel. Hogy 

felvidítsam. De annyira öregnek látszik. 



 

 

– Tudom. 

– Mi folyik itt? – kérdezte az anyja. – Mit tettél vele? 

– Hogy én mit tettem? 

– Igen, Josh. Géneket adtál azoknak az embereknek. Vagy 

mit tudom én, mi volt abban a sprayben. És most öregszenek. 

– Ne engem hibáztass, anya. Adam csinálta. Beszívta a 

sprayt, mert azt hitte, kéjgáz, és fel akarta dobni magát. Még 

csak nem is voltam mellette, amikor történt. És te akartad 

annyira, hogy adjak belőle Lois Graham fiának. 

– Nem tudom, hogy képzelted ezt az egészet. 

– Te kérted. Te hívtál fel. 

– Ne légy nevetséges, Josh. Miért kértem volna? Semmit 

sem tudok a munkádról. Te hívtál fel, hogy megkérdezd, hol 

lakik Eric. És te kértél meg, hogy ne szóljak róla az anyjának. 

Én így emlékszem. 

Josh nem szólt. A szemhéjának nyomta az ujjbegyét, 

annyira, hogy világos mintákat látott. Szeretett volna 

felszívódni. Itt hagyni az irodáját, a céget. Szerette volna meg 

nem történtté tenni ezt az egészet. 

– Anya – szólalt meg végül. – Ez nagyon komoly dolog. – 

Nem akart börtönbe kerülni. 

– Persze, hogy komoly dolog. Nagyon félek, Josh. Mi lesz 

most? Én is el fogom veszíteni a fiamat? 

– Nem tudom, anya. Remélem, hogy nem. 

– Szerintem jó esély van rá. Felhívtam Levine-ékat 

Scarsdale-ben. Mindketten öregek, túl a hatvanon. És remekül 

voltak. Helen azt mondja, sose érezte magát jobban. George 

pedig rengeteget golfozik. 

– Ez jó – mondta Josh. 

– Akkor lehet, hogy rendben vannak?  

– Szerintem igen. 



 

 

– Akkor talán Adam is rendbe jön. 

– Remélem, anya. Őszintén remélem. 

Letette a telefont. Persze, hogy Levine-ék jól voltak. Steril 

sóoldatot küldött nekik a flakonokban. Nem kaptak gént. Nem 

volt olyan hülye, hogy kísérleti géneket küldjön két New York-

inak, akiket még csak nem is ismert. És ha ez reményt ad az 

anyjának, annál jobb. Legalább neki legyen könnyebb. Ő maga 

ugyanis már feladott minden reményt. És itt nem a bátyjáról 

volt szó. És még csak nem is róla. 

Elhatározta, hogy mindent elmond Rick Diehlnek. De nem 

most. Még nem. 



 

 

049. 

Gail Bond férje, a befektetési tanácsadó gyakran késő 

estig szórakoztatta a fontosabb klienseket. Ezúttal a 

legfontosabbik ült az asztal túloldalán: Barton Williams, a 

híres clevelandi befektető. 

– Valami meglepetést szeretne a feleségének, Barton? – 

kérdezte Richard Bond. – Azt hiszem, van egy ötletem. 

Az asztal fölé görnyedő Williams felnézett, de látszott rajta, 

hogy nem nagyon érdekli a dolog. Barton Williams hetvenöt 

éves volt, és egy varangyos békára hasonlított. Tokás, fittyedt 

arca volt hatalmas himlőhelyekkel, s hozzá széles, lapos orra 

és fekete bogárszemei. Az volt a szokása, hogy mindkét 

könyökével az asztalra nehezedett, összekulcsolta a kezét, és 

az állát az hüvelykujjaira támasztotta – amitől még inkább úgy 

nézett ki, mint egy varangy. Valójában ízületi gyulladásos 

nyakát pihentette, mert utált nyakrögzítő gallért viselni. 

Szerinte öregítette. 

Richard Bond felől akár fel is fekhetett volna az asztalra. 

Williams elég öreg és gazdag volt ahhoz, hogy azt tegyen, amit 

akar – és amit mindig is akart, egész életében, azok a nők 

voltak. Kora és megjelenése ellenére továbbra is fantasztikus 

mennyiségben habzsolta őket, a nap minden szakában. 

Richard mindig úgy intézte, hogy a vacsora végén letelepedjen 

melléjük néhány nő. Vagy a munkatársainak adták ki 

magukat, vagy régi barátnőknek, akik egy csókért és egy 

bemutatásért jöttek át az asztalukhoz, vagy egyszerű 

vendégeknek, akik felismerték a legendás befektetőt, és 

szerettek volna megismerkedni vele. 



 

 

Barton Williams persze nem vette be egyik sztorit sem, de 

élvezte a játékot, és el is várta az üzletfeleitől, hogy 

megdolgozzanak a pénzéért. Ha tízmilliárd dollár tulajdonosa 

vagy, akkor az emberek mindent megtesznek, hogy boldognak 

érezd magad mellettük. Így működött ez. Afféle hűbérnek 

tekintette ezt. 

Most azonban Barton Williams valami egészen mást akart: 

a feleségét akarta kiengesztelni. Valami 

megmagyarázhatatlan oknál fogva a hatvanéves Evelyn, 

akivel immár négy évtizede házasok voltak, megelégelte 

Barton egymást érő kalandjait, és válással fenyegetőzött. 

Egy ajándék sokat segíthetett volna. 

– Valami nagyon extrának kellene lennie – sóhajtott 

Barton. – Mindene megvan. Villák Franciaországban, jachtok 

Szardínián, ékszerek Winstontól, római séfek a kutyája 

születésnapjára… Ez a gond. Már nem tudom, mit vegyek neki. 

Hatvanéves, és megcsömörlött. 

– Ígérem, hogy ilyen ajándék nincs még egy a világon – 

mondta Richard. – A felesége szereti az állatokat, nem igaz? 

– Saját állatkertje van, mindjárt a birtokon. 

– Madarakat is tart? 

– Legalább százat. A télikert tele van pintyekkel. Egész 

nap csicseregnek. Tenyészti őket. 

– És papagájok? 

– Mindenféle, de egyik se beszél, hála istennek. A 

papagájokkal sose volt szerencséje. 

– Ez most megváltozhat.  

Barton csalódottan sóhajtott. 

– Nem akar több papagájt. 

– Ezt akarni fogja – állította Richard. – Ebből csak egy van 

a világon. 



 

 

– Reggel hatkor indulok – morogta Barton. 

– A repülőn lesz – közölte Richard. 



 

 

050. 

– Ne törődjetek a kamerákkal – mosolygott bátorítóan 

a kölykökre Rob Bellarmino. A George Washington 

Középiskolában voltak, a marylandi Silver Springben. Az 

asztalokat félkörben rendezték el, három sorban, a patkó 

közepén dr. Bellarminóval, aki egy széken ülve a genetika 

etikai kérdéseiről beszélt a diákoknak. 

A tévések három kamerával dolgoztak: az egyik a terem 

végében volt, a másik oldalt, Bellarmino közelében, a 

harmadik pedig szemben a gyerekekkel, hogy rögzítse 

álmélkodó arcukat, amikor a NEI-nek dolgozó genetikus a 

munkájáról mesél nekik. A show producere szerint fontos volt, 

hogy bemutassák Bellarmino kapcsolatát a közösséggel, és 

ebben tökéletes volt köztük az egyetértés. 

Úgy gondolta, jó móka lesz. 

Beszélt néhány percig a hátteréről és a tanulmányairól, 

aztán hagyta, hogy a diákok kérdezzenek. Az első kérdés 

elkedvetlenítette. 

– Dr. Bellarmino – szólalt meg egy fiatal ázsiai lány –, mit 

gondol arról a texasi nőről, aki a halott macskáját klónoztatta? 

Bellarmino nevetségesnek tartotta az egész halottmacska-

üzletet. Sőt neheztelt is azokra, akik ilyesmikkel foglalkoztak, 

mert úgy tartotta, hogy ezzel csak elterelik a figyelmet arról a 

valóban fontos munkáról, amit ő és a hozzá hasonlók végeznek. 

Persze nem mondhatta ezt. 

– Nagyon sokat jelenthetett neki az a macska. 

Mindannyiunknak vannak kedvenc állatai – tette hozzá 

diplomatikusan. – De… – habozott. – A beavatkozást egy 



 

 

Genetic Savings and Clone nevű kaliforniai cég végezte el, és 

úgy tudni, ötvenezer dollárt kértek érte. 

– Ön szerint etikus dolog klónozni egy macskát? – kérdezte 

a lány. 

– Mint tudod – felelte Bellarmino –, már sokféle állatot 

klónoztak, köztük bárányokat, egereket, kutyákat és 

macskákat is. Úgyhogy nincs benne semmi különleges. Az 

egyetlen gond az, hogy a klónozott állat rövidebb életű lesz, 

mint az eredeti. 

Egy másik diák arra volt kíváncsi, hogy: 

– Etikus dolog-e ötvenezer dollárt kiadni egy házi kedvenc 

klónoztatására, amikor olyan sokan éheznek a világban? 

Bellarmino gondolatban felnyögött. Már kezdte unni a 

témát. 

– Nem lelkesít a dolog – mondta –, de azt azért nem 

mondanám, hogy az illető etikusan járt el. 

– Nem azért etikátlan, mert ez is egy lépes abba az irányba, 

hogy az emberek klónozása is elfogadottá váljon? 

– Nem hiszem, hogy egy kisállat klónozása hatással lehet 

az ember klónozását érintő kérdésekre. 

– Etikus lenne embert klónozni? 

– Ez ma még igencsak elméleti kérdés – felelte Bellarmino. 

– Azt javaslom, hogy most koncentráljunk inkább a jelenlegi 

problémákra. Sokan tartanak például a módosított 

élelmiszerektől, tartanak a génterápiától, az őssejtektől… és 

ezek valós kérdések. Ti mit gondoltok ezekről a dolgokról? – 

Egy fiú a hátsó sorból feltartotta a kezét. – Hallgatlak. 

– Gondolja, hogy lehetséges lenne embert klónozni? – 

kérdezte a fiú. 

– Igen, azt hiszem. Nem most, de egyszer eljutunk odáig. 

– Mikor? 



 

 

– Nem bocsátkoznék találgatásokba. Van valakinek még 

kérdése valamilyen más témában? – Egy másik kéz. – Igen? 

– Az ön véleménye szerint etikátlan embert klónozni? 

Bellarmino habozott. A válaszait kamerák rögzítették, és 

ki tudhatta előre, hogyan fogják értelmezni a műsorvezetők a 

szavait? Lehet, hogy megpróbálják a legrosszabbat kihozni 

belőlük. A riporterek határozottan előítéletesek a hívőkkel. 

Arról nem is beszélve, hogy mint a NEI egyik 

osztályvezetőjének, a szavainak súlya van. 

– Már biztosan sokat hallottatok az ember klónozásáról, de 

tudnotok kell, hogy a köztudatban keringő állítások nagy része 

nem igaz. Mint tudós, el kell ismernem, hogy nem tartom 

eredendően rossz dolognak a klónozást. Erkölcsi problémát 

sem látok benne. Ez is csak egy a genetikai eljárások közül. 

Mint már említettem, már több állatot is klónoztunk. 

Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy a klónozás egy 

igen magas hibaszázalékkal jellemezhető folyamat. Sok állat 

elpusztul, mire egy ép világra jön. Emberek esetében ez 

természetesen nem vállalható. Éppen ezért pillanatnyilag az 

ember klónozását nem létező problémának tekintem. 

– A klónozás nem olyan, mintha valaki istent játszana? 

– Én nem így közelítenék a kérdéshez. Ha Isten alkotta az 

embereket, és minden mást a világon, akkor ő hozta létre a 

géntechnológia eszközeit is. Ilyen értelemben tehát Isten tette 

lehetővé a génsebészetet is. Ez Isten műve, nem az emberé, és 

nekünk csak az a dolgunk, hogy bölcsen bánjunk azzal, amit a 

kezünkbe adott. – Most már sokkal jobban érezte magát; ez 

egyike volt a kész, jól bevált válaszainak. 

– És ha klónozunk, akkor bölcsen használjuk mindazt, 

amit Isten adott? Bellarmino megtörölte a homlokát a zakó 

ujjával, és mire észbe kapott, már késő volt. Most már 



 

 

legfeljebb remélhette, hogy nem fogják felhasználni ezt a 

néhány kockát, de nem sok esélyt adott ennek. Szerkesztői 

szempontból kihagyhatatlan pillanat volt: a gyerekek 

megizzasztják a NEI egyik vezetőjét. 

– Egyesek úgy gondolják, hogy jól ismerik Isten szándékait 

– válaszolta. – Én nem tartozom közéjük. Nem hiszem, hogy 

bárki is ismerheti, kivéve őt magát. Szerintem, ha valaki azt 

mondja, hogy ismeri Isten szándékait, csak a saját fontosságát 

próbálja bizonyítani. 

Szeretett volna a karórájára pillantani, de nem tette. Azt 

hitte, a gyerekek meg lesznek illetődve a kameráktól és a 

személyétől, de ehelyett azt kellett tapasztalnia, hogy szinte 

kötekedően kérdezgetik. 

– A genetikának számtalan egyéb területe van még – 

mondta. – Lépjünk tovább. 

– Dr. Bellarmino – mondta balról az egyik diák –, én az 

antiszociális személyiségzavarról szeretnék kérdezni valamit. 

Azt olvastam, hogy van egy génje, és az kapcsolatban áll az 

erőszakossággal, a bűnözési hajlammal, a szociopata 

viselkedéssel… 

– Igen, ez igaz. A gén a világ lakosságának mintegy két 

százalékában van jelen. 

– És mi van Új-Zélanddal? Az új-zélandi lakosság harminc, 

és a maorik hatvan százalékában… 

– Ezt jelentették, de óvatosnak kell lenni a… 

– De ez nem azt jelenti, hogy az erőszakra való hajlam 

örökletes? Úgy értem, nem kellene megpróbálnunk 

megszabadulni tőle, mint például a himlőtől? 

Bellarmino gondolkodóba esett. Azon tűnődött, vajon hány 

kölyöknek a szülei dolgozhatnak Bethesdában. Nem jutott 

eszébe, hogy névsort kérjen róluk. Túl sokat tudtak, túlságosan 



 

 

makacsul faggatták. Valamelyik ellensége akarta volna 

lejáratni ezekkel a kölykökkel? Vagy maga a csatorna állított 

csapdát, hogy rossz fényben tüntesse fel? Az első lépés, hogy 

eltávolítsák a NEI-ből? Mert az információ korában így mentek 

a dolgok. Ellenszenvet ébresztenek irántad, aztán rávesznek, 

hogy mondjál valami hülyeséget, aztán két napig még a 

vízcsapból is a te szavaid folynak, mígnem valamelyik szenátor 

felhív, hogy vond vissza a kijelentéseidet. Rosszalló 

csettintések, fejcsóválás… Hogy lehetett ilyen érzéketlen? 

Tényleg alkalmas arra a posztra? Nem vet rossz fényt az 

intézményre? 

És már ki is vagy rúgva. 

Igen, manapság így ment ez. 

Most mit mondjon? Felelje azt, amit tényleg gondol, és 

ócsároljon egy eltiport etnikai kisebbséget? Vagy hallgassa el a 

véleményét, és vállalja azt, hogy az eugenetika csendes 

támogatásával vádolják? Lehet egyáltalán olyan választ adni 

erre a kérdésre, hogy abba ne tudjanak belekötni? 

Arra a megállapításra jutott, hogy nem. 

– Tudod, ez egy rendkívül érdekes területe a genetikának, 

és még nem tudunk eleget ahhoz, hogy érdemben 

válaszolhassak a kérdésedre. Következő kérdés? 



 

 

051. 

Dél-Szumátrában egész nap esett. A dzsungel talaja 

nedves volt. A levelek is nedvesek voltak. Minden nedves volt. 

A tévétársaságok már régen szétszéledtek, más, 

mozgalmasabb helyekre. Hagar most egyetlen emberrel jött 

vissza: egy Gorevitch nevű férfival, egy híres természetfotóssal, 

aki Tanzániából érkezett. 

Gorevitch egy nagy fikusz alá telepedett le. Kicipzározta a 

táskáját, és egy függőágyra hasonló nejlonhálót vett ki belőle. 

Gondosan leterített a földre, aztán elővett egy fémdobozt, 

felnyitotta a fedelét, és összerakott egy puskát. 

– Ugye tudja, hogy ez illegális? – kérdezte Hagar. – Ez egy 

vadvédelmi terület. 

– Tojok rá. 

– Azért a helyében elrejteném, ha a járőrök erre jönnének. 

– Nem gond. – Gorevitch feltöltötte a légtartályt, és 

kinyitotta a töltényűrt. – Mekkora a fickó? 

– Még kölyök, két-három éves. Olyan harminc kiló lehet, 

vagy kevesebb. 

– Oké. Akkor tíz köbcenti elég lesz. – Gorevitch kivett egy 

apró nyilat a dobozból, ellenőrizte a szintet, és belehelyezte a 

puskába. Aztán kivett még egyet és még egyet, s azokat is 

beletette. Miután végzett, Hagarra nézett: – Mikor látta 

utoljára? 

~ Tíz nappal ezelőtt. 

– Hol? 

– A közelben. 

– Többször is megfordult itt? Ez a vadászterülete? 

– A jelek szerint igen. 



 

 

Gorevitch belehunyorgott a távcsőbe. Körbenézett vele, 

aztán az égre irányította, majd vissza a földre, végül 

elégedetten letette a puskát. 

– Elég alacsony a dózis? 

– Ne aggódjon – mondta Gorevitch. 

– Ha fent van a lombok közt, nem lőheti meg, mert… 

– Mondtam, hogy ne aggódjon. – Gorevitch az 

idegenvezetőre nézett. – Tudom, hogy mit csinálok. Ez az tíz 

köbcenti csak arra elég, hogy elbizonytalanodjon. Le fog 

ereszkedni, jóval azelőtt, hogy kidőlne. 

– Már csinált ilyent?  

Gorevitch bólintott. 

– Orangutánokkal? 

– Csimpánzokkal. 

– A csimpánzok mások. 

– Tényleg? – kérdezte szarkasztikusan a férfi. 

Nyugtalanító csend ereszkedett közéjük. Gorevitch egy 

videokamerát és egy háromlábú állványt vett elő. Felállította 

őket, aztán egy harminc centis tányérral ellátott mikrofont 

illesztett a kamera tetejére. Hagar szótlanul figyelte. 

Az utóbbi hetekben a beszélő orangután sztorija kikopott 

a médiából. Ugyanarra a sorsa jutott, mint a többi, bizonyíték 

nélkül hiteltelennek nyilvánított állatos riport: a köddé vált 

arkansasi fakopáncs esete, a két méter magas kongói 

majomemberé, akit a bennszülötteken kívül senki sem látott, 

vagy az óriásdenevéré, mely közel négyméteres szárnyaival Új-

Guinea dzsungeleiben repkedett, szintén láthatatlanul. 

Gorevitch szempontjából a csökkenő érdeklődés ideális 

helyzetet teremtett, így pillanatnyilag nem volt konkurenciája, 



 

 

és ha sikerül megtalálnia a majmot, akkor az érdeklődés 

tízszer akkor lesz, mint eddig volt. 

Annál is inkább, mert Gorevitch nem csupán lencsevégre 

akarta kapni a beszélő orangutánt, hanem élve elkapni és 

hazavinni. Így hát begombolta a dzseki nyakát, hogy ne 

csorogjon a nyakába az eső, és türelmesen várt. 

Késő délután volt, kezdett sötétedni. Gorevitch éppen 

elszundított, amikor egy hang, recsegő hang szólalt meg: – 

Ahrs. Merde. 

Gorevitch szemhéja azonnal felpattant. A közelében ülő 

Hagarra pillantott. A férfi bólintott. 

– Alors. Comment ça va?  

Gorevitch lassan körbenézett. 

– Merde. Rohadék. Espčce de con. – Mély torokhang volt, 

mintha egy bárpultnál ülő részeg beszélt volna magának. – 

Fungele a usted. 

Gorevitch bekapcsolta a kamerát. Nem tudta 

megállapítani, merről jön a hang, de legalább rögzíteni tudta. 

Lassan körbeforgatta a kamerát, és közben a hangerő 

szintjelzőjét figyelte. A direkcionális mikrofonnak 

köszönhetően, sikerült megállapítania, hogy a hangforrás tőle 

délre található. 

Belenézett a keresőbe, és ráközelített. Semmit sem látott. 

A dzsungel percről percre sötétebb lett. 

Hagar mozdulatlanul állt, és csak figyelt. 

Ágak reccsentek, és Gorevitch egy árnyékot látott 

átsuhanni a lencse előtt. Egyre feljebb és feljebb emelkedett az 

ágak között. Alig telt bele néhány másodperc, és már húsz 

méterrel a fejük felett volt. 

– Gods vloek het. Asshole wijkje. Vloek. 



 

 

Gorevitch levette a kamerát az állványról, és filmezni 

próbált. Semmi. Csak feketeséget látott a keresőben. 

Átkapcsolt éjszakai üzemmódra. Így is csak zöld csíkokat 

látott; az állat még feljebb kapaszkodott, és közben távolodott 

is. 

– Vloek het. Moeder fucker. 

– Mocskos egy szája van. – Ez a mocskos száj azonban 

gyorsan távolodott. Gorevitchnek döntenie kellett, mégpedig 

gyorsan. Letette a kamerát, és a puskáért nyúlt. Felkapta, és 

belenézett a távcsőbe. Katonai éjjellátó típus volt, élénkzöld, 

rendkívül tiszta. Ezzel már jól látta a majmot, még villogó 

szemét is ki tudta venni… 

– Ne! – mondta Hagar. 

Az orangután átugrott egy másik fára; egy pillanatig állni 

látszott a levegőben. 

Gorevitch lőtt. 

Hallotta a gáz szisszenését és a csattanást a leveleken. 

– Mellément. – Megint célzott. 

– Ne tegye ezt… 

– Pofa be. – Gorevitch lőtt. 

Odafent, a lombok között hirtelen csend lett. 

– Eltalálta – motyogta Hagar.  

Gorevitch várt. 

Megint ágak és lombok recsegése hallatszott. Az orangután 

ezúttal feléjük közeledett, már majdnem a fejük felett volt. 

– Nem találtam el. – Gorevitch harmadszorra is célba vette 

a majmot. 

– De igen. Ha megint meglövi… Gorevitch lőtt. 

Hallotta a gáz süvítését, aztán csend lett. Gorevitch 

leengedte a puskát, és a fémdobozhoz lépett új nyilakért. A 

szemét közben végig a lombozaton tartotta. 



 

 

Még mindig csend. 

– Eltalálta – mondta Hagar. 

– Lehet. 

– Tudom, hogy eltalálta. 

– Nem, nem tudhatja. – Gorevitch belenyomott még három 

töltényt a puskába. – Honnan tudhatná? 

– Nem mozog. Meglőtte. 

Gorevitch elhelyezkedett, és belenézett a távcsőbe, épp 

időben ahhoz, hogy lásson egy elmosódott foltot alábukni. A 

majom volt az. Zuhant, több mint negyven méter magasból. 

A lábánál ért földet, egy hatalmasat csattanva a sárban. 

Nem mozdult. Hagar felkattintotta az elemlámpáját. 

Három nyilacska állt ki a testből. Egy a lábából, kettő a 

mellkasából. A szeme nyitva volt, mereven felfelé nézett, és 

még mindig nem mozgott. 

– Nagyszerű – mondta dühösen Hagar. – Nagyszerű 

munkát végzett!  

Gorevitch letérdelt az állat mellé, a szájára tapasztotta az 

ajkait, és levegőt fújt a tüdejébe, hogy újraélessze. 



 

 

052. 

Hat ügyvéd ült a hosszú asztal körül, és mindegyik 

papírokat lapozgatott. Rick Diehl türelmetlenül, az ajkát 

harapdálva nézte őket. Végül Albert Rodriguez, a vezető 

ügyvédje, felnézett. 

– A helyzet a következő: jó oka, legalábbis elegendő oka van 

azt hinni, hogy Frank Burnet áll az ön birtokába került 

sejtvonalak elpusztítása mögött, amit feltehetően azért vitt 

véghez, hogy megint eladhassa a szöveteit egy másik 

vállalatnak. 

– Így van – bólogatott Rick. – Tökéletesen így van. 

– Három bíróság is megállapította, hogy Burnet sejtjei az 

ön tulajdonát képezik. Ennélfogva joga van hozzá, hogy elvegye 

őket. 

– Úgy érti, hogy megint levegyem őket? 

– Igen. 

– Csakhogy a fickó szökésben van. 

– Ez kellemetlen, de a tényeken mit sem változtat. Ön a 

Burnet-sejtvonal tulajdonosa – jelentette ki Rodriguez. – 

Bárhol forduljanak is elő azok a sejtek. 

– Úgy érti… 

– A gyerekei. Az unokái. Valószínűleg örökölték őket. 

– Úgy érti, mintákat vehetek a gyerekeitől?  

– Az ön tulajdonát képezik. 

– És ha ők ebbe nem mennek bele? 

– Az könnyen előfordulhat, de nem számít. A sejtek az ön 

tulajdonát képezik, tehát nekik nincs beleszólásuk. 

– Itt májból és lépből vett szúrásos szövetkivételről van szó 

– mondta Diehl. – Ez azért nem egy aprócska beavatkozás. 



 

 

– De komoly műtétnek sem nevezhető – érvelt Rodriguez. 

– Ha jól tudom, járóbeteg-ellátásban is elvégezhető. 

Természetesen gondoskodnia kell róla, hogy a 

szövetkivételeket egy hozzáértő orvos hajtsa végre. 

Feltételezem, ez nem fog gondot okozni. 

Diehl összevonta a szemöldökét. 

– Lássuk csak, jól értettem-e. Azt mondja, hogy egyszerűen 

csak foghatom valamelyik kölykét, és berángathatom az 

utcáról egy orvoshoz, hogy szövetmintát vegyen tőle? Akár 

tetszik neki, akár nem? 

– Igen. Pontosan ezt mondtam. 

– És ez hogy az istenbe lehet legális? 

– Úgy, hogy olyan sejtekkel a testükben mászkálnak, 

amelyek törvényesen az ön tulajdonát képezik, tehát lopott 

javak. Ez bűncselekmény. A törvény értelmében, ha ön egy 

bűncselekmény szemtanúja, akkor civil státusa ellenére joga 

van letartóztatni az elkövetőt a törvény nevében, és átadni őt 

a hatóságoknak. Ha tehát azt látja, hogy Burnet gyermekei az 

utcán sétálnak, nyugodtan letartóztathatja őket. 

– Személyesen én? 

– Azt nem ajánlanám – felelte Rodriguez. – Ilyen esetekben 

ajánlatosabb egy jól képzett profi segítségét kérni. Egy 

szökevény begyűjtő ügynökét. 

– Úgy érti, béreljek fejvadászt? 

– Nem szeretik ezt az elnevezést, és bevallom, mi sem 

vagyunk oda érte. 

– Értem. Ismer egy megbízható szökevénybegyűjtő 

ügynököt? 

– Igen. 

– Akkor hívja fel – mondta Diehl.  

– Máris. 



 

 

053. 

Vasco Borden a tükör előtt állt, és szempillafestéket 

dörzsölt deresedő kecske-szakállába. Hatalmas, csupa izom 

ember volt, alig kilenc százalék testzsírral, és borotvált fejével, 

fekete kecskeszakállával úgy nézett ki, mint egy ördög. Egy jó 

nagy ördög. Félelmet akart kelteni az emberekben, és sikerült 

is neki. 

Az ágyon heverő bőrönd felé fordult. Már gondosan 

belepakolta a „Con Ed” lógós kezeslábast, egy rikító skót 

kockás sportkabátot, egy fekete olasz öltönyt, egy 

motorosdzsekit HALJ MEG A POKOLBAN felirattal a hátán, 

egy pamutbársony tréningruhát, egy lábra való, levehető 

gipszkötést, egy rövid csövű Mossberg 590-est, és két fekete 

Para 45-öst. Ő maga tweed sportzakót, pantallót és barna, 

fűzős cipőt viselt. 

A bőröndbe pakolt ruhák tetejére három fénykép volt 

hajítva. 

Az elsőn a szökevény, Frank Burnet volt látható. Ötvenegy 

éves, fitt, egykor tengerészgyalogos férfi. 

A második a fickó lánya, Alex, egy harmincas évei elején 

járó ügyvédnő. 

A harmadikon az unoka, a nyolcéves Jamie. 

A fickó eltűnt, és Vasco nem sok értelmét látta hajkurászni 

őt. Burnet bárhol lehetett a világon – Mexikóban, Costa 

Ricában, Ausztráliában. Sokkal egyszerűbbnek ígérkezett 

valamelyik leszármazottjától megszerezni a sejteket. 

A lány, Alex fényképére nézett. Egy ügyvéd mindig kényes 

célpont. Még akkor is beperelhet, ha mindent tökéletesen 

csináltál, és kinek hiányzik? Szőke, jó fizikai állapotban, és 



 

 

elég vonzó, ha szereted ezt a típust. Vasco ízlésének túl vékony 

volt. És valószínűleg valamilyen izraeli önvédelmi technikát 

tanult hétvégenként. Egy ilyen tyúknál sose tudhattad. Szóval 

a csaj is kilőve. 

Maradt a kölyök. 

Jamie. Nyolcéves, második osztályos a helyi iskolában. 

Lemegy érte, elkapja, begyűjti a mintákat, és délutánra már 

teljesítve is lesz a meló. Ami nagyszerű volt, mert ötvenezer 

dollár jutalom járt, ha az első héten elvégzi a munkát. Négy hét 

után ez tízezerre csökkent, vagyis minden oka megvolt rá, hogy 

siessen. 

Dolly jött be egy papírral a kezében. Ezúttal tengerészkék 

kosztüm, alacsony sarkú cipő és fehér blúz volt rajta. A hóna 

alatt egy barna aktatáskát tartott. Mint mindig, most is egy 

átlagos, kissé unalmas, tisztességesen dolgozó nő benyomását 

keltette. 

– Jó lesz? – adta oda a papírt. 

Vasco átfutotta. Egy Alex Burnet által aláírt 

meghatalmazás volt, amelyben a férfi arra kérte a 

dokumentum tulajdonosát, hogy hozza el a fiát, Jamie-t az 

iskolából, és vigye el a család orvosához. 

– Beszéltél az orvossal? – kérdezte Vasco. 

– Igen. Azt mondtam, hogy Jamie lázas és fáj a torka, ő 

pedig azt javasolta, hogy vigyük el hozzá. 

– Akkor ha az iskolából felhívják az orvost… 

– Fedezve leszünk. 

– És az anyja irodájából küldték? 

– Igen. 

– Megvan a kártya? 

Dolly elővette az ügyvédi iroda címerével ellátott 

névjegykártyát. 



 

 

– És ha felhívják az anyját? 

– A telefonszáma rajta van a meghatalmazáson. 

– Cindy fogja felvenni? 

– Igen. – Cindy a diszpécserük volt Playa del Reyben. 

– Oké, akkor lássunk neki – mondta Vasco. A lány vállára 

tette a kezét. – Biztos vagy benne, hogy képes leszel 

végigcsinálni? 

– Igen, persze. Miért ne? 

– Tudod, hogy miért. – Dolly imádta a gyerekeket. 

Valahányszor egy gyermek szemébe nézett, elolvadt, mint a 

mályvacukor. Volt egy szökevény, akit egészen Kanadáig 

üldöztek, és amikor Dolly bekopogott vancouveri lakása 

ajtaján, a gyereke nyitott ajtót. Egy aprócska, nyolcéves 

kislány volt, és Dolly kérdésére azt válaszolta, hogy az apja 

nincs otthon. Dolly megköszönte neki, és elment. A fickó 

közben már az utcában volt az autójával, de a kis drágája, 

miután becsukta az ajtót, rögtön felhívta, és azt mondta neki, 

hajtson tovább. A kölyök ötéves kora óta szökésben volt az 

apjával, bőven volt tapasztalata. Soha többé nem tudtak a fickó 

nyomára bukkanni. 

– Az volt az egyetlen ilyen alkalom – védekezett Dolly. 

– Volt azért több is. 

– Nyugi, Vasco. Ma minden simán fog menni. 

– Úgy legyen – bólintott Vasco, és hagyta, hogy Dolly csókot 

cuppantson az arcára. 

A mentő kint állt a felhajtón. A hátsó ajtaja tárva, és csak 

úgy dőlt belőle a cigarettafüst. Vasco hátrakerült. Nick a 

platón ült, fehér laborköpenyben, és elszántan pöfékelt. 

– Jézusom, Nick. Mit csinálsz? 

– Csak ezt az egyet. 



 

 

– Taposd el! – mordult rá Vasco. – Máris indulunk. Nálad 

a cucc? 

– Nálam. – Nick Ramsey volt az orvos, ha olyan munkát 

vállaltak, ahol dokira is szükség lehetett. Míg a drog– és 

alkoholszenvedély el nem hatalmasodott rajta, a sürgősségi 

osztályon dolgozott. Most már túl volt az elvonókúrán, de 

állandó munkát még nem sikerült találnia. 

– Máj– és lépmintákat akarnak szúrásos szövet ki vétellel. 

Meg vért… 

– Olvastam. Vékony tűvel, meg minden. Készen állok.  

Vasco megtorpant. 

– Te ittál, Nick?  

– Nem. Dehogyis. 

– Valamit érzek a leheleteden. 

– Ugyan már, Vasco. Tudod, hogy én nem… 

– Egy frászt nem, Nick. Jó orrom van.  

– Nem. 

– Nyisd ki a szádat. – Vasco odahajolt, és beleszagolt. 

– Csak megkóstoltam – állította Nick.  

Vasco kinyújtotta a kezét. 

– Az üveget. 

Nick benyúlt a hordágy alá, és egy félliteres Jack Daniel's 

palackot húzott elő. 

– Remek. – Vasco olyan közel hajolt hozzá, hogy az orruk 

majdnem összeért. – Most pedig ide figyelj – mondta csendesen. 

– Még egy ilyen húzás a mai nap folyamán, és személyesen 

foglak kilökni ezen az ajtón a 405-ösre. Ha végleg el akarod 

szarni az életed, rajtam nem fog múlni. Világos? 

– Igen, Vasco. 

– Jó. Örülök, hogy egyetértünk. – Hátrébb lépett. – Nyújtsd 

előre a kezed.  



 

 

– Jól vagyok… 

– Nyújtsd előre. – Vasco sose emelte fel a hangját, ha 

feszült volt. Inkább lehalkította. Erre jobban felfigyeltek az 

emberek. És sokkal ijesztőbb volt, mintha kiabált volna. – Arra 

kértelek, nyújtsd előre a kezedet, Nick. 

Nick Ramsey megtette. Nem remegett. 

– Oké. Szállj be.  

– Én csak… 

– Nyomás be a kocsiba, Nick. Nincs vita.  

Vasco vezetett, Dolly mellette ült. 

– Minden rendben ott hátul? – kérdezte a lány.  

– Többé-kevésbé. 

– Ugye nem fog kárt okozni a gyerekben? 

– Dehogy. Csak két szúrás az egész. Néhány másodperc. 

– Nem ajánlom neki, hogy sérülést okozzon a gyereknek. 

– Hé! – pillantott rá Vasco. – Most akkor minden rendben, 

vagy mi? 

– Igen, minden rendben. 

– Na azért. Akkor elég a dumából. 



 

 

054. 

Brad Gordon baljós érzésektől gyötörve lépett be a 

Ventura Boulevardon található Bordér Cafébe. Végignézett a 

fülkéken. A hely egy lebuj volt, tele színészekkel. Az egyik 

hátsó fülkéből egy fickó integetett neki. Brad odament hozzá. 

A fickó világosszürke öltönyt viselt. Alacsony volt, 

kopaszodó, és nem sok önbizalom szorult bele. A kézfogása is 

erőtlen volt. 

– Willy Johnson – mutatkozott be. – Én vagyok az új 

ügyvédje. 

– Azt hittem, hogy a nagybátyám ügyvédje fog védeni. 

– Úgy van – felelte Johnson. – A nagybátyja ügyvédje 

vagyok. A szakterületem a pederasztia. 

– Az mit jelent? 

– Közösülés fiúkkal. De van tapasztalatom kiskorú 

partnerek esetére is. 

– Én nem közösültem senkivel – jelentette ki Brad. – Se 

kis-, se nagykorúval. 

– Átnéztem az aktáját és a rendőrségi jegyzőkönyveket – 

húzott elő egy jegyzettömböt Johnson. – Azt hiszem, van 

néhány kiindulási pontunk, amire felépíthetjük a védelmét. 

– A lányról megtudtak valamit? 

– Nem tartózkodik az Államokban. Hazautazott a Fülöp-

szigetekre a beteg anyjához. De azt mondják, hogy a 

tárgyalásig visszajön. 

– Azt hittem, nem lesz tárgyalás – mondta Brad. Egy 

pincérnő állt meg mellettük, de Brad elküldte. – Miért itt 

találkoztunk? 



 

 

– Tízre a bíróságon kell lennem Van Nuysban. Ez éppen 

útba esett.  

Brad körülnézett. 

– Tele van emberekkel. Színészekkel. Jó fülük van, és 

imádnak fecsegni. 

– Ne aggódjon, nem itt fogjuk megbeszélni az ügy részleteit 

– mondta Johnson –, de szeretném, ha megegyeznénk a 

védelmi stratégiában. Úgy vélem, az ön esetében a genetikai 

védekezést fogom javasolni. 

– Genetikai védekezés? Az mit jelent? 

– Egyes genetikai abnormalitásokban szenvedő emberek 

képtelenek elfojtani magukban bizonyos késztetéseket – 

tájékoztatta Johnson. – Ez pedig azt jelenti, hogy technikai 

értelemben ártatlanok. Ezt fogjuk javasolni indokként az ön 

esetében. 

– Miféle genetikai betegséget? Nincs semmiféle genetikai 

betegségem. 

– Hé, ez nem olyan rossz dolog – biztatta Johnson. – 

Olyasmi, mint mondjuk a cukorbetegség. Nem tehet róla. 

Ilyennek született. Ellenállhatatlan késztetést érez, hogy 

szexuális kapcsolatot létesítsen vonzó fiatal nőkkel. – Az 

ügyvéd elmosolyodott. – Ez egy olyan késztetés, amiben a 

felnőtt férfilakosság kilencven százaléka osztozik magával. 

– Miféle elcseszett védekezés ez? – mordult fel Brad 

Gordon. 

– Nagyon hatékony. – Johnson belelapozott egy aktába. – 

Nemrégen számoltak be több újságban is… 

– Azt akarja mondani – szakította félbe Brad –, hogy van 

egy gén, ami arra késztethet valakit, hogy fiatal lányokkal 

szexeljen? 

Johnson sóhajtott egy aprót. 



 

 

– Bárcsak ilyen egyszerű lenne. Sajnos nincs. 

– Akkor mire akarja építeni a védelmet? 

– A D4DR-re. 

– És az mi? 

– Újdonságkeresés génnek hívják. Ez a gén az, ami arra 

sarkall minket, hogy kockázatot vállaljunk, hogy veszélyes 

kalandokba vágjunk bele. Azzal fogunk érvelni, hogy a 

szervezetében aktív újdonságkeresés gén vette rá, hogy 

belebonyolódjon egy ilyen kockázatos afférba. 

– Ez baromságnak hangzik. 

– Tényleg? Lássuk csak. Ugrott már ki repülőgépből? 

– Igen. A seregben. Utáltam. 

– Búvárkodott? 

– Egypárszor. Volt egy csajom, aki imádta. 

– Hegyet mászott?  

– Nem. 

– Tényleg? Nem mászta meg a középiskolai osztálya a 

Mount Rainert? 

– Igen, de az… 

– Megmászta az egyik legmagasabb amerikai hegycsúcsot 

– bólintott Johnson. – Szokott gyorsan hajtani? Sportautóval? 

– Nem igazán. 

– Az utóbbi három évben ötször is gyorshajtáson kapták a 

Porschéjával. A kaliforniai törvények értelmében végig 

fennállt a veszélye, hogy elveszik a jogosítványát. 

– Csak annyira száguldoztam, mint… 

– Ugyan. És a szex a főnök barátnőjével? 

– Nos… 

– És a főnök feleségével? 

– Csak egyszer, még néhány munkahellyel ezelőtt, és ő volt 

az, aki… 



 

 

– Rizikós szexpartner volt, Mr. Gordon. Ezt bármelyik 

esküdt így gondolná. És a védekezés nélküli szex? A nemi 

betegségek? 

– Várjunk egy percet – tiltakozott Brad. – Én nem akarom, 

hogy… 

– Persze, hogy nem akarja – értett egyet Johnson. – Azok 

után, hogy háromszor is volt Pediculosispubisa, azaz 

lapostetűje, meg kétszer gonorrhoeás fertőzése, egyszer 

Chlamydiája, kétszer condylomája, vagyis genitalis szemölcse, 

ezekből egy éppen… khm, a végbélnyílása mellett, nos, ezek 

után teljesen érthető. Főként, ha figyelembe vesszük, hogy ez 

csak az utóbbi öt évre vonatkozik. 

– Hogy jutott hozzá ezekhez az adatokhoz?  

Johnson vállat vont. 

– Ejtőernyőzés, búvárkodás, hegymászás, száguldozás, 

védekezés nélküli szex alkalmi partnerekkel… Ha ez nem utal 

a kockázatot és a veszélyes izgalmakat kereső személyiségre, 

akkor nem tudom, hogy mi. 

Brad Gordonnak el kellett ismernie, hogy a kis fickó 

nagyon érti a dolgát. Még soha nem gondolt így az életére. 

Például akkor sem, amikor a nagybátyja megkérdezte, hogy 

miért kellett éppen a főnöke feleségét kúrnia. Mi a franc vitt 

rá, fakadt ki Jack bácsi, hogy ilyen hülye döntést hozzál? Miért 

nem próbálod meg a nadrágodban tartani, seggfej! Akkor 

képtelen volt választ adni ezekre. Szánalmas pöcsnek érezte 

magát. A csaj még csak nem is nézett ki jól. Most azonban, a 

Johnson által elmondottak fényében, világos volt a válasz: 

azért, mert nem tudott ellenállni. Mert a génjei felülírták az 

akaratát. 



 

 

Johnson tovább magyarázott, rengeteg részletet árulva el 

a gén működéséről. Az ügyvéd úgy vélte, hogy Brad az agyi 

vegyületek szintjét szabályozó D4DR gén áldozata. Egy 

dopamin nevű anyag arra késztette, hogy kockázatokat 

vállaljon, és ne csupán élvezze az élményt, hanem sóvárogjon 

is utánuk. Agyi rétegfelvételekkel és egyéb tesztekkel 

igazolták, hogy az olyan emberek, mint Brad, nem tudnak 

ellenállni a veszélyes kalandok utáni vágyódásuknak. 

– Hát ez az újdonságkeresés gén – fejezte be az összegzést 

Johnson –, mely az egyik legnagyobb amerikai genetikusnak, 

dr. Robert Bellarminónak köszönheti a nevét. Dr. Bellarmino a 

Nemzeti Egészségügyi Intézet legnagyobb kutatólaborját 

vezeti. Évi ötven tanulmányt ad ki. Egyetlen esküdtszék sem 

hagyhatja figyelmen kívül a kutatásait. 

– Oké, szóval van nekem ez a génem. Gondolja, hogy 

tényleg működni fog? 

– Igen, de a tárgyalás előtt még szeretnék egy kis habot a 

tortára. 

– Ezt hogy érti? 

– Az önre váró tárgyalás miatt ugye feszült, ideges.  

– Ja… 

– Ezért utazgatni szeretne egy kicsit, hogy elterelje a 

figyelmét a gondokról. Szeretném, ha körbeutazná az országot, 

és szeretném, ha veszélyes kalandokba bonyolódna utazása 

során. 

Johnson még azt is felsorolta, hogy mire gondol: gyorsulási 

versenyekre, vidámparkokra, hegymászásra. És arra, hogy 

amikor csak teheti, keveredjen vitába a szervezőkkel, hogy 

emlékezzenek rá, és ha lehet, jegyzőkönyvet vegyenek fel a 

panaszairól. Így később, a tárgyalás során, bekérhetik ezeket a 



 

 

dokumentumokat, és felhasználhatják őket az állításuk 

alátámasztására. 

– Nagyjából ennyi – mondta Johnson. – Ne késlekedjen, és 

ne fogja vissza magát. Néhány hét múlva találkozunk. – Egy 

listát tolt Brad elé. 

– Mi ez? 

– A legnagyobb amerikai hullámvasutak. Menjen el 

legalább az első háromba. 

– Jézusom. Ohio… Indiana… Texas… 

– Egy szót se akarok hallani – pirított rá Johnson. – Ha 

elbukunk, az elkövetkező húsz évet rács mögött fogja tölteni, 

egy nagydarab, tetovált fickó társaságában, akitől sokkal 

rosszabb dolgokat is fog kapni, mint egy szemölcs a seggére. 

Úgyhogy kapja össze magát, és tegyen meg mindent. És 

utazzon el még ma. 

A lakásába, Sherman Oaksba visszatérve rögtön neki is 

látott pakolni. A nagydarab, tetovált fickóról az jutott eszébe, 

hogy nem ártana pisztolyt vinnie magával. Keresztül-kasul 

fogja utazni az országot, olyan őrült helyekre fog ellátogatni, 

mint Ohio – ki tudja, kibe vagy mibe fog belebotlani? Beletett 

egy doboz lőszert a táskájába, és eltette a pisztolyát is a lábra 

szíjazható tokkal. 

Kifelé menet azon kapta magát, hogy sokkal szebbnek látja 

a világot, mint néhány órával ezelőtt. Süt a nap, a Porschéja 

csillog-villog, és végre van egy terve. 

Induljon az utazás! 



 

 

055. 

Lynn Kendall lélekszakadva rohant be a La Jolla 

Általános Iskola igazgatójához. 

– Jöttem, ahogy tudtam – lihegte. – Mi történt? 

– Davidról van szó – mondta az igazgatónő, egy negyvenes 

nő. – A fiúról, akit otthon tanít. A fia, Jamie ma behozta az 

iskolába. 

– Igen, mert látni akartuk, hogyan… 

– Attól tartok, nem ment valami fényesen. A játszótéren 

megharapott egy másik gyermeket. 

– Te jóságos ég. 

– Csúnya harapás volt, de szerencsére nem folyt vér. 

– Ez akkor is borzasztó. 

– Gyakori jelenség az otthon tanulóknál, Mrs. Kendall. 

Hiányzik belőlük az alkalmazkodóképesség, a belső kontroll. A 

vele egykorúakkal való napi érintkezést semmi sem pótolhatja. 

– Nagyon restellem magam… 

– Beszélnie kell vele – mondta az igazgatónő. – 

Büntetésben van, a szomszéd szobában. 

Lynn bement az apró szobába. Tele volt szürke, 

mennyezetig érő fémpolcokkal. Dave egy széken ült, és nagyon 

kicsinek, nagyon kiszolgáltatottnak tűnt. 

– Dave. Mi történt? 

– Bántotta Jamie-t – felelte Dave.  

– Ki? 

– Nem tudom a nevét. Hatodik osztályban volt.  

Hatodikban? Akkor egy nagyobb gyerek lehetett. 

– Hogy történt, Dave? 

– Lelökte Jamie-t a földre. Fájdalmat okozott neki. 



 

 

– És te mit tettél? 

– Felugrottam a hátára. 

– Hogy megvédd Jamie-t?  

Dave bólintott. 

– De nem kellett volna megharapnod. 

– Ő harapott először.  

– Tényleg? Hol harapott meg? 

– Itt. – Dave mutatta egyik vaskos, izmos ujját. A bőre 

sápadt volt és vastag. Valamit látni lehetett rajta, de hogy 

harapásnyom volt-e vagy sem, azt Lynn nem tudta 

megállapítani. 

– Elmondtad az igazgatónőnek? 

– Nincs az anyámmal. – Dave nyelvén ez azt jelentette, 

hogy az igazgatónő nem kedveli őt. A csimpánzok matriarchális 

társadalomban éltek, ahol a nőstények közötti kapcsolatok 

fontos és állandóan figyelemmel kísért szerepet játszottak. 

– Megmutattad neki az ujjadat?  

Dave megrázta a fejét. Nem. 

– Beszélek vele. 

– Ez az ő változata? Nos, nem lep meg – mondta az 

igazgatónő. – Ráugrott a gyermek hátára. Mégis, mire 

számított. 

– Akkor a másik gyerek harapott először? 

– A harapás nem megengedett, Mrs. Kendall. 

– A másik gyerek harapott először? 

– Ő azt mondja, hogy nem. 

– Hatodikos? 

– Igen. Miss Fromkin osztályába jár. 

– Szeretnék beszélni vele – közölte Lynn. 



 

 

– Az nem lehetséges – jelentette ki az igazgatónő. – Nem 

az ön gyermeke. 

– De megvádolta Dave-et, és a helyzet nagyon komoly. 

Ahhoz, hogy igazságosan bánjak Dave-vel, tudnom kell, mi 

történt valójában. 

– Már elmondtam, mi történt. 

– Látta? 

– Nem, de Mr. Arthur, a játszótér felügyelője jelentést tett. 

Ő nagyon precíz az ilyen összezördülések dolgában, efelől 

biztosíthatom. A lényeg az, Mrs. Kendall, hogy nálunk nem 

harapdálhatják egymást a gyermekek. 

Lynn-nek be kellett látnia, hogy ezzel a nővel nem fog 

egyről a kettőre jutni. 

– Azt hiszem, beszélnem kellene Jamie-vel. 

– Jamie ugyanazt fogja mondani, mint David, ebben biztos 

vagyok. A lényeg az, hogy Mr. Arthur szerint másképpen 

történt. 

– A nagyobbik fiú nem támadt Jamie-re előtte?  

Az igazgatónő megmerevedett. 

– Mrs. Kendall, fegyelmi viták esetén a játszótér biztonsági 

kamerájára támaszkodunk. Ha óhajtja, megtekinthetjük a 

felvételt. Most vagy később. De azt tanácsolom, ne hunyjon 

szemet a harapás ténye felett, bármennyire kényelmetlen 

legyen is, hogy David volt az, aki harapott. 

– Értem – mondta Lynn. – Világos a képlet. Jól van, majd 

beszélek Dave-vel, ha hazajött az iskolából. 

– Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha hazavinné. 

– Szeretném, ha itt maradna tanítás végéig, és Jamie-vel 

jönne haza.  

– Nem hiszem, hogy… 



 

 

– Dave-nek, mint ön is mondta, gondjai vannak a 

beilleszkedéssel – keményített be Lynn. – Nem hiszem, hogy 

jót teszünk vele, ha most kivesszük az osztályból. Majd 

számolok vele, ha hazajött. 

Az igazgatónő kelletlenül bólintott.  

– Nos… 

– Akkor szólok neki, hogy itt marad a tanítás végéig – állt 

fel Lynn. 



 

 

056. 

Alex Burnet kiugrott a taxiból, és futni kezdett. Amikor 

meglátta a mentőt az iskola előtt, majdnem összebicsaklott a 

lába a rémülettől. 

Néhány perccel ezelőtt még az irodában ült, és egy zokogó 

klienst vigasztalt; aztán a recepciós betelefonált, hogy közölje, 

Jamie tanárja kereste, és valamilyen orvosról, meg egy 

vizsgálatról beszélt. A történet zavaros volt, de Alex nem 

késlekedett. A kliens elé tolt egy doboz papír zsebkendőt, 

lerohant az utcára, és bevágta magát egy taxiba. 

A mentő a járda mellett állt, kitárt hátsó ajtókkal, és egy 

fehér köpenyes orvos várakozott a belsejében. Alex sikítani 

tudott volna. Még soha nem félt ennyire azelőtt. A világ 

elmosódott körülötte, a félelem eszét vette. Elrohant a mentő 

mellett, és átvágtatott az iskolaudvaron. A portánál valaki 

megkérdezte tőle, hogy segíthet-e, de Alex tudta, hol van Jamie 

osztálya – a földszinten, a hátsó udvar felőli részen. Egyenesen 

odament. 

A mobiltelefonja megszólalt. Jamie tanárnője volt, Miss 

Holloway. 

– Az a nő kint várakozik a terem előtt – suttogta. – Ideadta 

a meghatalmazást az ön telefonszámával, de gyanúsnak 

találtam. Azt a számot tárcsáztam, ami Jamie dossziéjában 

van… 

– Szép munka – zihálta Alex. – Mindjárt ott vagyok. 

– Kint van a terem előtt. 

Alex befordult a következő folyosóra, és egy kék kosztümöt 

viselő nőt pillantott meg az osztályterem előtt. Egyenesen 

odament hozzá, és rárivallt: 



 

 

– Maga meg ki a fene és mit akar? 

A nő higgadtan rámosolygott, és kezet nyújtott neki. 

– Üdv, Ms. Burnet. Casey Rogers vagyok. Sajnálom, hogy 

ide kellett fáradnia. 

Olyan nyugodt, olyan könnyed volt, hogy teljesen 

lefegyverezte Alexet. 

– Mi a gond, Casey? – kérdezte az anya két mély 

lélegzetvétel között. 

– Nincs semmi gond, Ms. Burnet. 

– Az irodámban dolgozik? 

– Bah, dehogy. Dr. Hughesnak dolgozom. A doktor úr arra 

kért, hogy jöjjek be Jamie-ért, és vigyem be egy 

tetanuszoltásra. Nincs vészhelyzet, de meg kell lennie. Egy 

héttel ezelőtt megvágta a bokáját, nem igaz? 

– Nem… 

– Nem? Nos, ezt nem értem… Gondolja, hogy 

összekeverték valakivel? Hadd hívjam fel dr. Hughest… – 

Elővette a mobiltelefonját. 

– Tegye azt. 

A teremből mindenki őket nézte az üvegfalon át. Alex intett 

Jamie-nek, és a fia mosolyogva visszaintegetett. 

– Talán odébb kellene mennünk – mondta Casey Rogers. – 

Úgy látom, elvonjuk a figyelmüket. – Dr. Hughest kérem – 

mondta a telefonba. – Igen, Casey vagyok. 

A kijárat felé kanyarodtak. Az ajtó boltívén túl látni 

lehetett a mentőt. Alex megkérdezte: 

– Mentőt is hozott? 

– Bah, dehogy. Fogalmam sincs, mit keres itt. – A 

vezetőfülke felé mutatott. – Úgy látom, a sofőr épp ebédel. 

A szélvédőn keresztül egy izmos, fekete kecskeszakállas 

férfit lehetett látni, amint épp szendvicset majszolt. Tényleg 



 

 

csak azért állt volna meg az iskola elölt, hogy megebédeljen? 

Valami nem stimmelt vele. Alex nem tudott rájönni, hogy mi, 

de érezte. 

– Dr. Hughes? Itt Casey. Igen, Ms. Burnettel vagyok, és azt 

mondja, hogy a fia, Jamie nem vágta meg a bokáját. 

Átmentek a boltív alatt, és kiléptek az udvarra. A mentő 

felé tartottak. A sofőr lerakta a szendvicset a műszerfalra, és 

kinyitotta az ajtót, hogy kiszálljon. 

– Igen, dr. Hughes – mondta Casey. – Ebben a pillanatban 

hagytuk el az iskolát. – Odatartotta a telefont Alexnek. – Akar 

beszélni a doktorral? 

– Igen – felelte Alex. 

Ahogy a füléhez emelte a készüléket, egy éles elektronikus 

sivítás hallatszolt. A hang olyan erős és olyan kellemetlen volt, 

hogy szinte sokkolta. Abban a pillanatban Casey Rogers 

megragadta a könyökét – a telefon kiesett Alex kezéből –, a 

sofőr pedig kiugrott a mentőből, és futni kezdett feléjük. 

– Nem kell a kölyök – mondta a férfi. – Ő is megteszi. 

Egy pillanat alatt összeállt a kép: el akarják rabolni. Ami 

ezután történt, az puszta ösztön volt. Alex hátralendítette a 

fejét, Casey pedig felsikított, és ellökte magától. Ömlött a vér 

az orrából. Alex elkapta a nő karját, és előrelendítette, neki a 

behemót pasasnak. Az kecsesen ellépett előle, Casey pedig 

elterült az aszfalton, és felüvöltött a fájdalomtól. 

Alex a zsebébe nyúlt. 

– Menjen innen! – kiáltotta fenyegetően. 

– Nem akarjuk bántani, Ms. Burnet – mondta a férfi. Jó 

egy fejjel magasabb volt nála, és hihetetlenül izmos. Ahogy 

feléje nyújtotta vaskos karját, Alex lenyomta a flakon 

porlasztóját, és borsot spriccelt az arcába. – Huh! A francba! – 

A férfi a szeme elé kapta a kezét, és elfordította a fejét. 



 

 

Alex tudta, hogy ez az egyetlen esélye – felrúgott, gyorsan 

és keményen, torkon találva a férfit magas sarkú cipőjével. A 

kecskeszakállas felüvöltött, Alex pedig hátraesett, de rögtön fel 

is pattant. A nő is felállt, de még mindig erősen vérzett. Ügyet 

sem vetve Alexre, a férfi felé indult, hogy megnézze, mennyire 

súlyos a sérülése. A kopasz a mentőnek támaszkodva, 

előregörnyedve állt, és nagyokat nyögve a nyakát tapogatta. 

A távolból sziréna hangja hallatszott – valaki kihívhatta a 

rendőrséget. A nő besegítette a férfit az utasülésre. Alex attól 

tartott, hogy meglógnak, mire a rendőrség odaér, de nem tudta, 

mit tehetne ellene. A nő átment a másik oldalra, de mielőtt 

beült volna a kormány mögé, megállt, és Alexre nézve 

hisztérikusan kijelentette: 

– Ne hidd, hogy megúsztad. Úgyis letartóztatunk! 

– Hogy mi? – kérdezte megrökönyödve Alex. Csak most 

kezdte felfogni, hogy mi történt, de az egész olyan 

valószerűtlen volt, hogy nem tudta, mit gondoljon róla. – Hogy 

mit fognak tenni? 

– Visszajövünk, te szuka! – visította a nő, és beindította a 

motort. – Nem menekülhetsz! – A vörös villogó életre kelt a 

szirénával együtt. Casey sebességbe kapcsolt. 

– Miért? – kiáltotta Alex. Csak arra tudott gondolni, hogy 

ez az egész egy szörnyű tévedés. De Vern Hughes tényleg az ő 

orvosuk volt. És a nevét is jól tudták. Jamie-ért jöttek… 

Nem, nem volt tévedés.  

Úgyis letartóztatunk! 

Mit jelenthetett ez? Megfordult, és visszasietett az 

iskolába. Pillanatnyilag csak Jamie számított. 

A tízórai ideje volt. A gyerekek az asztalaiknál ültek, és 

szeletelt gyümölcsöt ettek. Néhányan joghurtot. Eléggé 



 

 

zajosak voltak. Miss Holloway átadta a meghatalmazást, amit 

a nő mutatott be neki. Az ügyvédi iroda levélpapírját, és vele 

együtt Alex aláírását másolták le fénymásolóval. Az 

orvosuknak semmi köze nem volt hozzá. 

Ez azt jelentette, hogy a nő profi. Amikor rajtakapták, 

gyorsan megváltoztatta a történetet. Mosolygott, kezet fogott 

vele. Ravaszul ürügyet keresett és talált, hogy kicsalja az 

épületből… Felajánlotta a telefonját, hogy elterelje a 

figyelmét… 

Nem kell a kölyök, ő is megteszi. 

Azért jöttek, hogy elrabolják Jamie-t, de amikor nem 

sikerült, ő is megfelelt volna nekik. Miért? Váltságdíjat 

akartak kérni? Nem tudta volna kifizetni. Valamelyik 

perükkel lett volna összefüggésben? A múltban voltak 

veszélyes ellenfeleik, de újabb egy sem. 

Ő is megteszi. 

Vagy ő, vagy a fia. 

– Van valami, amiről tudnom kellene? – kérdezte Miss 

Holloway. – Vagy amiről az iskolának tudnia kellene? 

– Nincs – felelte Alex. – De most hazavinném Jamie-t. 

– Mindjárt végez a tízóraijával. 

Alex intett Jamie-nek, hogy menjen oda. A fia kelletlenül 

engedelmeskedett. 

– Mi az, anya?  

– Mennünk kell. 

– De én még maradni szeretnék.  

Mindig az ellenkezője, sóhajtott Alex.  

– Jamie… 

– Sokat mulasztottam a betegség miatt. Kérdezd meg Miss 

Hollowayt. És a barátaimat se láttam. Maradni akarok. Hot 

dog lesz ebédre. 



 

 

– Sajnálom – mondta Alex. – Menj a szekrényedhez, és 

szedd össze a holmidat. Mennünk kell. 

Az iskola előtt két rendőrautó állt, és négy rendőr a járdát 

tanulmányozta. Az egyikük megkérdezte: 

– Ön Ms. Burnet? 

– Igen, én vagyok. 

– Az igazgatói irodában az egyik hölgy szemtanúja volt a 

történteknek – mutatott az egyik ablak felé a rendőr. – 

Rengeteg itt a vér, Ms. Burnet. 

– Igen, a nő beverte az orrát, amikor elesett. 

– Ön elvált, Ms. Burnet.  

– Igen, az vagyok. 

– Mióta? 

– Öt éve. 

– Tehát nem mostanában történt.  

– Nem. 

– A viszonya a volt… 

– Baráti. 

A rendőrök még feltettek jó néhány kérdést, de úgy tűnt, 

nem szeretnének beleavatkozni az ügybe. Nyilván azt hitték, 

hogy családi ügyről van szó. 

– Óhajt feljelentést tenni? 

– Igen – felelte Alex –, de előbb haza kell vinnem a fiamat. 

– Odaadhatjuk a nyomtatványokat, és akkor otthon is 

kitöltheti őket. 

– Az nagyszerű lesz – bólintott Alex. 

Az egyik rendőr adott neki egy névjegykártyát, és azt 

mondta, hogy ha kérdése lenne, csak hívja nyugodtan. Alex 

megköszönte, aztán megfogta Jamie kezét, és elindult vele 

haza. 



 

 

Mintha egy másik világba csöppent volna. Semmi sem 

tud olyan derűsen szelíd lenni, mint a Beverly Hills-i napsütés, 

de Alex most mindenütt veszélyt szimatolt. 

Mindenütt, mert nem tudta, honnan jön, vagy miért. 

Megszorította Jamie kezét. 

– Gyalog megyünk haza? – kérdezte unottan Jamie. 

– Igen, gyalog. – Csak néhány saroknyira laktak az 

iskolától, de vajon biztonságos volt hazamenni? Mi van, ha 

útközben megint megpróbálják elkapni őket? Vagy ha otthon 

fognak várni rájuk? 

– Olyan messze van – nyafogott Jamie. – És olyan meleg 

van. 

– Csak sétálunk egyet, nem olyan nagy ügy. – Alex 

széthajtotta a telefonját, és felhívta az irodát. Az asszisztense, 

Amy vette fel. – Figyelj, szeretném, ha ellenőriznéd a 

legfrissebb megyei követeléseket. Tudni akarom, szerepelek-e 

valahol vádlottként vagy alperesként. 

– Van valami, amit tudnom kellene? – nevetett Amy, de ez, 

még a telefonon keresztül is érezni lehetett, ideges nevetés volt. 

Ha egy ügyvéd bűncselekményt követett el, könnyen az 

asszisztense is a börtönben találhatta magát. Nem egy példa 

volt rá. 

– Nincs – felelte Alex. – Csak úgy tűnik, hogy fejvadászok 

üldöznek. 

– Beidéztek valahová? 

– Nem. Épp erről van szó. Nem tudom, mit akarnak tőlem. 

Amy megígérte, hogy utánanéz. Alighogy Alex eltette a 

telefont, Jamie megkérdezte: 

– Anya, mi az a fejvadászó? És miért üldöz téged? 

– Ezt akarom kideríteni, Jamie. Szerintem tévedésből. 

– Bántani akartak téged? 



 

 

– Nem, dehogy. – Nem akarta megijeszteni a fiát.  

Amy visszahívta. 

– Oké, van egy idézés. Ventura megyei bíróság. Ez jó egy 

órára volt Los Angelestől, Oxnardon túl. 

– Mi a követelésük? 

– A BioGen Kutatóintézet Rt. nyújtotta be. Online nem 

tudom elolvasni, de itt azt írja, hogy nem jelentél meg. 

– Mikor?  

– Tegnap. 

– Kézbesítették? 

– Azt írja, hogy igen. 

– Nem igaz – mondta Alex.  

– Itt az áll. 

– Tehát elmulasztottam megjelenni a bíróság előtt? És 

letartóztatási parancs? Kiadták ellenem? 

– Nem látok ilyent. De az online egy nap késésben van, 

úgyhogy ez még nem biztos. 

Alex összecsukta a telefont. 

– Le fognak tartóztatni, anya? – kérdezte Jamie. 

– Nem, drágám. Nem fognak. 

– Akkor visszamehetek ebéd után a suliba?  

– Majd meglátjuk. 

A Roxbury Park északi szélén álló társasház békésnek 

hatott a déli napsütésben. Alex megállt a park túlsó szélén, és 

egy darabig csendben figyelte. 

– Mire várunk? – kérdezte Jamie. 

– Csak egy perc. 

– Már eltelt.  

– Nem, még nem. 



 

 

Az overallos férfit nézte. Úgy volt öltözve, mint a mérőóra-

leolvasók – kivéve, hogy nagydarab volt, röhejes parókával a 

fején, és gondosan nyírt fekete kecskeszakállt viselt, amit Lynn 

már látott valahol. És kivéve azt, hogy a leolvasók sosem a 

főbejáraton át közlekedtek, hanem mindig a hátsó sikátor felől. 

Mint ügyvéd, Lynn tudta, hogy ha a fickó tényleg fejvadász, 

akkor joga van előzetes figyelmeztetés és házkutatási parancs 

nélkül is behatolnia a lakásába. Ha akarja, akár be is rúghatja 

az ajtót. Felforgathatja a lakást, és elviheti a számítógépét, 

hogy megvizsgáltassa a merevlemezt. Szinte bármit megtehet, 

hogy letartóztassa az üldözött szökevényt. De ő nem… 

– Megyünk, anya? – vinnyogott Jamie. – Kérlek! 

A fiának egyvalamiben igaza volt: nem álldogálhattak itt. 

A park közepén volt egy homokozó gyerekekkel, felvigyázókkal 

és anyukákkal. 

– Menjünk homokozni. 

– Nem akarok! 

– De igen. 

– Kisbabáknak való. 

– Csak egy kis időre, James. 

Jamie mérgesen toppantott, és durcásan leült a homokozó 

szélére. A homokot rugdosta a sarkával, míg Alex felhívta az 

asszisztensét. 

– Amy, a BioGenen tűnődtem, a cégen, amelyik megvette 

az apám sejtvonalát. Ugye nincsenek függőben lévő 

indítványaink? 

– Nincsenek. Már egy éve, hogy a tárgyalás lezárult. 

Mi a fene folyik itt? – tűnődött Alex. Mi lesz a BioGen 

következő lépése? 

– Hívd fel a bírói hivatalt, és derítsd ki, mi ez az egész. 

– Rendben. 



 

 

– Apámról tudsz valamit? 

– Újat nem. 

– Oké. – Valójában egyáltalán nem volt oké, mert egyre 

biztosabbnak látszott, hogy ez az egész az apja miatt van. 

Pontosabban a sejtjei miatt. A fejvadászok mentővel érkeztek, 

és mintát akartak venni tőle, vagy valamilyen sebészi 

beavatkozásra készültek. Hosszú tűk. Látta megcsillanni 

rajtuk a napfényt a fólián keresztül, amikor a mentőorvos 

beletúrt a dobozba. 

Ekkor nyilallt bele a felismerés: ezek a sejtjeiket akarják. 

Sejtmintákat akarnak tőle vagy a fiától. Hogy miért, azt 

elképzelni sem tudta, de azt láthatta, hogy ezek azt képzelik, 

joguk van hozzá. Hívja a rendőrséget? Még nem, döntötte el. 

Ha körözést adtak ki ellene, mert nem jelent meg, könnyen 

rács mögé kerülhet. És akkor mi lesz Jamie-vel? Elszántan 

megrázta a fejét. Nem. Erről egyelőre szó sem lehetett. 

De akkor mihez kezdjen? Először is időre volt szüksége, 

hogy átgondolja a történteket. Az apjával is beszélnie kellett 

volna, de már napok óta nem tudta elérni. Aztán ott volt a 

lakás és az autó. Ha ezek ennyi mindent tudtak róla, akkor azt 

is tudták, milyen autóval jár. 

– Amy – mondta a telefonba –, nem lenne kedved az 

autómmal járni néhány napig? 

– A BMW-vel? Hogyne. De… 

– Én pedig kölcsönveszem a tiédet. Ide kellene hoznod… 

Jamie, ezt légy szíves, hagyd abba! Ne rugdosd a homokot. 

– Biztos vagy benne? Egy Toyota, tele horpadásokkal. 

– Annál jobb. Gyere a Roxbury Park délnyugati széléhez, 

és húzódj le a fehér spanyol társasház elé. A kovácsoltvas 

kerítés elé. 



 

 

Alex egy számára egészen új és ijesztő helyzetben találta 

magát. Eddig csak az élet napos oldalát ismerte. Nem 

nélkülözött, és nem kellett rettegnie, mert mindig betartotta a 

játékszabályokat, és mindig engedelmeskedett. A törvényt 

szolgálta, és nemcsak betartatta, de be is tartotta azt. Nem 

csalt az adóval, nem parkolt tilosban, nem hajtott át a sárga 

lámpán. A cégnél csökönyös strébernek tartották. A 

klienseinek is mindig azt mondta: a szabályok azért vannak, 

hogy kövessük, és nem azért, hogy csűrj ük-csavarjuk őket. És 

így is gondolta. 

Öt évvel korábban, amikor rájött, hogy a férje félrekefél, 

egy órával a lelepleződés után már ki is dobta. 

Összecsomagolta a holmiját, kirakta az ajtó elé, és lecseréltette 

a zárat. Amikor Matt visszajött a „horgásztúráról”, csak az 

ajtón keresztül állt szóba vele, hogy megkérje, takarodjon el az 

életéből. Matt egyébként az egyik legjobb barátnőjét kurta – ez 

tökéletesen rávallott. Alex azóta levegőnek tekintette a nőt. 

Jamie-nek persze szüksége volt az apjára, és Alex tett is 

róla, hogy láthassa. Mindig időben vitte el Matthez, aki – ez is 

jellemzően ő volt – sose hozta haza a megbeszélt időre. Alex 

azonban makacsul ragaszkodott a saját értékrendjéhez. Úgy 

gondolta, azzal tesz a legjobbat önmagának és a világnak is, ha 

teszi a dolgát. Az, hogy Matt vagy a hozzá hasonlóak hogyan 

élnek és viselkednek, az ő dolguk volt. Nem akart lesüllyedni a 

szintjükre. 

A munkahelyen élhetetlen idealistának és túl 

igazságosnak tartották. Alex cserébe felvilágosította őket, hogy 

az idealista ellentéte a realista, márpedig jogásznyelven ez a 

„becstelen”-nel egyenértékű. 

Ragaszkodott az elveihez. 



 

 

Néha azonban maga is túlzásnak érezte, hogy csak azokat 

az ügyeket vállalja, amelyekről biztosan tudta, hogy nem 

fogják lerombolni az illúzióit. A cég vezetője, Robert A. Koch is 

megrótta érte. „Maga olyan, Alex, mint azok a katonák, akik 

lelkiismeretei okokból tagadják meg a fegyveres szolgálatot. 

Hagyja, hogy mások küzdjenek meg az ellenséggel maga 

helyett. Néha azonban nekünk is részt kell vennünk a harcban. 

Van, amikor nem lehet elkerülni az összetűzést.” 

Koch egykor tengerészgyalogos volt, mint Alex apja. 

Ugyanolyan nyers és magabiztos volt, mint Frank. És büszke 

volt rá. Alex mindkettőjüknek elnézte. Most azonban nem volt 

hajlandó elnézni azt, ahogyan belegázoltak az életébe. Nem 

tudta, hogy mi folyik körülötte, de világos volt, hogy az érvek 

ezúttal nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy megvédje 

magukat. 

Abban is biztos volt, hogy senkinek sem fogja hagyni, hogy 

tűt nyomjon bele vagy a fiába. Bármire kész, hogy 

megakadályozza ezt. 

Bármire. 

Gondolatban visszajátszotta az iskolai eseményeket. Nem 

volt fegyvere. Se nála, se otthon. De bárcsak lett volna. Aztán 

arra gondolt: ha valamit tenni akartak volna a fiammal, 

megölhettem volna őket? 

Igen, megtehette volna. 

És már abban is biztos volt, hogy nem habozott volna. 

Egy fehér Toyota Highlander állt meg a ház előtt 

megviselt lökhárítóval. Amy ült a kormánya mögött.  

– Jamie! Gyerünk. 

– Végre! – Jamie a lakásuk felé indult, de Alex más irányba 

terelte. – Hova megyünk? 



 

 

– Kirándulunk egyet. 

– Hova? – kérdezte gyanakvóan Jamie. – Nem akarok 

kirándulni.  

Alex gondolkodás nélkül kijelentette: 

– Veszek neked egy PSP-t. – A fia már tavaly szeretett 

volna, de Alex nem volt hajlandó még egy elektronikus játékot 

beengedni a lakásba. 

– Tényleg? Hé, ez klassz! Köszi, anya. – Jamie 

gondterhelten összeráncolta a homlokát. – De milyen játékokat 

kaphatok hozzá? Szeretném a Tony Hawk 3-at, a Shrekket… 

– Amelyiket csak akarod. Gyere, üljünk az autóba. 

Visszavisszük Amyt a munkába. 

– És aztán? Utána hova megyünk? 

– Legolandbe – vágta rá gondolkodás nélkül Alex. 

Az iroda felé menet Amy közölte: 

– Elhoztam neked az apád pakkját. Gondoltam, szükséged 

lehet rá. 

– Miféle pakkot? 

– A múlt héten érkezett az irodába, amikor te a Mike 

Crowley-tárgyaláson voltál. Tudod, az a politikai tudósító, aki 

a kisfiúkat szereti. 

Egy apró FedEx doboz volt. Alex feltépte a tetejét, és az 

ölébe borította a tartalmát. 

Egy mobiltelefon, az a fajta, amit megveszel, és neked kell 

beletenni a kártyát. 

Két feltöltőkártya. 

Egy köteg alufóliába csomagolt készpénz: ötezer dollár 

százas bankjegyekben. 

És egy rejtélyes cetli: „Baj esetére. Ne használd a 

hitelkártyádat. A mobiltelefonodat kapcsold ki. Ne mondd meg 



 

 

senkinek, hova mész. Kérj kölcsön valakitől egy autót. Ha 

találtál egy motelt, hagyj nekem üzenetet. Jamie mindig 

legyen melletted.” 

– A vén csirkefogó – sóhajtott Alex. 

– Mi az? 

– Néha az agyamra megy. – Nem akarta beavatni Amyt a 

részletekbe. – Figyelj, ma csütörtök van. Miért nem tartasz egy 

hosszú hétvégét? 

– A barátom is ezt szeretné. Pebble Beachbe akar menni, 

hogy megnézze a veteránautó-parádét. 

– Remek ötlet – bólintott Alex. – Menjetek az én autómmal. 

– Tényleg? Nem is tudom… Mi lesz, ha valami történik 

vele. Nekikoccanunk valaminek, vagy ilyesmi. 

– Ne törődj vele – mondta Alex. – Csak vigyed.  

Amy elhallgatott. 

– Nem leszünk veszélyben? – kérdezte hosszú tépelődés 

után. 

– Miért lennétek? 

– Nem tudom, mibe keveredtél. 

– Semmibe. összekevertek valakivel. Hétfőre mindent 

tisztázok, ígérem. Vasárnap estére hozd vissza a kocsit, és 

hétfőn beszélünk az irodában. 

– Biztos? 

– Abszolút. 

– A barátom is vezetheti? – kérdezte Amy. 

– Még szép. 



 

 

057. 

Georgia Bellarmino sose jött volna rá, ha nincs a 

gabonapelyhes doboz. A nő épp egy New York-i ügyféllel 

telefonált, egy befektetési tanácsadóval, aki a marylandi 

Rockville-be szeretett volna költözni a családjával, és már 

kinézett magának egy házat. Georgia, aki immár harmadik éve 

birtokolta a „Rockville Legjobb Ingatlanügynöke” címet, épp az 

adásvétel részleteit taglalta, amikor tizenhat éves lánya, 

Jennifer átkiáltott a konyhából: -Anya, elkések a suliból. Hova 

tetted a pelyhet? 

– A konyhaasztalra.  

– Nincs ott. 

– Nézd meg jobban. 

– Anya, ez tök üres! Jimmy az összesét megette. 

Mrs. Bellarmino a telefonkagylóra tapasztotta a tenyerét. 

– Akkor vegyél elő magadnak egy másik dobozzal, Jen. Már 

tizenhat éves vagy. Ennyit csak meg tudsz tenni egyedül is. 

– Hol van? – kérdezte Jennifer. Ajtócsapkodás hallatszott. 

– Nézd meg a tűzhely fölött – javasolta Mrs. Bellarmino. 

– Megnéztem. Nincs ott. 

Mrs. Bellarmino megígérte az ügyfélnek, hogy visszahívja, 

és bement a konyhába, hogy előkerítse a bujkáló 

gabonapelyhes dobozt. A lánya farmer csípőnadrágot viselt, és 

rövid, áttetsző topot, mintha nem is az iskolába készült volna, 

hanem az utcasarokra strichelni. Manapság már a kisiskolások 

is így jártak. Mrs. Bellarmino törődötten sóhajtott egyet. 

– Nézd meg a tűzhely fölött, Jen. 

– Már megnéztem. Mondtam, hogy megnéztem. 

– Nézd meg még egyszer. 



 

 

– Nem lenne egyszerűbb, ha te vennéd elő, anya? El fogok 

késni.  

Mrs. Bellarmino nem hagyta magát. 

– A tűzhely fölött van. 

Jennifer kinyitotta a konyhaszekrény ajtaját, és benyúlt a 

dobozért, ami természetesen ott volt. Mrs. Bellarmino azonban 

nem a dobozt nézte, hanem a lánya meztelen hasát. 

– Jen… Már megint azok a véraláfutások. 

A lánya letette a dobozt az asztalra, és lejjebb húzta magán 

a topot, eltakarva a hasát. 

– Semmiség. 

– A múltkor is ugyanígy nézett ki. 

– Elkések, anya. – Jennifer kihúzott magának egy széket, 

és le akart ülni, de az anyja megállította. 

– Látni akarom, Jennifer. 

A lánya kelletlenül felemelte a topot. Mrs. Bellarmino egy 

hét-három centis véraláfutást látott a hasán, közvetlenül a 

bikinivonal felett. És egy másikat is, egy halványabbat a másik 

oldalon. 

– Semmiség, anya. Csak mindig nekiütközöm az asztalnak. 

– De ettől még nem kellene… 

– Semmiség. 

– Szeded a vitaminokat? 

– Anya! Ehetnék végre? 

– Tudod, hogy nekem bármit elmondhatsz… 

– Anya, miattad fogok elkésni a suliból. Franciából dogát 

írunk! 

Egyelőre nem volt értelme tovább kínoznia. Különben is, a 

telefon csörömpölni kezdett: biztosan a New York-i pasas volt 

megint. Az ügyfelek általában ilyenek voltak. Türelmetlenek. 

Azt hitték, hogy az ingatlanügynököknek egyéb dolga sincs, 



 

 

mint a nap minden percében a rendelkezésükre állni. Mrs. 

Bellarmino átment a nappaliba, hogy fogadja a hívást, és hogy 

még egyszer ellenőrizze a számokat. 

Öt perccel később a lánya átkiabált: 

– Szia, anya! – aztán a bejárati ajtó bevágódott, és végre 

csend lett. Nyugtalanító csend. 

Mrs. Bellarmino nem tudta volna megnevezni, hogy mi 

aggasztja, de egy érzés nem hagyta nyugodni. Felhívta a férjét 

Bethesdában. Most az egyszer Rob nem volt házon kívül, és 

azonnal kapcsolták. Az asszony elmesélte neki, hogy mit látott. 

– Szerinted mit kellene tennünk? – kérdezte a férjétől. 

– Kutasd át a szobáját – javasolta Rob. – Felelősséggel 

tartozunk érte. 

– Oké – egyezett bele a felesége. – Betelefonálok a 

központba, és megmondom nekik, hogy ma később megyek be. 

– Ma még repülőre kell ülnöm, de azért hívj. Tudni akarom, 

mire jutottál. 



 

 

058. 

Barton Williams Boeing 737-ese beállt a clevelandi 

Hopkins terminál elé, és a hajtóművek visítása halkulni 

kezdett. A repülőgép fényűzően volt berendezve: két hálószoba, 

két fürdőszoba zuhannyal, egy nyolcfős ebédlő. Barton a 

repülőút nagy részét a fedélzet teljes hátsó harmadát kitöltő 

nagyobbik hálószobában töltötte. Csak egy légikísérőre volt 

szüksége, de mindig hármat tartott a gépen. Szerette a 

társaságot. Szerette a nevetést és a csacsogást. Szerette a 

bundaszőnyegeken ülő friss husikát, a hangulatvilágítás 

meleg, vöröses, érzéki fényét a gyönyörű női testeken. És, a 

fenébe is, szerette a repülőgépet, mert ez volt az egyetlen hely 

– tizenkétezer méter magasságban –, ahol biztonságban 

lehetett a feleségétől. 

Az asszony gondolata elrontotta a jókedvét. A repülő 

nappalijában, az ülő-rúdon gubbasztó papagájra nézett. 

– Elraboltál – mondta neki a papagáj. 

– Mondd még egyszer, mi a neved – parancsolta Barton. 

– Riley. Kutyaházi Riley – felelte vicces hangon a madár. 

– Ne akarj átverni! 

– A nevem Gerard. 

– Látod, ezt már elhiszem. Gerard. Nem tetszik. Olyan 

idegen hangzása van. Mit szólnál a Jerryhez? 

– Nem akarom – mondta a papagáj. 

– Miért nem? 

– Hülyeség. Hülye ötlet.  

Kínos csend lett. 

– Tényleg? – kérdezte fenyegető hangon Barton Williams. 

Nem felejtette el, hogy csak egy állattal beszél, de nem volt 



 

 

hozzászokva, hogy lehülyézzék. Különösen ahhoz nem, hogy 

egy madár hülyézze le. Már egyáltalán nem volt olyan lelkes, 

mint amikor először hallotta beszélni a papagájt. 

– Jerry, jobban jársz, ha nem szemtelenkedsz velem, mert 

most már az enyém vagy. 

– Az embereket nem lehet birtokolni. 

– Te nem vagy ember, Jerry. Te egy átkozol! papagáj vagy. 

– Barton közelebb lépett a madárhoz. – Most pedig elmondom 

neked, hogyan fogod csinálni. Haza foglak vinni a 

feleségemnek, és neki ajándékozlak, te pedig viselkedni fogsz, 

és szórakoztató leszel, és elhalmozod őt bókokkal, hogy jól 

érezze magát. Megértetted? 

– A többiek is hülyének néznek – mondta Gerard. A pilóta 

hangját utánozta; a férfi hallotta a nyitott ajtón át, és riadtan 

hátratekeredett. – Jézusom, néha teljesen kivagyok a vén 

fingtól – folytatta Gerard. 

Barton Williams szemöldöke összerándult. 

A következőkben a repülőgép sugárhajtóműveinek a zaját 

hallhatta Gerard előadásában, és a zaj felett egy lány, az egyik 

légikísérő hangját: 

– Jenny, te fogod leszívni ma, vagy én? 

– Te vagy a soros.  

Egy sóhaj. 

– Rendben. 

– Ne feledd el bevinni az italt.  

Ajtó nyílt… majd csukódott. 

Barton Williams feje már céklavörös volt, de a madár nem 

állt le: 

– Ó, Barton! Ó, Barton! Gyere, csináld még. Olyan 

hatalmas! Ó, igen, bébi. Gyere, nagyfiú! Ó, de imádom. Olyan 

hatalmas, aaaaaah! 



 

 

– Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne hazavinni téged – 

mondta elfojtott hangon Barton. 

– Te vagy az oka, hogy olyan rondák a gyerekeink, kis 

drágaságom – mondta Gerard. 

– Elegem van belőled – fordított hátat neki Barton. 

– Ó, Barton! Gyere, adjál még! Ó, Barton, ez olyan 

hatalmas! Ó… Barton Williams egy ingerült mozdulattal 

letakarta a kalitkát. 

– Jenny, drágám, ugye vannak rokonaid Daytonban? 

– Igen, Mr. Williams. 

– Gondolod, hogy lenne valaki köztük, aki örülne egy 

beszélő papagájnak? 

– Nos… ami azt illeti, igen, Mr. Williams. Biztos vagyok 

benne, hogy örülnének neki. 

– Helyes, helyes. Nagyra értékelném, ha elvinnéd ma 

nekik. 

– Természetesen, Mr. Williams. 

– És ha ne adj isten az agyukra menne, akkor mondd meg 

nekik, hogy nyugodtan kössenek a lábára egy követ, és lökjék 

a folyóba. Mert én soha többé nem akarom látni ezt a tollas 

ördögöt. 

– Értettem, Mr. Williams. 

– Ezt én is hallottam – közölte a madár. 

– Helyes. Nagyon helyes – nyugtázta Williams. 

Miután az öreg limuzinja elhúzott, a reptér betonján álló 

Jenny, kezében a letakart kalitkával, tanácstalanul a pilótára 

nézett. 

– Most mi a fenét kezdjek vele? Az apám utálja a 

madarakat. Le szokta lőni őket. 



 

 

– Vidd el egy állatkereskedésbe – javasolta a pilóta. – Vagy 

add oda valakinek, hogy vigye el Utah-ba vagy Mexikóba, vagy 

valahová jó messze. 

A Frissítő Mancsok egy elegáns üzlet volt Shaker 

Heightsben. Jenny csak kiskutyákat látott odabent, meg egy 

jóképű nála valamivel fiatalabb fickót a pult mögött. 

Átkozottul jó teste volt. A lány letett eléje a kalitkát. 

– Papagájokat is árultok? 

– Nem. Csak kutyákat. – A fiú rámosolygott. – Mi van 

benne? Ja, egyébként Stan vagyok. – A kitűzője szerint a teljes 

neve Stan Milgram volt. 

– Szia, Stan, én Jenny vagyok. Ő pedig Gerard. Egy afrikai 

szürkepapagáj. 

– Nézzük – javasolta Stan. – El szeretnéd adni? 

– Vagy ajándékozni. 

– Miért? Mi a baj vele? 

– A tulajnak nem kell. 

Jenny leemelte a takarót. Gerard pislogott néhányat, 

megemelgette a szárnyait, aztán közölte: 

– Engem elraboltak. 

– Hé, ez egészen jól beszél! – állapította meg Stan. 

– Ó, ahhoz aztán nagyon ért – mondta Jenny. 

– Ó, ahhoz aztán nagyon ért – utánozta Gerard. – Ne légy 

ilyen leereszkedő velem! – tette hozzá a saját hangján. 

Stan összeráncolta a homlokát. 

– Ezt meg hogy érti? 

– Hülyékkel vagyok körülvéve – mondta Gerard. 

– Sokat beszél – vont vállat Jenny. 

– Van vele valami gond? 

– Nincs. 



 

 

Gerard a fiú felé fordult. 

– Már megmondtam – mondta türelmetlenül. – Engem 

elraboltak. Ő is benne volt. Ő az egyik emberrabló. 

– Lopott állat? – kérdezte Stan. 

– Nem elloptak – felelte Gerard. – Elraboltak. 

– Milyen akcentus ez? – kérdezte Stan.  

A lányra mosolygott. Jenny oldalra fordult, hogy a 

domborulatai nagyobb hangsúlyt kapjanak. 

– Francia. 

– Nekem inkább britnek tűnik. 

– Én csak azt tudom, hogy Franciaországból jött. 

– Ó, la la – mondta Gerard. – Figyelne rám végre valaki? 

– Embernek képzeli magát – magyarázta Jenny. 

– Mert ember vagyok, te ütődött – fortyant fel Gerard. – És 

ha rá akarsz mászni erre a pasira, csak tedd. Nincs kedvem 

sokáig bámulni, ahogy a kellékeidet kelleted előtte. 

Jenny elvörösödött. A fiú elfordította a tekintetét, aztán 

mégis Jennyre nézett, és elmosolyodott. 

– Nagy szája van – mondta még mindig pipacsszínű arccal 

Jenny. 

– Káromkodni is szokott. 

– Még soha nem hallottam. 

– Mert ismerek valakit, aki örülne neki. Feltéve, hogy 

tényleg nem káromkodik. 

– Ki lenne az? 

– A nagynéném, Kaliforniában. Mission Viejóban lakik, 

Orange megyében. Özvegy, egyedül él. Szereti az állatokat, és 

nagyon magányos. 

– Aha, értem. Ő oké lenne. Nagyon is oké. 



 

 

– El akarsz ajándékozni? – kérdezte rémült hangon 

Gerard. – Ez rabszolgatartás! Én nem vagyok egy tárgy, hogy 

elajándékozz. 

– Néhány nap múlva meglátogatom – mondta Stan 

Milgram. – Akkor magammal vihetem. Biztos vagyok benne, 

hogy kedvelni fogja. Na és te? Mit csinálsz ma este? 

– Semmi különöset – felelte fülig érő szájjal Jenny. 



 

 

059. 

A raktárépület a medani reptér közelében volt. Volt egy 

nagy tetőablaka is, így a teremben elég világos volt ahhoz, hogy 

ne kelljen nappal is a villanyt égetni. A ketrecben ülő fiatal 

orangután egészségesnek látszott, és teljesen magához tért az 

altatók okozta kábulatból, bár a szeme még vörös volt és riadt. 

Gorevitch idegesen fel-alá járkált, és a karóráját nézegette. 

A videokamerája az asztalon hevert, megrepedt burkolattal, és 

sáros lé csepegett belőle. Gorevitch szétszedte volna, hogy 

megszárítsa, de nem voltak meg hozzá a szerszámai. 

Az asztal túloldaláról Zanger, a hálózat képviselője 

megkérdezte: 

– És most mit akar tenni? 

– Megvárjuk, hogy hozzanak egy másik rohadt kamerát. – 

Gorevitch a DHL futárszolgálat sárga egyenruháját viselő 

fiatal maláj felé fordult. – Mikor jönnek már? 

– Azt mondták, hogy egy óra múlva itt lesznek, uram.  

Gorevitch mérgesen horkantott. 

– Ezt két órával ezelőtt mondták. 

– Igen, uram, de a gép már elhagyta Bekasit, és úton van 

ide.  

Bekasi Jáva északi partján volt, ezerháromszáz 

kilométerre tőlük. 

– És a kamera is a gépen van? 

– Minden bizonnyal. 

Gorevitch folytatta a fel-alá járkálást, és közben igyekezett 

kerülni Zanger vádló tekintetét. Az egész ballépések 

komédiába illő sorozata volt. A dzsungelben Gorevitch 

majdnem egy órán keresztül élesztette a majmot, aztán 



 

 

megbirkózott vele, hogy lekötözze, és megint elbódítsa. Amikor 

ezzel megvoltak, észak felé indult, Medanba – itt volt a 

legközelebbi reptér –, és egész úton olyan éberen figyelte az 

állatot, mint anya az alvó beteg csecsemőjét, attól tartva, hogy 

adrenalinsokkot kaphat. 

Az orangután túlélte az utazást, és a raktárban tért 

magához, hogy úgy szitkozódjon, mint egy részeg holland 

tengerész. Gorevitch értesítette Zangert, aki késlekedés nélkül 

odarepült New Yorkból. 

Csakhogy mire Zanger megérkezett, az állat légcsőhurutot 

kapott, és annyira berekedt, hogy csak halk suttogásra telt 

tőle. 

– Mi a fenét kezdjek ezzel? – dühöngött Zanger. – Ezt nem 

lehet hallani! 

– Nem számít – mondta Gorevitch. – Felvesszük, aztán 

alámondjuk a szöveget. Szinkronizáljuk. 

– Meg akarja hamisítani a hangját? 

– Senki se fogja tudni. 

– Teljesen megőrült? Mindenki tudni fogja. A világ összes 

hanglaborja ellenőrizni fogja a hangját bonyolult műszerekkel. 

Öt percbe se fog telni, hogy rájöjjenek. 

– Jó – vont vállat Gorevitch. – Akkor megvárjuk, hogy 

jobban legyen. Zangernek azonban ez sem tetszett. 

– Nagyon betegnek tűnik. Nem fázhatott meg? 

– Nincs kizárva – mondta Gorevitch. Szinte biztos volt 

benne, hogy tőle kapta el a meghűlést a szájból szájba 

lélegeztetés során. Gorevitchet nem viselte meg különösebben 

a betegség, az orangutánt azonban annál inkább. Az állatot 

görcsös köhögési rohamok kínozták, és az állapota nemhogy 

javult volna, hanem percről percre romlani látszott. 

– Állatorvost kellene hívni. 



 

 

– Nem lehet – jelentette ki Gorevitch. – Védett állat, és mi 

elloptuk. 

– Maga lopta el – emlékeztette Zanger. – És ha nem vigyáz, 

meg is fogja ölni. 

– Fiatal, jó erőben van. Helyre fog jönni. 

És valóban, másnap a majom már megint beszélt – és a 

szitkozódás mellett undorító, zöldessárga, gennyes váladékot 

köpködött. Gorevitch úgy döntött, jobb lesz, ha mielőbb 

lefilmezi, ezért kiment, hogy behozza a felszerelést az autóból. 

Befelé jövet azonban megbotlott, és egy sáros lével teli árokba 

ejtette a kamerát. Mindezt alig három méterre a raktár 

ajtajától. 

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, hiába járták keresztül-

kasul egész Medánt, sehogy se tudtak szert tenni egy 

tisztességes videokamerára. Kénytelenek voltak Jáváról 

hozatni egyet; most erre vártak, miközben a majom 

szitkozódva, köhögve és köpködve őket figyelte a ketrecből. 

Zanger lőtávolságon kívülre menekülve állt, és a fejét 

csóválta. 

– Ez kész kabaré. 

Gorevitch megint a maláj kölyökre nézett, és megint 

megkérdezte: 

– Mikor jönnek már? 

A kölyök széttárta a kezét, és vállat vont. 

A ketrecben az orangután köhögött és szidta őket 

rendületlenül. 



 

 

060. 

Georgia Bellarmino bement a lánya szobájába, és gyors 

terepszemlét tartott. Az egész szoba egy nagy szemétdomb volt. 

Morzsák a lepedő gyűrődéseiben, összekarcolt CD-k a földön, 

az ágy alatt pedig szétgurult kólás alumíniumdobozok, egy 

poros hajkefe, egy hajsütővas és egy üres tubus, amiben egykor 

önbarnító krém volt. Georgia kihúzgálta az ágy mellett álló 

íróasztal fiókjait; egy halom rágógumis papír, összegyűrt 

fehérneműk, leheletfrissítő cukorkák, alapozó krémek, fotók a 

legutóbbi évzáró bálról, gyufák, egy számológép, koszos zoknik, 

a Teen Vogue és a People régi számai tárultak a szeme elé 

kaotikus állapotban. Meg egy pakk cigaretta, aminek nagyon 

nem örült. 

Megnézte a komód fiókjait is ~ áttapogatta a ruhákat, és 

hátranyúlt a fiókok mögé is –, aztán gardróbot, ami eltartott 

egy darabig, mert már belépni is kihívást jelentett a padlót 

elborító cipőktől. Aztán jött a mosdókagyló alatti szekrény, 

majd a szennyestartó. 

Semmit sem talált, ami magyarázatot adhatott volna a 

véraláfutásokra. 

A szennyestartót egyébként, állapította meg, nem sok 

értelme volt berakni, mert Jennifer így is a földre dobálta a 

levetett ruháit. Georgia Bellarmino lehajolt, hogy felmarkolja 

őket; ekkor vette észre a csíkokat a járólap felületén. 

Guminyomokat. Két halvány, párhuzamos vonalat. 

A távolságukból rögtön tudta, hogy mi hagyhatta itt őket: 

a létra. 

A mennyezeten egy padlásfeljáró volt, egy lemezzel 

lezárva. A lemezen elmaszatolódott ujjnyomok éktelenkedtek. 



 

 

Georgia kiment a létráért. 

Egy perccel később félrelökte a lemezt, és egy halom tű meg 

fecskendő zuhant a nyakába. 

Te jóságos ég, gondolta. Felnyúlt a padlástérbe, és 

körbetapogatózott. Egy halom tubust talált. Egyenként levette, 

és megnézte őket. Mindegyiken orvosi címke volt: LUPRON, 

GONAL-F FOLLESTIM. 

Termékenységi gyógyszerek. 

Mi a fenére használhatta őket Jen? 

Úgy döntött, nem hívja fel a férjét; nem akarta felzaklatni. 

Inkább az iskola számát kereste elő a mobiltelefonján. 



 

 

061. 

Dr. Martin Bennett chicagói rendelőjében hívást jelzett 

az intercom, de az orvos nem törődött vele. A szövettani 

vizsgálat eredménye rosszabb volt, mint amire számított, 

sokkal rosszabb. Most hogyan mondja el a betegnek? 

Martin Bennett ötvenöt éves volt, és immár három évtizede 

dolgozott belgyógyászként, így sokszor, sok beteggel kellett 

már rossz hírt közölnie, de ezt nem lehetett megszokni. 

Különösen akkor volt nehéz, ha a beteg fiatal volt, vagy 

kisgyerekeket nevelt. A fiai fényképére pillantott. Már 

mindketten egyetemisták voltak. Tad negyedéves volt a 

Stanfordon, Bill pedig a Columbiára járt, az orvosi kar 

előkészítőjére. 

Kopogás hallatszott, és Beverly, az asszisztensnő dugta be 

a fejét a rendelőbe. 

– Elnézést, dr. Bennett, de nem válaszolt, és ez szerintem 

fontos. 

– Tudom. Én csak… azon tűnődtem, hogy mondjam meg. – 

Felállt, és kilépett az asztal mögül. – Küldje be Andreát. 

Beverly megrázta a fejét. 

– Nem róla van szó. Még nincs itt. Egy másik nőről 

beszélek. 

– Milyen másik nőről? 

Beverly besiklott az irodába, és becsukta maga mögött az 

ajtót. Lehalkította a hangját: 

– A lányáról. 

– Miről beszél? Nekem nincs lányom. 

– Nos, a váróteremben ülő ifjú hölgy azt állítja, hogy az ön 

lánya. 



 

 

– Ez lehetetlen – mondta elképedve Bennett. – Hogy 

hívják.  

Beverly a jegyzettömbjéről letépett lapra pillantott. 

– A neve Murphy, és Seattle-ben lakik. Az anyja az 

egyetemen dolgozik. Huszonnyolc éves, és egy kislány is van 

vele, talán másfél éves lehet. 

– Murphy? Seattle? – Bennett a múltjába révedt. – 

Huszonnyolc éves, azt mondja? Nem, nem, ez lehetetlen. – Neki 

is megvoltak a maga kalandjai az egyetemi évek alatt, de már 

harminc éve nős volt, és azóta kizárólag az orvosi 

konferenciákon hűtlenkedett. Igaz legalább kettő volt évente, 

Cancúnban, Svájcban, mindig valamilyen egzotikus helyen, de 

ezekre csak tizenöt éve járt el. Szóval lehetetlen volt, hogy ilyen 

idős lánya legyen. 

– Az ember sose tudhatja – mélázott Beverly. – Beküldjem?  

– Ne. 

– Ha gondolja, elküldöm, de nem biztos, hogy jó ötlet. Nem 

lenne jó, ha jelenetet rendezne a többi beteg előtt. Kissé, khm, 

instabilnak látszik. És ha nem az ön lánya, akkor jobb lenne 

ezt négyszemközt tisztázni. 

Bennett lassan, kelletlenül bólintott. Visszaült a helyére. 

– Jól van – egyezett bele. – Küldje be. 

– Meglepetés! – mondta a küszöbről a nő, egy vonzónak 

egyáltalán nem nevezhető, átlagos testmagasságú szőke. 

Farmert, pólót és nyitott inget viselt, és egy koszos, csepegő 

orrú kisgyereket tartott a karjában. – Bocs, hogy nem öltöztem 

az alkalomhoz illően, de tudja, hogy van ez.  

Bennett felállt az asztal mögött. 

– Kérem, jöjjön be, Miss… 



 

 

– Murphy. Elizabeth Murphy. – A nő a baba felé intett a 

fejével. – Ő pedig Bess. 

– Én dr. Bennett vagyok. – Intett neki, hogy foglaljon 

helyet, és míg a nő leült, alaposan megnézte magának. 

Semmilyen hasonlóságot nem látott közöttük, a 

leghalványabbat sem. Ő maga barna hajú volt, világos bőrű, 

enyhén túlsúlyos. A nő sovány volt, ideges alkat, sárgás 

árnyalatú bőrrel. 

– Igen, tudom – mondta a nő. – Arra gondol, hogy 

egyáltalán nem hasonlítunk. De a természetes hajszínemmel, 

és ha egy kicsit vastagabb lennék, már látná a családi 

vonásokat. 

– Sajnálom – ült le Bennett is –, de hogy őszinte legyek, 

nem látom. 

– Nem gond – vont vállat a no. – Gondolom, alaposan 

megdöbbentettem. 

– Meglepett, az kétségtelen. 

– Telefonálni akartam, hogy felkészülhessen, de végül úgy 

döntöttem, jobb lesz, ha csak úgy beállítok. Féltem, hogy leráz. 

– Értem. Nos, Miss Murphy, miből gondolja, hogy az én 

lányom? Az édesanyja mondta? 

– Nem. 

– Ő ismer engem? 

– Egek, dehogy. 

Bennett megkönnyebbülten felsóhajtott. 

– Akkor, attól tartok, nem értem… 

– Mindjárt rátérek. Maga Dallasban volt rezidens. A 

Southern Memorialban.  

Az orvos elkomorodott. 

– Igen… 



 

 

– Minden rezidensnek vércsoportvizsgálatot csináltak, 

hogy vészhelyzet esetén vért adhassanak. 

– Igen, de az nagyon régen volt – emlékezett vissza 

Bennett. – Harminc évvel ezelőtt. 

– Igen, úgy van. Megtartották a vérmintát, apa – mondta 

magabiztosan a nő. 

– És az mit jelent? – kérdezte kényelmetlenül feszengve 

Bennett. 

– Meg akarod fogni az unokádat? 

– Inkább nem. 

A nő csibészesen elmosolyodott. 

– Más vagy, mint amilyennek elképzeltelek. Azt hittem, 

hogy egy orvos sokkal… megértőbb. A bellevue-i 

metadonklinikán sokkal megértőbbek. 

– Miss Murphy, ha kérhetem… 

– Miután leszoktam a drogokról, és megszültem ezt a 

gyönyörű kislányt, rájöttem, hogy rendbe kell raknom az 

életemet. Azt akartam, hogy ismerje a nagyapját. És én is meg 

akartalak végre ismerni. 

Bennettnek elege volt a mellébeszélésből. Felállt, és 

határozott hangon közölte: 

– Miss Murphy, ugye tisztában van vele, hogy ha 

fenntartja az állításait, génvizsgálatra kötelezhetem, és ha 

az… 

– Ó, hogyne – felelte a nő. – Tisztában vagyok vele. – Egy 

összehajtogatott papírt lökött az asztalra. Bennett 

szétnyitotta. Egy dallasi genetikai labor vizsgálati jelentése 

volt. Végigfutotta, és érezte, hogy forogni kezd vele az iroda.  

– Azt mondja, hogy egészen biztosan te vagy az apám – 

mondta a nő. – Annak az esélye, hogy mégsem, egy a 

négymilliárdhoz. Az elraktározott véred alapján készült. 



 

 

– Ez őrület – rogyott vissza a székébe Bennett. 

– Azt hittem, gratulálni fogsz. Nem volt ám könnyű 

kideríteni. Anya huszonnyolc évvel ezelőtt St. Louisban lakott. 

Akkoriban férjnél volt. 

Bennett St. Louisban járt orvosi egyetemre. 

– De nem ismer? 

– Mesterséges megtermékenyítése volt egy névtelen donor 

spermájával. Aki te voltál. 

Bennett azt hitte, menten elájul. 

– Sejtettem, hogy a donor csakis egy orvostanhallgató 

lehetett – folytatta a nő –, merthogy a beavatkozást az 

egyetemi klinikán hajtották végre, és nekik saját 

spermabankjuk volt. Akkoriban nagy divat volt a köreitekben 

pénzért spermát adományozni, nem igaz? 

– De igen. Huszonöt dollárt fizettek érte. 

– Ugye. Akkoriban az jó kis zsebpénznek számított. És 

hetente megkaphattad, mi? Bementél, és ellőttél egy patront. 

– Nagyjából. 

– A klinika tizenöt évvel ezelőtt leégett, az irattárral 

együtt, de én megszereztem a diákévkönyveket, és átnéztem 

őket. Minden évben százhúsz diákot vettek fel, akiknek a fele 

nő volt. Ez hatvan férfit jelentett. Kizárva az ázsiaiakat és 

egyéb kisebbségieket, maradt évi harmincöt. Akkoriban a 

sperma nem állt el egy évnél tovább, úgyhogy végül 

száznegyven nevem maradt. Gyorsabban ment, mint hittem. 

Bennett lecsúszott a székében. 

– De tudni akarod az igazat? Amikor megláttam a 

fényképedet az évkönyvben, rögtön tudtam. A hajad, a 

szemöldököd… – Vállat vont. – Mindegy. Itt vagyok. 

– De ennek nem lett volna szabad megtörténnie! – 

tiltakozott Bennett. – Névtelen donorok voltunk. 



 

 

Lenyomozhatatlanok. Egyikünk se tudhatta volna meg soha, 

hogy született-e gyereke vagy sem. 

– Ja. De az akkor volt. 

– De én soha nem mentem bele, hogy bárkinek is az apja 

legyek. Ez a lényeg. 

A nő vállat vont. 

– Most erre mit mondhatnék? 

– Nem én akartam gyereket. Én csak segítettem, hogy 

meddő házaspároknak gyerekük születhessen. 

– Nos, akkor is a te gyereked vagyok. 

– De vannak szüleid… 

– A te gyereked vagyok, dr. Bennett. Ezt a bíróságon is 

igazolni tudom. Hosszú ideig mindketten hallgattak, és 

egymást nézték. A bébi nyáladzott és izgett-mozgott az anyja 

ölében. 

– Mit akar tőlem? – kérdezte végül Bennett. 

– Csak látni akartam a biológiai apámat… 

– Nos, most már látta. 

– És szeretném, ha eleget tenne apai kötelezettségeinek. 

Azért, amit velem tett. 

Hát erről volt szó. Végre kibújt a szög a zsákból. 

– Miss Murphy – állt fel lassan –, tudnia kell, hogy nem fog 

kicsikarni tőlem semmit. 

A nő is felállt. 

– A te génjeid miatt vagyok kábítószerfüggő – jelentette ki. 

– Te tehetsz róla. 

– Ne legyen abszurd. 

– Az apád alkoholista volt, és neked is voltak 

drogproblémáid. A függőség génjeit hordozod. 

– Milyen géneket? 



 

 

– AGS3. Heroinfüggőség. DAT1. Kokainfüggőség. Nálad is, 

nálam is jelen van mindkettő. Tőled kaptam őket. Nem lett 

volna szabad hibás spermát adnod. 

– Miről beszél? – kérdezte nyugtalanul Bennett. Most már 

világos volt, hogy a nő betanult szöveget ad elő. Az orvos 

veszélyt szimatolt. – Harminc évvel ezelőtt adtam azt a 

spermát. Akkor még nem voltak géntesztek… Így most nincs 

felelősség sem… 

– De tudtad! – csattant fel a nő. – Tudtad, hogy voltak 

kokainproblémáid. Tudtad, hogy voltak zűrös emberek a 

családodban, és te mégis eladtad a spermádat. Piacra dobtad a 

sérült, veszélyes spermádat. Nem érdekelt, kit fertőzöl meg. 

– Megfertőzök? 

– Nem lett volna szabad azt tenned, amit tettél. Az 

orvostársadalom szégyene vagy. Más emberek nyakába 

varrtad a genetikai rendellenességeidet, aztán tojtál az 

egészre. 

Bennett nyugalmat erőltetett magára. Az ajtóhoz lépett. 

– Miss Murphy, nincs több mondanivalóm az ön számára. 

– Kidobsz? Ezt még bánni fogod! – sziszegte a nő. – Nagyon 

megfogod bánni. Azzal kiviharzott a rendelőből. 

Bennett úgy érezte, mintha minden életerőt kiszívtak 

volna a testéből. Lerogyott a székére, és kábán a kint váró 

beteg kartonjait bámulta. Most egyik sem tudta érdekelni. 

Felhívta az ügyvédjét, és felvázolta neki a helyzetet. 

– Pénzt akar? – kérdezte az ügyvéd. 

– Gondolom. 

– Nem mondta, hogy mennyit? 

– Jeff, ugye nem kell komolyan vennem? – reménykedett 

Bennett. 



 

 

– De, sajnos igen. Ez történt Missouriban is, pedig az 

államnak akkor még nem voltak konkrét törvényei a 

mesterséges megtermékenyítés apasági kérdéseire. Az ehhez 

hasonló esetek eddig nem jelentettek gondot. Ez most 

megváltozott, és tudnod kell, hogy a bíróság mindig a 

gyermeket támogatja. 

– Huszonnyolc éves. 

– Igen, és vannak szülei, de ettől még irtó nagy kalamajkát 

okozhat. A génvizsgálatra alapozva például gondatlan 

veszélyeztetéssel vádolhat, meg még ki tudja, mi mindent fog 

előhúzni a kalapból az ügyvédjével. A bíró vagy neki ad igazat, 

vagy nem, de ne feledd, a férfiak mindig hátrányban vannak az 

ilyen esetekben. Mondjuk teherbe ejtesz egy nőt, és ő úgy dönt, 

abortuszt akar. Megteheti anélkül, hogy a beleegyezésedet 

kérné. De ha úgy dönt, hogy megszüli, neked fizetned kell a 

tartásdíjat még akkor is, ha nem akartad a gyereket. A bíróság 

azt fogja mondani, hogy ha így gondolod, akkor nem kellett 

volna teherbe ejtened. Vagy tegyük fel, hogy apasági 

vizsgálatot csináltatsz a gyerekeiddel, és kiderül, hogy 

kakukkfiókákat nevelsz. A bíróság akkor is kötelezni fog, hogy 

tartásdíjat fizess a gyerekek után, akiket nem is te nemzettél. 

– De ez a nő már huszonnyolc éves. Nem gyermek. 

– A kérdés sokkal inkább az, hogy bíróság elé akar-e menni 

egy jó nevű orvos egy olyan üggyel, ami arról szól, hogy nem 

akarja támogatni a saját lányát. 

– Nem akarok – mondta Bennett. 

– Úgy van, nem akarsz. Ezt ő is tudja. És feltételezem, hogy 

a missouri precedenst is ismeri. Éppen ezért azt javaslom, várd 

meg, hogy megint megkeressen, beszélj meg vele egy 

találkozót, és hívj fel. Ha van ügyvédje, annál jobb. Tégy róla, 



 

 

hogy ő is ott legyen. Addig pedig faxold át a genetikai vizsgálat 

eredményét. 

– Fizetnem kell neki? 

– Számíts rá – mondta az ügyvéd, és letette a telefont. 



 

 

062. 

A rockville-i rendőrkapitányság ügyeletese egy vonzó, 

bársonyos bőrű, huszonöt éves fekete nő volt, akit az asztalán 

álló névtábla szerint J. Lowrynak hívtak. Ropogós, frissen 

vasalt egyenruhát viselt. 

Georgia Bellarmino közelebb tuszkolta a lányát az 

asztalhoz, és a nő elé borította a fecskendőkkel és tubusokkal 

teli zacskó tartalmát. 

– Ms. Lowry, tudni szeretném, hogy a lányom mire 

használta ezeket, de nem hajlandó elárulni nekem. 

A lánya rávillantotta a tekintetét. 

– Gyűlöllek, anya. 

Lowry nem tűnt meglepettnek. A tubusokra pillantott, 

aztán Georgia lányára. 

– Orvos írta fel neked őket? 

– Igen. 

– A szaporodással kapcsolatos gyógyszerek? 

– Igen. 

– Hány éves vagy?  

– Tizenhat. 

– Láthatnék egy igazolványt? 

– Még csak tizenhat éves – hajolt előre Georgia Bellarmino. 

– Éppen ezért tudni szeretném… 

– Sajnálom, asszonyom – vágott a szavába a rendőrnő. – 

Ha a lánya betöltötte a tizenhatodik életévét, és ezek a 

gyógyszerek szaporodással kapcsolatos problémákat 

érintenek, akkor a lányának jogában áll megtagadni a választ. 

– Hogy érti azt, hogy jogában áll? Ő az én lányom. És még 

csak tizenhat éves. 



 

 

– Ez a törvény, asszonyom. 

– De az a törvény az abortuszra vonatkozik, és itt nem arról 

van szó. Itt arról van szó, hogy nem tudom, mit művel magával 

a lányom. Ezek termékenységi gyógyszerek. Miért lövi magát 

termékenységi gyógyszerekkel? 

– Sajnálom, de nem segíthetek önnek. 

– Azt akarja mondani, hogy a lányom gyógyszerekkel 

injekciózhatja magát, és nekem nincs jogom megtudni, hogy 

miért? 

– Ha ő nem akarja önként felvilágosítani önt, akkor nincs. 

– És az orvosának? 

Lowry rendőrtiszt megrázta a fejét. 

– Ő sem. Köti az orvosi titoktartási kötelezettség. 

Georgia Bellarmino összegyűjtötte a tubusokat és a 

fecskendőket, és visszarakta őket a zacskóba. 

– Ez nevetséges. 

– Nem én hozom a törvényeket, asszonyom – mondta a 

rendőrnő. – Én csak arról gondoskodom, hogy betartsák őket. 

Az iskola felé autóztak. 

– Drágám – szólalt meg hosszú hallgatás után Georgia –, 

ugye nem akarsz teherbe esni? 

– Nem. – Jennifer karba tett kézzel, dühösen ült mellette. 

– Tizenhat éves vagy, a termékenység kérdése még aligha 

érdekel téged… Akkor minek a gyógyszerek? 

– Hülyét csináltál belőlem. 

– Csak aggódom érted, drágám. 

– Nem, nem aggódsz. Csak beleütöd az orrod mindenbe. 

Egy gonosz, kíváncsi boszorka vagy. És utálom ezt az autót! 

Így tartott ez egészen addig, míg vissza nem értek az iskola 

elé. Jennifer kiszállt, és bevágta az ajtót. 



 

 

– És elkéstem miattad a francia dogáról! 

Fárasztó délelőtt volt, és Georgiának két találkozót is le 

kellett mondania. Most pótolnia kellett ezeket, és ehhez az 

egész időbeosztását át kellett szerveznie. Bement az irodába, 

letette a zacskót a földre, és telefonálni kezdett. Az irodavezető, 

Florence észrevette a tasakot. 

– Ejha – mondta a tartalma láttán. – Nem vagy egy kicsit 

idős ehhez? 

– Nem én használom – válaszolta ingerülten Georgia.  

– Akkor… csak nem a lányod? 

Georgia bólintott. 

– De. 

– Ez annak a dr. Vandickiennek a műve – közölte Florence. 

– Kinek? 

– Lent Miamiban. Ezek a tinilányok beveszik a 

hormonokat, felpumpálják a petefészküket, eladják neki a 

petéiket, és zsebre vágják a pénzt. 

– És aztán? – kérdezte Georgia. 

– És aztán mellimplantátumot vesznek belőle.  

Georgia felnyögött. 

– Te jó ég! Ez elképesztő! 

Fel akarta hívni a férjét, de Rob sajnos épp a repülőn ült, 

útban Ohio felé, hogy riportot készítsenek vele. A 

beszélgetésnek – bármennyire fontos volt is – várnia kellett. 



 

 

063. 

A szenátusi épületből a szenátusi étterembe vezető föld 

alatti villamoson Robert Wilson vermonti szenátor a kaliforniai 

Dianne Feinstein szenátor asszony felé fordult, hogy 

megjegyezze: 

– Azt hiszem, sokkal proaktívabbaknak kellene lennünk 

ebben a géndologban. Például lehet, hogy nem ártana egy 

törvény, amely elejét vehetné annak, hogy a fiatal lányok 

eladják a petéiket. 

– Már ezt teszik, Bob – mondta Feinstein. – Már most is 

vannak olyanok, akik eladják a petéiket. 

– Miért? Hogy az egyetemi tandíjukat fedezzék? 

– Lehet, hogy akadnak ilyenek is közöttük, de többnyire 

azért, hogy új autót vegyenek a barátjuknak, vagy hogy 

megnagyobbíttassák a mellüket. 

Wilson szenátor zavarban volt. 

– És ez mióta megy így? 

– Már legalább két éve – tájékoztatta Feinstein. 

– Gondolom, Kaliforniában… 

– Mindenütt, Bob. Egy New Hampshire-i tinédzser azért 

tette meg, hogy kifizesse a fiúja óvadékát. 

– És ez önt zavarja? 

– Nem örülök neki – mondta Feinstein. – Szerintem nagy 

butaságot csinálnak. Úgy tudom, az eljárás számos veszélyt 

rejt magában. Ezek a lányok a termékenységüket 

kockáztatják. De milyen alapon tilthatnánk? Az ő testük, az ő 

petéik. – Feinstein széttárta a kezét. – Különben is, az a hajó 

már régen elment, Bob. 



 

 

064. 

Már megint! Ellis Levine a Ralp Lauren áruház első 

emeletén találta az anyját, a Madison és a Hetvenkettedik utca 

sarkán. A tükör előtt állt krémszínű vászonkosztümben, 

amihez zöld sálat kötött a nyaka köré. Ide-oda forgolódott, 

billegett. 

– Hello, drágám – üdvözölte a fiát, amikor megpillantotta 

őt. – Megint jelenetet akarsz rendezni? 

– Anya! Mit csinálsz? 

– Veszek néhány holmit a nyárra, drágám. 

– Ezt egyszer már megbeszéltük – mondta szemrehányóan 

Ellis. 

– Csak néhány holmit. Tetszik, hogy a nadrág szára fel van 

hajtva? Szerintem egy kicsit sok. 

– Beszélnünk kell – jelentette ki Ellis. 

– Ebédelünk? 

– A spray nem működött – közölte a férfi. 

– Ó, nem is tudom. – Az asszony megdörzsölte az arcát. – 

Mintha hidratáltabb lennék. Egy héttel utána kezdtem érezni. 

De nem túlságosan. 

– És vásárolgattál. 

– Alig vásárolok mostanában. 

– A múlt héten háromezer dollárt hagytál az üzletekben. 

– Nem kell aggódnod. Egy csomó cuccot visszavittem. – 

Megigazította a sálat. – Szerintem ez a zöld nem előnyös az 

arcomnak. Olyan beteg színem van tőle. Egy rózsaszín sál 

viszont csodás lenne. Vajon van nekik rózsaszínben is? 

Ellis feszülten, rosszat sejtve figyelte az anyját. Valami 

nem stimmel, állapította meg. A tükör előtt állt, ugyanazon a 



 

 

helyen, mint hetekkel korábban, és ugyanúgy teljes közönyt 

tanúsított iránta, a mondanivalója, a család és a saját anyagi 

helyzete iránt. Akkor abszolút felelőtlenül viselkedett. 

Mint könyvelő, Ellis iszonyodott azoktól az emberektől, 

akik felelőtlenül álltak hozzá a pénzkérdéshez. A pénz valós, 

kézzelfogható dolog volt, könyörtelen tények és számjegyek 

megtestesítője. A pénzt teljesen hidegen hagyta, hogy valaki 

mit gondol róla, vagy hogyan tekint rá. Az anyja képtelen volt 

felfogni a pénzügyi helyzete rideg valóságát. 

Nézte, ahogy mosolyog, és megkérdezi a fiatal eladónőtől, 

hogy van-e rózsaszínű ugyanebből a sálból. Nincs, felelte a 

lány, ebben az évben nem jött ki rózsaszín. Csak zöld és fehér. 

Az anyja a fehéret kérte. A lány elment érte, az anyja 

mosolyogva feléje fordult. 

Mennyire felelőtlen. Mintha… 

Korai dementia, gondolta rémülten Ellis. Az első tünetek. 

– Miért nézel rám így? 

– Hogyan, anya? 

– Nem vagyok őrült. Nem fogsz berakni egy otthonba. 

– Miért tennék ilyent? 

– Tudom, hogy a pénzemet akarjátok. Ezért adjátok el a 

vaili és a Virgin-szigeteki lakásokat is. A pénzért. Kapzsik 

vagytok, az egész banda. Olyanok vagytok, mint a keselyűk: 

arra vártok, hogy felforduljunk. És ha nem tesszük meg nektek 

ezt a szívességet, akkor mással próbálkoztok. Be akartok dugni 

minket egy otthonba. Félre akartok állítani minket az útból. 

Beszámíthatatlannak akartok nyilváníttatni minket. Ez a 

tervetek, nem igaz? 

A lány visszajött a fehér sállal. Az anyja a nyakára tette, 

és egy elegáns mozdulattal hátralökte a végét. 



 

 

– Nos, Mr. Okostojás, engem nem fogtok otthonba dugni. – 

A lány felé fordult. – Ezt megveszem – mondta még mindig 

mosolyogva. 

A fivérek aznap este a Sushi Hanában találkoztak, ahol 

a jóképű és jó kapcsolatokkal rendelkező Jeffnek közvetlenül a 

vízesés mellett sikerült asztalt foglalnia. A korai időpont 

ellenére a hely tele volt modellekkel és színésznőkkel, így Jeff 

kedvére szemezhetett. Ellis bosszúsan megkérdezte tőle: 

– Hogy mennek otthon a dolgok?  

Jeff vállat vont. 

– Jól. Néha késő estig dolgozom. Érted. 

– Nem, nem értem, mert én nem vagyok menő befektetési 

tanácsadó, és a lányok nem kacsingatnak rám úgy, mint rád. 

Aaron, az ügyvéd, a legfiatalabb közülük, épp telefonált. 

Pár pillanattal később befejezte a beszélgetést, és összecsukta 

a készüléket. 

– Ebből elég, két nagyokos. Ezt csináljátok már a gimi óta. 

Inkább arról mesélj, mi van anyával. 

– Amit a telefonban mondtam – mondta Ellis. – 

Megbuggyant. Folyton mosolyog és boldognak érzi magát. 

Mintha minden a legnagyobb rendben lenne. 

– A múlt héten három lepedő úszott el. 

– Nem érdekli. Többet költ, mint valaha. 

– Ennyit arról a génkúráról – mondta Aaron. – Különben 

honnan szerezted? 

– Egy fickótól, aki egy kaliforniai biotech vállalatnál 

dolgozik. Azt hiszem, BioGennek hívják. 

Jeff elnézett mellette, de hirtelen visszakanyarodott a 

tekintete. 



 

 

– Hé, mintha hallottam volna valamit a BioGenről. 

Gondjaik voltak. 

– Miféle gondok? – kérdezte Aaron. 

– Valamelyik termékük szennyezett volt, a bevételeik 

jelentősen megcsappantak. Valami marhaságot csináltak, nem 

emlékszem. Kaptak egy elsődleges részvénykibocsátási 

ajánlatot, de annak szerintem már lőttek. 

Aaron a másik bátyjára nézett. 

– Gondolod, hogy az a spray az oka? 

– Nem, nem hiszem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az 

a szar nem működött. 

– De ha szennyezett… – tűnődött el Aaron. 

– Ne légy már annyira ügyvéd, Aaron. Anya egyik 

unokatestvére, vagyis a fia küldte szívességből. 

– A génterápia azonban veszélyes – mondta Aaron. – 

Halálesetek is történtek. Rengeteg. 

Ellis leállította: 

– Aaron, nem fogunk perelni senkit se. Attól tartok, hogy 

egy kezdődő agysorvadás szemtanúi vagyunk. Alzheimer vagy 

hasonló. 

– Csak hatvankét éves. 

– Már olyan korán is elkezdődhet.  

Aaron megrázta a fejét. 

– Ugyan már, Ellie. Anya tökéletesen rendben volt. Vágott 

az esze, mint a borotva. Most meg azt mondod, hogy el fogjuk 

veszíteni. Csakis a spray lehet az oka. 

– Szennyezés – emlékeztette őket Jeff. Egy lányra 

mosolygott. 

– Jeff, lennél szíves ide figyelni? 

– Azt teszem. Nézzétek azokat a dudákat. 

– Csináltatva vannak. 



 

 

– Muszáj neked mindig olyan ünneprontónak lenned? 

– Ahogyan az orra is. 

– Gyönyörű. 

– És paranoiás – állította Ellis. 

– Azt nem tudhatod. 

– Anyáról beszélek, te barom. Azt hiszi, hogy otthonba 

akarjuk dugni. 

– Aminthogy lehet, hogy szükség is lesz rá – reagált Aaron. 

– Nem lesz olcsó mulatság. De ha arra kényszerülünk, azért a 

genetikai cég lesz a felelős. Tudjátok, mennyire utálja a 

nyilvánosság ezeket a biotech cégeket. A felmérések szerint az 

emberek kilencvenkét százaléka ellenük van. Gátlástalan 

rohadékoknak tartják őket, akik semmibe veszik az emberi 

életet. Génmanipulált növények, génszabadalmak, dollárezrek 

centeket érő gyógyszerekért. Úgy tesznek, mintha kutatnának, 

de nem teszik, hanem bagóért felvásárolják mások munkáját, 

és úgy tesznek, mintha milliókat költöttek volna a fejlesztésre, 

holott a pénz, ha egyáltalán kiadták, reklámra ment el. Hazug, 

alattomos, pénzéhes rohadékok, akik közös örökségünket, az 

emberi genomot is pénzzé akarják tenni. Nyert ügyünk lenne. 

– Nem azért jöttünk össze, hogy pert indítsunk, hanem 

hogy megbeszéljük anya dolgát – emlékeztette még egyszer 

Ellis. 

– Apa jól van – mondta Jeff. – Bízzuk rá anyát. – Felállt, és 

átment egy másik asztalhoz, hogy leüljön három hosszú combú, 

miniszoknyás szépség közé. 

– Nem lehetnek többek tizenötnél – fintorodott el Ellis. 

– Pia van az asztalukon – figyelte meg Aaron. 

– Két iskolás korú gyereke van. 

– Hogy mennek otthon a dolgok? – kérdezte Aaron. 

– Maradjunk inkább a témánál. 



 

 

– Rendben – ment bele Aaron. – Lehet, hogy anyának 

agysorvadása van, lehet, hogy nem. De ha igen, és otthonba 

kell küldenünk, az rengeteg pénzbe fog kerülni. Nem hiszem, 

hogy megengedhetjük magunknak. 

– Akkor mit javasolsz? 

– Jó lenne minél többet kideríteni erről a BioGenről meg a 

sprayről, amit kaptunk. 

– Ez úgy hangzik, mintha perelni készülnél. 

– Csak előre gondolkodom – mondta Aaron. 



 

 

065. 

Még nincs vége! 

Billy Cleever, a dühös hatodik osztályos tanuló egy 

klasszikus ugratással lezúgott a játszótérről, pördült egy 

háromszázhatvan fokosat tail grabbel, aztán egy heel flippel 

ráfordult a járdára. A gördeszkás mutatvány hibátlanul 

sikerült, ami jó volt, mert úgy érezte, ma alaposan 

megtépázták a tekintélyét. A mögötte guruló négy haver is 

szokatlanul csendes volt, nem tépték a szájukat, mint 

általában, pedig ez, a Market Street felé vezető utca volt az 

egyik legjobb lejtőmenet egész San Diegóban. Most mégis 

csendben voltak. Mintha a történtek után ciki lett volna vele 

lenni. 

Billy Cleevert alaposan lealázták a nap folyamán. A keze 

fájt, mint az istennyila. Mondta annak a hülye védőnőnek, 

hogy csak ragtapaszt tegyen rá, de az ragaszkodott a pólyához. 

Letépte abban a percben, ahogy kitette a lábát a suli kapuján, 

de akkor is. Szarul nézett ki. Mint egy idióta. 

Megalázták. Őt. Tizenegy évesen Billy Cleever 

százhetvenhárom centiméter magas volt és ötvenöt kiló, egy 

csupa izom kölyök, aki jó egy fejjel magasabb volt bárkinél az 

iskolában. Ami azt illeti, még a legtöbb tanárnál is magasabb 

volt. Szóval nem nagyon akadt kihívója. 

Jamie, az a hülye kis szaros, az a kapafogú tehetett az 

egészről. Ha nem állt volna az útjába, nem lett volna semmi 

baj. Markié Lester, a Mester átpasszolta neki a labdát, és 

amikor Billy hátrálni kezdett, hogy elkapja, nekiütközött a 

kapafogúnak, és mindketten elnyaltak. Persze, hogy dühös 

volt, mert úgy elterült ott mindenki szeme láttára, mint egy 



 

 

béka, és Sarah Hardy meg a többi tyúk hangosan kiröhögték. 

A kölyök még a földön feküdt, ezért belerúgott néhányat – nem 

nagyot, de tényleg, csak úgy figyelmeztetésként –, és amikor a 

kapafogú feltápászkodott, még lekevert neki egyet. Az se volt 

komoly. 

Részéről ezzel le is lett volna tudva, de a következő 

pillanatban azt vette észre, hogy Majomfiú a hátára ugrott, és 

a haját tépi, meg úgy morog a fülébe, mint egy kibaszott 

majom. Hátranyúlt, hogy letépje magáról, de Majomfíú 

akkorát harapott a kezébe, hogy majdnem összehugyozta 

magát. Váu, de fájt! Csillagokat látott. 

A felügyelő persze, Mr. Szipákoló, nem csinált semmit, 

csak vinnyogott, hogy „Hagyjátok abba, fiúk. Hagyjátok abba, 

fiúk.” Aztán elzárták Majomfiút, és behívták az anyját, hogy 

vigye haza, de az anyja nem tette, aminek Majomfiú szemmel 

láthatóan nem örült. És most itt voltak előttük, a domb alján, 

és átvágni készültek a baseballpályán. 

Jamie és Majomfiú. 

Most a markában vannak. 

Billy teljes sebességgel nekik száguld oldalról, és a két 

majom elvágódik, mint valami ócska tekebábuk. Pont a 

kispadnál vannak, a pálya szélén. Jamie feltörli az állával a 

barna port, Majomfiú meg nekivágódik a bázis mögötti 

drótkerítésnek. Billy eddig néma haverjai hirtelen átvedlenek 

őrjöngő szurkolókká: Vért! Vért akarunk! 

A kis szaros, Jamie nyögdécselve fekszik a porban, ezért 

Billy úgy dönt, előbb Majomfiút veszi kezelésbe. Felkapja a 

gördeszkát, kerekekkel kifelé, meglendíti, és koponyán nyomja 

azt a fekete selejtet. Majomfiú elrepül, de Billynek ez nem elég: 

odalép, és állon rúgja, hogy elszálljon. De Billy nem akarja 



 

 

összevérezni Vans csukáját, ezért inkább fogja a deszkát, és 

arra gondol, hogy egyenesen pofán kéne csapni a majmot a 

felfüggesztéssel – hátha sikerül eltörnie az orrát meg az 

állkapcsát, hogy még ennél is rondább legyen. 

A deszka azonban csak a kerítést találja el, mert Majomfiú 

azonnal oldalra lökte magát a karjaival, és most éles fogait 

Billy csuklójába mélyeszti. Billy felsikít, és elejti a deszkát, de 

Majomfiú nem engedi el. Billy keze kezd elzsibbadni, és vér 

csorog végig az alkarján; Majomfiú pedig morog, mini egy 

kutya, és vértől maszatos arccal, kidülledt szemekkel mered rá. 

Még a szőre is felborzolódik, és Billy pánikba esik: basszus, ez 

a vadállat meg akar enni! 

A haverok azonban nem hagyják cserben, és a deszkáikkal 

csapkodni kezdik Majomfiú fejét, egyszerre négyen is, de a 

majom csak morog, Billy meg visít, és egy örökkévalóságig tart, 

mire a fogak leválnak a csuklójáról. Majomfiú ellöki magát, és 

nekiugrik Markie Lesternek, egyenesen a mellkasának. 

Mester eltaknyol, és a többiek rávetik magukat a porban 

hempergő párosra, Billy rájuk bízza Majomfiút, és sajgó, vérző 

karját szorongatja. 

Néhány másodperccel később, amikor a fájdalom már 

elviselhetővé tompul, felnéz, és azt látja, hogy a majom 

felmászott a drótkerítés egyik tartóoszlopára, és most jó négy 

méterrel a fejük felett van, onnan néz le rájuk izzó szemekkel. 

A haverok lent állnak az oszlop tövében, és ordítoznak, meg a 

deszkájukat rázzák, de Majomfiúnak esze ágában sincs lejönni. 

Billy feláll, és kijelenti: 

– Úgy viselkedtek, mint egy majomfalka. 

– Azt akarjuk, hogy lejöjjön! 

– Nem fog – mondja Billy. – Annyira azért nem hülye. 

Tudja, hogy ha lejön, akkor a szart is kirugdossuk belőle. 



 

 

Billy most már nagyon pipa, teljesen elvakítja az indulat, 

és hogy levezesse, jobb híján Jamie-t kezdi rugdosni. A golyóit 

akarja szétrúgni, de a kölyök összezárja a lábát, és forgolódik, 

és segítségért kiált, a kis rohadék. A haverok közül 

némelyiknek nem tetszik, amit művel. 

– Hé, hagyd békén, még csak egy szaros – mondja az egyik, 

de Billy azt gondolja, hogy leszarom. Azt akarom, hogy lejöjjön 

a majom. És ez le fogja csalni, mert addig rugdossa a 

nyavalyást, amíg Majomfiú le nem jön onnan. Csak rúgja… és 

rúgja… és rúgja… A kölyök meg segítségért sikítozik… 

És aztán a haverok is üvöltözni kezdenek: 

– Hé, ez szar! 

– Ezt tényleg szar! 

– Szar! 

És elrohannak, és valami meleg és puha vágódik Billy 

tarkójának. Fura szaga van, és Billy nem akarja elhinni, de 

amikor megtapogatja a nyakát, és belenyúl. .Jézusom, ezt nem 

hiszem el. 

– Szar! Ez szart dobál! 

Majomfiú nadrágja letolva, és szart markol elő a seggéből, 

azzal bombázza őket. És egyszer sem téveszti el. A haverok 

már teljesen be vannak terítve, és akkor egy dobás telibe 

találja Billy arcát, félig nyitott száját. 

– Uh! – Köpköd és prüszköl, az arcát törölgeti, aztán 

megint köp, szabadulni akar az íztől. Majomszar! Mi a fasz! 

Szar! Billy felemeli az öklét, és megrázza. – Te mocskos állat! 

És kap még egyet, a homlokára. Placcs! 

Felkapja a deszkáját, és a haverok után iszkol. Mindegyik 

köpköd, a hányinger kerülgeti őket. A ruhájuk is olyan, és azt 

hiába törölgetik. Mindegyik Billyt nézi, és a tekintetük azt 



 

 

mondja: nézd, mibe kevertél minket! Valamit tennie kell, hogy 

helyreállítsa megtépázott tekintélyét, és Billy tudja, hogy mit. 

– Ez egy állat – jelenti ki. – A veszett állatokkal pedig csak 

egy dolgot lehet csinálni. Az apámnak vagy egy pisztolya. 

Tudom, hol tartja. 

– Rizsa – veti oda Markie. 

– Csupa szar a képed – mondja Hurley. 

– Igen? Majd meglátod – feleli sértődötten Billy. – 

Majomfiú holnap nem jut el az iskolába. Csak várjátok ki! 

Billy dühösen a hóna alá csapja a gördeszkát, és a 

haverokkal a nyomában hazakullog. Közben arra gondol: 

basszus, ezt jól megcsináltam. Most mi lesz?  

Megígértem nekik. 



 

 

066. 

Stan Milgram nekivágott a hosszú útnak, hogy 

meglátogassa kaliforniai nagynénjét. Alig vezetett egy órája, 

amikor Gerard panaszkodni kezdett. 

– Mi ez a bűz? – kérdezte a hátsó ülésen állva. – Olyan 

büdös, mint az istennyila. Mi ez a koszfészek? 

– Ez Columbus, Ohio állam – tájékoztatta Stan. 

– Undorító hely – mondta Gerard. 

– Gondolom, azért szokták azt mondani rá, hogy Columbus 

olyan, mint Cleveland csillogás nélkül. 

A madár nem válaszolt. 

– Tudod, mi az a csillogás? 

– Igen. Pofa be és vezess. 

Gerard nyűgös volt, pedig azok után, ahogy Stan az elmúlt 

két nap kényeztette, nem lett volna rá oka. Az interneten 

utánanézett, mit szeretnek a szürke-papagájok, és finom 

almát, meg spéci füveket szerzett neki. Még a tévét is úgy 

hagyta éjszakára a boltban, hogy Gerard ne unatkozzon. 

Másnap Gerard már nem kapott az ujjai után, és még azt is 

megengedte, hogy a vállára tegye – és már nem csak azért, 

hogy megcsipkedje a fülét. 

– Már majdnem ott vagyunk? – kérdezte Gerard. 

– Még nem. Még csak egy órája vagyunk úton. 

– És mennyire van? 

– Három napig kell autóznunk, Gerard. 

– Három nap. Az háromszor huszonnégy, vagyis hetvenkét 

óra. 

Stan összeráncolta a homlokát. Még soha nem hallott olyan 

madárról, amelyik szorozni tudott volna. 



 

 

– Ezt hol tanultad? 

– Sokoldalú ember vagyok. 

– Nem vagy ember – nevetett Stan. – Ez egy filmből volt? – 

A madár időnként filmrészleteket adott elő. 

– Dave – mondta monoton hangon Gerard –, ez a 

beszélgetés nem vezet sehova. Ég áldjon. 

– Várj, ezt ismerem. Ez a Star Warsból van. 

– Kérem, csatolják be a biztonsági öveiket, mert rázós 

éjszakánk lesz – mondta egy női hang. 

Stan nem tudott rájönni. 

– Valamilyen repülős film… 

– Keresték itt, keresték ott, azok a franciák keresték 

mindenütt… 

– Ez nem film, hanem egy vers. 

– Süllyesszetek el! – Ez már britnek hangzott. 

– Feladom – mondta Stan. 

– Én is – mondta mesterkélt sóhajjal Gerard. – Mennyire 

vagyunk még? 

– Három napra. 

A papagáj kinézett a tovasuhanó városra. 

– Úgy látom, ezek is megmenekültek a civilizáció áldásaitól 

– mondta egy texasi cowboy akcentusával, aztán a bendzsó 

hangját kezdte utánozni. 

Később, még a nap folyamán, a papagáj francia vagy 

talán arab dalokat kezdett énekelni, Stan nem tudta pontosan 

megállapítani. Mindenesetre valamilyen idegen nyelven adott 

elő. Úgy tűnt, járhatott egy koncerten, vagy legalább felvételről 

hallhatott egyet, mert tökéletesen visszaadta a hangulatot: a 

tömeg zsivaját, a hangszerek hangolását, az előadók színpadra 



 

 

lépését követő éljenzést, mindent hallani lehetett. Aztán 

valami olyasmit énekelt, hogy „Didi”. 

Egy darabig érdekes volt, mintha egy külföldi rádióadót 

hallgattak volna, de csak egy darabig, mert Gerard hajlamos 

volt ismételni önmagát. Aztán jött egy keskeny mellékút, és 

egy lassan vánszorgó autó, egy nővel a kormány mögött. Stan 

többször is megpróbálta leelőzni, de nem fért el mellette. 

Egy idő után Gerard kijelentette, hogy „le soleil c'est beau”, 

aztán olyan hangot adott, mintha puskalövés dörrent volna. 

– Ez francia? – kérdezte Stan.  

Újabb puskalövések. 

– Le soleil c'est beau. Bumm! Le soleil c'est beau. Bumm! Le 

soleil c'est beau. Bumm! 

– Gerard… 

– Les femmes au volant c'est la lacheté personifié. – Morgást 

produkált. – Pourquoi eile ne dépasse pas?… Oh, qui, merde, 

des travaux. 

A hölgyvezető végre lefordult jobbra, de olyan lassan vette 

be a kanyart, hogy Stannek fékeznie kellett, különben 

nekikoccant volna. 

– Il nefaut jamais freiner… Comme disait le vieux pčre 

Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s'arreter. 

Stan sóhajtott. 

– Egy szót se értek belőle, Gerard. 

– Merde, les flics arrivent!  

Vijjogni kezdett, mint egy sziréna. 

– Ebből elég! – jelentette ki Stan, és bekapcsolta a rádiót. 

Már késő délután volt. Maguk mögött hagyták Maryville-t, és 

St. Louis felé közeledtek. Errefelé már nagyobb volt a forgalom. 

– Már majdnem ott vagyunk? – kérdezte Gerard. 



 

 

– Ne törődj vele – legyintett Stan. – Készülj fel rá, hogy 

hosszú út lesz. 



 

 

067. 

Lynn a fürdőkád szélén ült, és gyengéden a Dave füle 

mögötti sebet tisztította. 

– Dave… Elmeséled nekem, mi történt? – A seb mély volt, 

Dave mégsem panaszkodott. 

– Utánunk jöttek, anya! – hadonászott izgatottan Jamie. 

Csupa por volt, és a hasa meg a válla tele volt zúzódásokkal, de 

úgy tűnt, nem esett komolyabb baja. 

– Mi nem csináltunk semmit. Hatodikosok voltak! Gonosz 

alakok! 

– Jamie, engedd, hogy Dave mesélje el – kérte az anyja. – 

Hogy szerezted ezt a vágást? 

– Billy megütötte a gördeszkájával – kotyogta Jamie. – Mi 

nem csináltunk semmit! 

~ Semmit? – vonta fel a szemöldökét Lynn. – Úgy érted, 

mindez ok nélkül történt? 

– Igen, anya! Esküszöm! Csak hazafelé sétáltunk, és ők 

utánunk jöttek! 

– Mrs. Lester felhívott – mondta csendesen Lynn. – A fia 

csupa ürülék volt, amikor hazament. 

– Nem, az kaki volt – világosította fel Jamie.  

– Hogy került… 

– Dave dobta rájuk! Király volt! Vertek engem, ő meg rájuk 

dobta, és elmenekültek. Egyszer se tévesztette el! 

Lynn folytatta a gyengéd sikálást.  

– Igaz ez, Dave? 

– Bántották Jamie-t. Megverték és megrugdosták. 

– Ezért te… kakit dobtál rájuk? 



 

 

– Bántották Jamie-t – ismételte meg Dave, mintha ez 

mindent megmagyarázott volna. 

– Ez komoly? – kérdezte Henry, amikor ő is hazajött. – 

Ürüléket dobott rájuk? Ez klasszikus csimpánzreakció. 

– Lehet, de akkor is gondot jelent – mondta Lynn. – Azt 

mondják, bomlasztó hatással van az osztályközösségre. 

Összetűzésbe keveredett a játszótéren. Megharapott egy másik 

gyereket. Most pedig ürüléket dobált… – Kétségbeesetten 

megcsóválta a fejét. – Nem tudom, hogyan lehetnék jó anyja 

egy csimpánznak. 

– Félcsimpánz. 

– Még ha csak negyedrészt lenne is, Henry. Nem tudom, 

hogyan értessem meg vele, hogy így nem viselkedhet. 

– De belekötöttek, nem? És ezek nagyobb fiúk voltak. 

Hatodikosok, ugye? Deszkások. Azok a kölykök fél lábbal már 

a javítóintézetben vannak. Különben is, mit akarhatott öt 

hatodikos két második osztályostól? 

– Jamie azt mondja, a gyerekek csúfolni szokták Dave-et. 

Majomfiúnak hívják. 

– Gondolod, hogy Dave provokálta ki a verekedést? 

– Nem tudom. Olyan agresszív tud lenni. 

– A játszótéren kezdődött az egész, ugye? Lefogadom, hogy 

van legalább egy biztonsági kamerájuk. 

– Henry… – sóhajtott Lynn. – Te nem érted, miről beszélek. 

– De igen, értem. Azt hiszed, Dave kezdte. Én pedig úgy 

érzem, hogy valamelyik ostoba, neveletlen kölyök… 

Ekkor hallották meg a pisztolylövést a hátsó udvar felől. 



 

 

068. 

Az autók lépésben haladtak. A 405-ös autópálya egy 

vörös helyzetjelzőfolyam volt, ameddig a szem ellátott. Alex 

Burnet csüggedten markolta a kormányt. 

– Milyen messze van? – kérdezte az anyósülésről Jamie. 

– Nagyon messze, Jamie. 

– Fáradt vagyok. 

– Dőlj hátra, és próbálj aludni. 

– Nem tudok. És unatkozom. 

– Még messze van, és lassan haladunk – mondta ismét 

Alex. Szétnyitotta a mobilját, és előhívta a gyerekkori 

barátnője számát. Nem tudta, ki máshoz fordulhatna. Lynn 

mindig ott volt, ha segítségre szorult. Amikor vált, akkor is 

Lynn volt az, aki lelket öntött bele. A fiaik is remekül 

eljátszottak egymással. A két Jamie, mert Lynn és Henry 

kisebbik gyermekét is így hívták. 

Akkor egy hétig voltak náluk. 

Most viszont nem tudta elérni Lynnt. Először azt hitte, 

rossz számot hívott. Aztán azt, hogy valami gond van az olcsó 

kártyás készülékkel. Aztán sikerült a rögzítőt elérnie, és 

most… 

– Halló! Halló, ki az? 

– Lynn, itt Alex. Figyelj, én… 

– Ó, Alex! Sajnálom, de most nem tudunk beszélni…  

– Mi? 

– Most nem. Sajnálom. Majd később. 

– Demi… 

A vonal megszakadt. Lynn letette. 

Alex gondterhelten nézte az előttük kígyózó fényáradatot. 



 

 

– Ki volt az? – kérdezte a fia. 

– Lynn néni, de most nem ért rá. Valami sürgős dolga volt. 

– Akkor mégis oda megyünk? 

– Talán holnap. 

San Clemente-nél elhagyta az autópályát, hogy motelt 

keressen éjszakára. Lynn viselkedése teljesen megzavarta, és 

ezt Jamie is észrevette. 

– Most mit fogunk csinálni, anya? – kérdezte aggódva a fia. 

– Megszállunk egy motelben. 

– Milyen motelben? 

– Most keressük.  

Jamie ránézett.  

– Nem tudod, hol van? 

– Nem, Jamie. De mindjárt találunk egyet. 

Nem sokkal ezután egy Holiday Inn mellett haladtak el, de 

ez túl nagy volt, túlságosan feltűnő. A következő, a Camino 

Real mellett megbújó Best Western már sokkal 

szimpatikusabb volt Alexnek. Megkérte Jamie-t, hogy 

maradjon az autóban, és bement a recepcióra. 

Egy pattanásos, langaléta kölyök fogadta a pult mögött. A 

csiszolt gránitfelületet kocogtatta a körmeivel, és csendesen 

hümmögött magának. Idegesnek látszott. 

– Üdv – szólította meg Alex. – Van egy szabad szobájuk 

éjszakára? 

– Igen, hölgyem. 

– Szeretném kivenni. 

– Egyedül? 

– A fiammal. 

A kölyök kinézett az ajtó előtt parkoló autóra. 



 

 

– Még nincs tizenkét éves? – Még mindig a pultot 

kocogtatta. 

– Nincs. Miért? 

– Nem mehet kíséret nélkül a medencéhez. 

– Értem. 

Még mindig az a körömkocogtatás. Alex odaadott neki egy 

hitelkártyát, és a kölyök lehúzta; közben mindvégig egy 

ritmust kocogtatott a szabad kezével. Kezdett vele Alex 

idegeire menni. 

– Megkérdezhetem, miért csinálja ezt? 

A kölyök monoton hangon dünnyögni kezdett: 

– Bajt hozok, bárhová megyek… – Megkocogtatta a pultot. 

– …mert baj az én nevem, és bajkeverés az én vétkem. – 

Elmosolyodott. – Ez egy dal. 

– Még nem hallottam – vallotta be Alex. 

– Az apámtól tanultam. 

– Értem. 

– Már nem él. 

– Sajnálom. 

– Öngyilkos lett. 

– Ez borzasztó. 

– Vadászpuskával. 

– Tényleg borzasztó. 

– Akarja látni? 

Alex értetlenül rápislogott. 

– Talán egy másik alkalommal. 

– Itt van – intett a kölyök a fejével a pult felé. – Persze 

nincs megtöltve. – Kocogtatás, dúdolás. – Bajt hozok, bárhová 

megyek… 

– Most csak bejelentkeznék – mondta Alex. A kölyök 

visszaadta neki a hitelkártyát, és eléje tett 



 

 

egyformanyomtatványt. Közben mindvégig a pultot 

kocogtatta. Ha nem lett volna vele Jamie, és nem lett volna ő 

is annyira fáradt, másik motelt keresett volna. Így azonban 

sokkal fontosabb volt az, hogy megetesse a fiát, meg pizsamát, 

ruhát és fogkefét vegyen neki. 

– Parancsoljon – adta át a szobakulcsot a kölyök. 

Már beállt a szoba előtti parkolóba, amikor eszébe jutott, 

hogy nem lett volna szabad használnia a hitelkártyát. Most 

már túl késő. 

– Éhes vagyok, anya. 

– Tudom, drágám. Mindjárt veszünk valamit. 

– Hamburgert akarok. 

– Oké, felőlem nincs akadálya. A szoba végül is ráér, 

gondolta. 

Áthajtott a parkolón, és kikanyarodott az utcára. 



 

 

069. 

Mire Lynn kiért az udvarra, két újabb lövés is eldördült. 

A lánya, Tracy sikoltozott, Dave fent volt a fán és az ágakat 

rázta, Jamie pedig a földön feküdt, és ömlött a fejéből a vér. 

Lynn gyomra összeszorult a félelemtől. Jamie felé lendült, de 

Tracy rákiáltott:  

– Vigyázz, anya! Feküdj! 

A lövések az utcáról jöttek. Bárki volt is odakint, a 

léckerítésen keresztül lövöldözött. A távolból szirénák üvöltése 

hallatszott. Lynn képtelen volt levenni a szemét Jamie-ről. 

Letérdelt, és négykézláb elindult a fia felé. 

Újabb lövések hallatszottak, és levelek csattogása 

hallatszott. Dave-re lőttek, aki fel-alá ugrált, dühösen morgott, 

és az ágakat rázta. 

– Te halott vagy! Te halott vagy, fiú! – kiabálta recsegő 

hangon. 

– Csend legyen, Dave! – parancsolt rá Lynn. 

Tracy a mobiljával kiabált, a címüket adta meg a 911-nek. 

Jamie nyögdécselni kezdett. Lynn közelebb kúszott a fiához. 

Csak remélni tudta, hogy Henrynek sikerült kijutnia az utcára, 

és a támadó már nem fog több lövést leadni. 

A szirénák már egészen közelről szóltak, aztán 

ajtócsapkodás hallatszott, és rohanó léptek zaja. Reflektorok 

fénye ömlött át a kerítéslécek közötti résen, vaskos szürke 

árnyékcsíkokat vetve a fűre. 

Fentről Dave egy harci kiáltást hallatott, aztán eltűnt. 

Tracy kiabált, Lynn letérdelt Jamie mellé. A kisfia feje körül 

vértócsa csillogott. 

– Jamie, Jamie… 



 

 

Lynn óvatosan megfordította. Jamie homloka csupa vér 

volt. 

– Szia, anya – mosolygott erőtlenül a kisfiú. 

– Jamie, hol találtak el?  

– Nem… 

– Hol, Jamie? 

– Leestem. A fáról. 

Lynn óvatosan letörölte a vért a homlokáról a szoknyája 

szélével. Nem látott golyónyomot. Csak egy hatalmas zúzódást, 

és felhasadt bőrt. 

– Nem lőttek meg, drágám? 

– Nem, anya. – Jamie megrázta a fejét. – Amúgy se engem 

akart, hanem Dave-et. 

– Ki volt az? 

– Billy. 

Lynn felnézett a fára. Az ágak mozdulatlanul álltak a 

reflektorok fényében. Dave elment. 

Dave egyetlen ugrással kint termett az utcán, és 

üldözőbe vette a hazafelé menekülő Billy Cleevert. Nagyon 

gyorsan tudott futni, ha a helyzet úgy hozta, ehhez azonban le 

kellett görnyednie, hogy a kezével is hajtani tudja magát. A 

járdával párhuzamosan futott, a fűben, mert az aszfalt sértette 

az ujjperceit. Ahogy közelebb ért Billyhez, fenyegetően morogni 

kezdett. 

A saroknál Billy hátranézett, és észrevette a nyomában 

loholó Dave-et. Megállt, két marokra fogta a pisztolyt, és 

remegő kézzel leadott egy lövést, aztán még egyet. Dave nem 

lassított. Az utcában óvatosan kandikáló fejek bukkantak fel a 

kék tévéfényben villogó ablakokban. 



 

 

Billy megfordult, és el akart futni, Dave azonban elkapta, 

és beleverte a fejét egy közlekedési tábla tövébe. A cső akkorát 

kondult, mint egy harang, Billy pedig hanyatt vágódott az 

ütközéstől. Még kapálózott, rémülten szabadulni próbált, Dave 

azonban vasmarokkal tartotta, és egy gyors mozdulattal az 

aszfaltba verte a fejét. Megölte volna, ha rajta múlik, a 

közeledő szirénák hangja azonban arra késztette, hogy 

megálljon, és felnézzen. 

Billy rögtön lerúgta magáról, felpattant, és mint a szélvész, 

a legközelebbi felhajtóhoz rohant. A ház előtt egy autó parkolt; 

Billy feltépte az ajtót, és beugrott az ülésre. Dave utánavetette 

magát, de mire odaért, Billy már bevágta és lezárta az ajtót. 

Dave dühében felugrott a motorháztetőre, és püfölni kezdte a 

szélvédőt. 

A Cleever fiú ráemelte a pisztolyt, de a rendőrök miatt nem 

merte meghúzni a ravaszt. Dave leereszkedett a másik oldalon, 

és megrángatta a kilincset, de ez az ajtó is zárva volt. Billy 

lélegzetvisszafojtva figyelte. 

Dave elengedte a kilincset, és eltűnt. 

A szirénák vijjogása felerősödött. 

Billy tudta, hogy kilátástalan helyzetben van. A zsaruk a 

nyakán voltak. Be volt zárva egy autóba, a kezében pisztollyal, 

amire rákenődött a vére, és ami tele volt az ujjlenyomataival. 

A kezén meg lőpornyomok, és ott, ahol a kakas becsípte, egy 

vörös csík. Pedig nem is akart lelőni senkit. Igazából nem is 

tudta, hogyan kell használni a pisztolyt. Csak rájuk akart 

ijeszteni. 

A rendőrök pillanatok alatt megtalálják, ha itt marad. Ez 

az autó egy csapda. 

Óvatosan kinézett az ablakon. Dave-et kereste. 



 

 

Alighogy az ablakhoz nyomta az orrát, Majomfiú üvöltve 

nekiugrott az üvegnek. Billy felsikított, és hátraugrott. A 

pisztoly elsült a kezében. A műszerfalat találta el; 

műanyagszilánkok fúródtak a karjába, és az utastér megtelt 

füsttel. Billy hátradőlt az ülésen, és levegőért kapkodott. 

Szirénák. Már egészen közel voltak. 

Ha megtalálják, azt fogja mondani, hogy önvédelem volt, 

határozta el. Majomfiú egy veszélyes vadállat. Ezt a rendőrök 

is látni fogják, és akkor ők is azt fogják mondani, hogy csak az 

életét védte. Muszáj volt, mert ez a majom teljesen megőrült. 

Nemcsak úgy nézett ki, mint egy majom, hanem úgy is 

viselkedett. Egy gyilkos volt. Rácsok mögött lett volna a helye 

az állatkertben… 

Vörös villogók világítottak be az ablakon. A szirénák 

elhallgattak. 

– Itt a rendőrség – mondta a hangosbeszélő. – Szálljon ki 

az autóból. Lassan, felemelt kézzel, hogy mindkettőt 

láthassuk. 

– Nem tudok! – kiáltotta Billy. – Odakint van! 

– Azonnal szálljon ki! – bömbölte a hang. – Felemelt kézzel. 

Billy várt egy darabig, aztán lassan kinyitotta az ajtót, és 

magasra tartott kézzel kilépett a reflektorok vakító fényébe. 

Egy zsaru odajött, és lenyomta a földre. Bilincs kattant a 

csuklóján. 

– Nem az én hibám volt – mondta a fűből Billy. – Az a 

kölyök volt, Dave. Az autó alatt van. 

– Senki sincs az autó alatt, fiam – állította talpra a zsaru. 

– Csak te. Senki más. Most pedig szépen elmeséled nekünk, 

hogy mi volt ez az egész. 



 

 

Az apja is megjelent. Billy tudta, hogy iszonyatos verést 

fog kapni tőle, de az apja egyelőre semmilyen jelét nem adta 

ennek. Megnézte a pisztolyt, és megkérdezte tőle, hova lettek 

belőle a töltények. Billy azt felelte, hogy rálőtt egy veszélyes 

fiúra, aki megtámadta őt. 

Billy apja kifejezéstelen arccal bólintott, és megígérte, hogy 

követi a zsarukat a kapitányságra. Mert odavitték Billyt, hogy 

felvegyék a vallomását. 

– Be kell látnunk, hogy ez nem működik – mondta Henry. 

– Ezt meg hogy érted? – borzolta meg Dave szőrét Lynn. – 

Te magad mondtad, hogy nem Dave hibája volt. 

– Tudom, de állandóan csak a baj van. Harapások, 

verekedések… most meg lövések, az isten szerelmére. Veszélyt 

hoz mindannyiunkra. 

– De nem az ő hibája, Henry. 

– Már előre félek, hogy legközelebb mi lesz. 

– Erre korábban kellett volna gondolnod – fakadt ki a 

felesége. – Mondjuk négy évvel ezelőtt, amikor elkezdted azt a 

kísérletet, mert most már késő sajnálkozni, nem gondolod? Ő a 

mi felelősségünk, és velünk marad. 

– De… 

– Mi vagyunk a családja. 

– Rálőttek Jamie-re.  

– Jamie jól van. 

– De lőfegyverrel… 

~ Egy őrült kölyök volt. Egy hatodikos. A zsaruk elkapták. 

– Lynn, te nem figyelsz rám. 

A felesége haragosan a szemébe nézett. 

– Mit akarsz? Csendben megszabadulni tőle, mint egy 

Petri-csészétől, amiben nem az szaporodott el, amit szerettél 



 

 

volna? Nem lökheted ki Dave-et a biológiai hulladék közé. Te 

vagy az, aki nem figyel. Dave egy élő, gondolkodó lény, akit te 

hoztál létre. Te vagy az oka annak, hogy erre a világra jött. 

Nincs jogod magára hagyni őt csak azért, mert 

kényelmetlenséget okoz, és mert gondjai vannak az iskolában. 

– Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Henry nagyon felhúzta. – 

Én mindenesetre nem hagyom cserben – jelentette ki. – És nem 

akarok több vitát. 

– De… 

– Most ne, Henry. 

Henry jól ismerte ezt a hangnemet. Vállat vont, és magára 

hagyta a feleségét. 

– Köszönöm – hajtotta le a fejét Dave, hogy Lynn 

hozzáférjen a tarkójához. 

– Köszönöm, anya. 



 

 

070. 

Alex egy In-N-Out autós gyorsétterembe vitte a fiát, ahol 

hamburgert, sült krumplit és eperturmixot kértek. Kint már 

sötétedett. Alex arra gondolt, hogy itt lenne az alkalom felhívni 

Lynnt, de végül letett róla. A barátnője nagyon zaklatott volt, 

amikor sikerült néhány szót váltaniuk; majd beszélnek holnap, 

döntötte el. Hátha akkor alkalmasabb lesz. 

Készpénzzel fizetett az ennivalóért. Az étteremtől egy 

Walston'shoz hajtottak, ahol néhány alsót, egy-egy váltás 

ruhát meg két fogkefét és egy tubus fogkrémet vett maguknak. 

Már a pénztárnál jártak, amikor megpillantotta a 

fegyverpultot. Közelebb sétált. Az apjával rendszeresen 

kijártak a lőtérre, és egészen jó eredményeket ért el. Jamie-t 

átküldte a játékrészlegre, ő maga pedig odalépett a pulthoz. 

– Segíthetek? – kérdezte félszegen egy bajszos eladó. 

– Azt a revolverező Mossberget szeretném megnézni – 

mutatta Alex. 

– Ez az 590-es modell. Tizenkettes kaliber, tökéletes az 

otthonunk megvédésére. Akciós áron adjuk, csak ezen a héten. 

Alex megemelte. 

– Oké. Megveszem. 

– Szükségem lesz egy igazolványra és előlegre. 

– Nem – mondta Alex. – Úgy értem, most vinném el. 

– Sajnálom, asszonyom, de Kalifornia államban tíz nap 

várakozási idő van.  

Alex visszaadta a puskát. 

– Még átgondolom. 

Visszament Jamie-ért, megvette neki a Pókember játékot, 

amivel épp játszott, és kimentek a parkolóba. 



 

 

Az autó mögött egy férfi állt. A rendszámot írta fel. Egy 

idősebb pasas volt, valamilyen egyenruhában. Az áruház 

biztonsági őre lehetett. 

Menekülj. Hagyd az autót, gondolta, de aztán jobb ötlete 

támadt. Szüksége volt az autóra. 

Beültette Jamie-t az autóba, majd hátrament, és 

kijelentette: 

– Tudja jól, hogy egy megrögzött hazudozó! 

– Kicsoda? – kérdezte az őr. 

– A volt férjem. Úgy tesz, mintha az övé lenne az autó, 

pedig nem így van. Csak zaklatni akar. Ki akar készíteni. De a 

bíróság megítélte nekem a távoltartási végzést, és 

elmarasztalta a Wal-Mart parkoló biztonsági őrét is. 

– Hogyan? – hátrált el a férfi. 

– Ne adja az ostobát! – ripakodott rá Alex. – Tudom, hogy 

ő telefonált. Egyszer ügyvédnek adja ki magát, máskor meg 

fejvadásznak vagy bírósági ügynöknek. Azt akarta, hogy nézze 

meg, nincs-e az autóm a parkolóban. Így van? Gondolom, már 

megint azt hazudta, hogy valamilyen függőben lévő bírósági 

ügyről van szó… 

– Nos… igen. 

– Átverte magát. Azt is mondta magának, hogy ügyvéd 

vagyok?  

– Nem, csak azt… 

– Nos, most már ezt is tudja. És ha segít neki, azzal 

bűnsegédjévé válik a távoltartási végzés megszegésében. Ezzel 

együtt pedig perelhetővé is az okozott károkért. Magántulajdon 

megsértése és zaklatás. – Egy jegyzetfüzetet vett elő a 

táskájából. – Ha kérhetném a nevét… – A kitűzőre pislogott, és 

körmölni kezdett. 

– Én nem akarok bajt, asszonyom. 



 

 

– Akkor adja ide azt a papírt, amire felírta a 

rendszámomat, és távozzon. És ha a férjem telefonál, mondja 

azt neki, hogy nem látott. Ha mégis másképpen tenne, akkor 

viszlát a bíróságon, de ígérem, szerencsésnek fogja érezni 

magát, ha csupán az állását veszíti el. 

A férfi bólintott, és remegő kézzel átadta a papírt. Alex 

beszállt az autóba, és elhajtott. 

Remélem, működni fog, gondolta, miközben kigurultak a 

parkolóból. Aztán arra gondolt, hogy talán mégsem. Ez a 

fejvadásztársaság nagyon értette a dolgát. Elképesztő volt, 

hogy milyen gyorsan rátaláltak. 

Valószínűleg követték az autóját, aztán néhány óra 

elteltével rájöttek, autót cserélt az asszisztensével. A nevét és 

az autó rendszámát nem volt nehéz kideríteniük. Aztán azzal 

a nagyokos fejével a hitelkártyájával jelentkezett be a 

motelben, és a fejvadászok néhány perccel később már azt is 

tudták, hogy San Juan Capistranóban tartózkodik. Sejtve, 

hogy Jamie-nek és neki szüksége lesz néhány holmira, a 

fejvadász felhívott minden üzletet a környéken, és előadta 

történetét a biztonságiaknak. Keressenek egy fehér Toyotát, 

ilyen és ilyen rendszámmal. 

És a fickó nemcsak keresett, hanem talált is. 

Nem tartott sokáig. 

A fejvadászok pedig már minden bizonnyal úton voltak. Ha 

autóval jönnek. Úgy három óra előnyük van. De ha 

helikopterrel, akkor lehet, hogy máris itt vannak a környéken. 

– Anya, nézhetem a tévét, ha visszamentünk a motelbe? 

– Hogyne, édesem. 

Persze esze ágában sem volt visszamenni a motelbe. 



 

 

A motel recepciójával szemközti saroknál állt meg. 

Innen jól lehetett látni a pultot, és a mögötte álldogáló kölyköt 

is, aki épp telefonált. 

Alex bekapcsolta az előfizetéses mobilját, és felhívta. 

A kölyök félretette a másik vonalat, és válaszolt: 

– Best Western. 

– Itt Mrs. Colson. Nemrégen jelentkeztem be. 

– Igen, Mrs. Colson. 

A hívása szemmel láthatóan felizgatta a kölyköt. Ide-oda 

pislogott, úgy járt a szeme, mint az asztalfiók. 

– A 204-est kaptam.  

– Igen… 

– Azt hiszem, van valaki a szobámban. 

– Mrs. Colson, ön biztosan… 

– Szeretném, ha idejönne, és kinyitná nekem az ajtót. 

– Ha van ott valaki, akkor az csakis a szobalány lehet… 

– De ez egy férfi.  

– Az nem lehet… 

– Jöjjön, és nyissa ki, kérem. Vagy inkább hívjam a 

rendőrséget?  

– Ne, nem kell. Mindjárt ott vagyok. 

– Köszönöm. 

A kölyök visszakapcsolt a másik vonalra, valamit hadart, 

aztán sebbel-lobbal elhagyta a recepciót, és hátraügetett a 204-

eshez. 

Alex kiszállt az autóból, és átszaladt az utcán, berontott a 

recepcióra, előkapta a puskát a pult alól, és villámgyorsan 

távozott vele. A puska egy lefűrészelt csövű, tizenkettes 

kaliberű Remington volt. Ha válogathatott volna, nem ezt 

választja, de egyelőre ez is megtette. Már csak lőszer kellett 

hozzá. 



 

 

Visszaült az autóba. 

– Minek a puska? – kérdezte Jamie. 

– Csak a biztonság kedvéért – felelte Alex. Gázt adott, és 

rákanyarodott a Camino Reálra. A visszapillantóban látta, 

hogy a kölyök a fejét vakargatva visszakullog a recepcióra. 

– Tévézni akarok-jelentette ki Jamie. 

– Ma este nem lehet – mondta neki Alex. – Ma este lesz egy 

kis kalandunk. 

– Milyen kaland? 

– Majd meglátod! 

Keletnek hajtott, távol a fényektől, fel a hegyek közt ásító 

sötétségbe. 



 

 

071. 

Stan Milgram elveszettnek érezte magát a végtelen 

sötétségben– Csak az utat látta maga előtt, azt is csak egy 

darabon, de azon túl, és mögötte, meg kétoldalt semmi nem 

volt, csak a szurokfekete sivatag, meg egy fekete hegygerinc 

valahol az északi láthatár környékén. Ezt leszámítva a vidék 

teljesen kihalt volt – se falu, se egy ház, de még egy árva lámpa 

sem. 

És ez így volt már kerek egy órája. 

Hol a fenében volt? 

A hátsó ülésről a madár fülsiketítő sivítást hallatott. Stan 

felugrott ijedtében. Ha legközelebb nyugatra indulsz, gondolta 

bosszúsan, ne vigyél magaddal madarat az útra. Már órákkal 

ezelőtt letakarta a kalitkát, de a papagájt így sem lehetett 

elhallgattatni. Csak jártatta a csőrét, és nyomta a szöveget St. 

Lauis-tól Missouri határáig, onnan pedig az új-mexikói 

Gallupig, szünet nélkül. Gallup-ban kivett egy szobát, de itt 

sem lehetett nyugta. A madár éjfélkor rikácsolni kezdett, és 

nem hagyta abba, míg Stan ki nem jelentkezett, és a felvert 

vendégek szitkozódásától kísérve el nem hagyta az útszéli 

szállót. 

Amint az autó mozogni kezdett a segge alatt, a madár 

elhallgatott, de alighogy Stan félrehúzódott, hogy pihenjen egy 

kicsit, megint rákezdte. Ugyanez történt az arizonai 

Flagstaffben is, de itt legalább azelőtt, hogy bejelentkezett 

volna a motelbe. 

Így aztán Stan pihenés nélkül hajtott tovább, át Winonán, 

Kigmanen és Barslow-n, hogy végre elérje San Bernardinót – 

San Berdoot, ahogy a nagynénje mondani szokta –, és hogy 



 

 

végre-valahára kipihenhesse magát, még mielőtt puszta kézzel 

megfojtaná ezt az istenátka madarat. 

De miután több mint kétezer mérföldet vezetett 

egyhuzamban, annyira kimerült, hogy elvétette a San Berdoo 

leágazást. 

Eltévedt. 

A madár meg csak rikácsolt: 

– A szíved remeg, a tested lázban, csak egy csók, csak egy 

csók kellene még… Stan félrehúzott az autóval. Kiszállt, és 

kinyitotta a hátsó ajtót. Levette a plédet a kalitkáról. 

– Gerard – szólította meg a papagájt –, miért csinálod ezt? 

– Nem eszel és nem iszol… 

– Gerard, hagyd abba. Miért csinálod? 

– Félek. 

– Mitől? 

– Túl messzire kerültem az otthonomtól. – A madár 

pislogott néhányat, és kinézett a sötétségbe. – Ez lenne a 

pokol? 

– Ez a sivatag. 

– Hideg. 

– A sivatag éjszaka hideg szokott lenni. 

– Miért vagyunk itt? 

– Az új otthonodba viszlek. – Stan kérdőn a madárra 

nézett. – Ha nem rakom vissza a plédet, akkor csendben leszel? 

– Igen. 

– Nem fogsz magyarázni?  

– Nem. 

– Ígéred? 

– Igen. 

– Oké. Csendre van szükségem, hogy kiderítsem, hol 

vagyunk. 



 

 

– Nem tudom, miért, ó miért szeretlek úgy, csak azt tudom, 

hogy… 

– Kérlek, segíts nekem, Gerard. Légy szíves. – Stan 

becsukta az ajtót, és visszaült a kormány mögé. Felhajtott az 

útra, és sebességbe kapcsolt. A madár csendben maradt. Egy 

darabig csak gurultak, aztán néhány mérfölddel később végre 

feltűnt egy tábla: Earp, 3 mérföld. 

– Meleg üdvözletem, uki-puki – szólalt meg Gerard.  

Stan tehetetlenül sóhajtott. 

– Egy fazonra emlékeztetsz – mondta Gerard. 

– Megígérted. 

– Nem, most azt kellene kérdezned, hogy miféle fazonra? 

– Csőr befog, Gerard. 

– Egy fazonra emlékeztetsz. 

– Miféle fazonra? 

– A hatalmas emberre. 

– Nagydarab emberre? 

– Nem. A hoodoo hatalmával bíró emberre. 

– Hoodoo? – kérdezte Stan. 

– Azt teszed. 

– Mit teszek? 

– Arra a fazonra emlékeztetsz.  

Stannek most már nagyon elege volt. 

– Gerard, fogd be a csőrödet, vagy itt hagylak az út szélén. 

– Na ne nézz hülyének. Ezért hoztál el idáig? 



 

 

072. 

Ellis leült az öccsével szemben. Aaron szobájában voltak 

az ügyvédi irodában. Az ablak délre nézett, az Empire State 

Building irányába. Ködös nap volt, de a kilátás így is lenyűgöző 

volt. 

– Oké – mondta Ellis –, beszéltem azzal a kaliforniai 

fickóval, Josh Winklerrel. 

– És? 

– Azt mondja, semmit sem adott anyának.  

– Na persze. 

– Azt mondja, hogy amit küldött, az csak sóoldat volt. 

– A helyében én is ezt mondanám. 

– Aaron, tényleg vizet adott. Azt mondta, nem akart az 

államhatáron kívülre küldeni az anyagból, de az anyja rágta a 

fülét, ezért vizet küldött, hogy tesztelje a placebót. 

– És te hiszel neki – csóválta meg a fejét Aaron. 

– Úgy tudom, dokumentálta is. 

– Hát persze, hogy dokumentálta. 

– A szert szigorúan nyilvántartják a vállalatnál. 

– Meghamisította a papírokat – vont vállat Aaron. 

– Azokat a papírokat az FDA-nak is meg kell küldeni. A 

hamisításuk szövetségi bűncselekmény. 

– Ezért aztán a barátain próbálja ki a szert. – Aaron elővett 

egy köteg papírt. – Ismered te a génterápia történetét? Kész 

horror, Ellie. 1980-ban kezdődött, amikor néhány bioteches 

fickó nem bírt várni, és elsietett kísérleteikkel megöltek 

legalább hat embert. Ennyiről tudunk, de az áldozatok száma 

ennek többszöröse lehetett. Tudod, miért nem tudjuk 

pontosan? 



 

 

– Miért? 

– Mert kijelentették, kapaszkodj meg, hogy a halálesetek 

üzleti titoknak minősülnek. Az, hogy megölték a betegeiket, 

szerintük belügy volt. 

– Ez komoly? 

– Szerinted ki tudnék találni ekkora hülyeséget? És utána 

még volt képük kifizettetni a társadalombiztosítással a kezelés 

költségeit. Ők gyilkolnak, mi fizetünk. Vagy vegyük az 

egyetemeket. Ők azt mondják, hogy nem kell az alanyok írásos 

beleegyezését kérniük, mert nonprofit intézmények. Duke, 

Penn, Minnesotai Egyetem… nagy nevek és nagyon sötét 

ügyek. A tudósok azt képzelik, hogy ők törvény felett állnak. 

Hatszáz haláleset. Hatszáz! 

– Nem értem, mi köze ennek… 

– Tudod, hogyan gyilkol a génterápia? Sokféleképpen. Nem 

tudják, mi lesz a hatása. Belenyomják a géneket az emberekbe, 

azok pedig rákot előidéző géneket aktiválnak, és máris kész a 

tragédia. És ha nem rákban halnak meg, akkor allergiás 

reakciókban. Ezeknek az idiótáknak fogalmuk sincs, hogy mit 

csinálnak. Nem bírnak megülni a seggükön, és képtelenek 

betartani a szabályokat. De sebaj, mi majd segíteni fogunk 

nekik! – jelentette ki mohó fénnyel a szemében Aaron. 

Ellis kezdte kényelmetlenül érezni magát. 

– És ha Winkler az igazat mondja? Ha tényleg csak víz 

volt? 

– Mi nem szegtünk meg semmilyen szabályt – felelte 

Aaron. – Ők igen, és most anyának Alzheimere van. Úgyhogy 

bármi is volt abban a nyomorul flakonban, a fickók most nyakig 

ülnek a szarban. 



 

 

073. 

Amikor Brad Gordon kiprovokálta a verekedést a 

wyomingi Jackson Hole-ban, a Pearl Streeten található Lucky 

Lucy nevű ivóban, nem állt szándékában kórházba kerülni. A 

két feszes, gyöngyházgombos inget viselő fickót homokosnak 

nézte, és azt hitte, könnyen el fog bánni velük. Honnan is 

tudhatta volna, hogy nem szeretők, hanem testvérek? És 

honnan tudhatta volna, hogy a kisebbik karatét tanít a 

Wyomingi Állami Egyetemen, és megnyert valamilyen 

hongkongi bajnokságot? 

Kickbox vasalt orrú cowboycsizmában. Brad harminc 

másodperc után kifeküdt, és egy csomó foga meglazult. Három 

óráig tartott, mire egy rezidens visszanyomta a fogait. Egy 

fogágy-specialistát akartak behívni, de nem vette fel a telefont, 

a rezidens szerint vélhetően azért, mert biztosan hétvégi 

vadászaton volt – szerette a jávorszarvast. Mármint megenni. 

Jávorszarvasra vadászik, dühöngött Brad. Miközben ő 

mindjárt összecsinálja magát, annyira fájnak a fogai! 

Miután megkínozták – mintha Bruce Lee nem lett volna 

elég –, rátettek a képére egy zacskó jeget, és ott hagyták 

Novocainnal telenyomva, hogy aludjon. Nagy nehezen sikerült 

is neki, és másnap reggelre az arca már lelohadt annyira, hogy 

telefonálni tudjon. Rögtön fel is hívta az ügyvédjét, Willy 

Johnsont a Los Angeles-i irodában. 

A recepciósnak jó napja volt: 

– Johnson, Baker és Halloran – jelentkezett vidáman. 

– Willy Johnsont kérem. 



 

 

– Kérem, tartsa. – A telefon kattant egyet, de nem 

kapcsolták át, és hallotta, hogy ugyanaz a nő azt mondja: 

„Faber, Ellis és Gondon.” 

Brad az ügyvéd névjegykártyájára nézett. Egy encinói 

irodaház címe volt rajta. Ismerte azt a helyet. Az épületben 

egyéni ügyvédek béreltek apró irodákat, és többen osztoztak 

egy titkárnőn, akinek úgy kellett tennie, mintha egy komoly 

cég recepciósa lenne. Így az ügyfelek nem tudhatták, hogy 

ügyvédjük egyedül viszi az ügyeit, és azt sem, hogy legtöbb 

kliense kisstílű betörő vagy kábítószerárus. Vagy, hogy ő maga 

is ült már börtönben. 

– Elnézést… – mondta a telefonba. 

– Sajnálom, uram, de nem találom Mr. Johnsont az 

irodájában – A nő a telefonkagylóra tapasztotta a tenyerét. – 

Látta valaki Willy Johnsont? 

Brad a választ is hallotta a tenyér mögül: 

– Willy Johnson egy pöcs! 

Ahogy ott ült az ambulancia folyosóján, elcsigázottan és 

szétvert pofával, sok mindenre vágyott, csak erre nem. 

– Megtalálták Mr. Johnsont? 

– Egy pillanat, uram, még keressük…  

Brad letette. 

Sírni tudott volna. 

Kiment reggelizni, de az állkapcsa annyira fájt, hogy egy 

falatot se tudott legyűrni, és az emberek is ferde szemmel 

nézték. Aztán meglátta a tükörképét a kirakatüvegben – egy 

dagadt fejű, lila állú fickó nézett vissza rá. De még így is jobban 

nézett ki, mint előző este. Már nem is nagyon érdekelte a 

sérülése, az ügyvédje viszont annál inkább foglalkoztatta. 

Minden gyanúja beigazolódott. Miért találkoztak egy 



 

 

vendéglőben az irodája helyett? Azért mert, Johnson titokban 

akarta tartani, hogy egyedül dolgozik. Brad úgy döntött, ideje 

felhívnia Jack bácsit. 

– John B. Watson Befektetési Csoport. 

– Mr. Watsont kérném. 

Kapcsolták a titkárnőjét, az pedig kapcsolta a nagybátyját. 

– Szia, Jack bácsi! 

– Hol a fenébe vagy? – kérdezte Watson. Határozottan 

barátságtalan volt a hangja. 

– Wyomingben. 

– Remélem, távol tartod magad a bajtól. 

– Ami azt illeti, az ügyvédem küldött ide – mondta Brad. – 

Ezért is hívtalak. Egy kicsit aggódom, a fickó ugyanis… 

– Nézd, téged molesztálással vádolnak, ezért egy 

molesztálásra szakosodott ügyvédet kaptál – felelte Watson. – 

Nem kell kedvelned. Egyébként én is azt hallottam, hogy egy 

pöcs. 

– De… 

– De megnyeri az ügyeit. Tedd, amit mondott. Miért 

beszélsz ilyen furcsán?  

– Semmi kü-… 

– Most dolgom van, Brad. És mondtam, hogy ne hívj. Klikk. 

Brad még soha nem érezte magát ilyen pocsékul. A motel 

recepcióján közölték vele, hogy egy zsaru kereste „valami 

gyűlöletkeltés miatt”. Brad úgy döntött, legfőbb ideje elhagyni 

a kies Jackson Hole-t. 

Míg pakolt a szobájában, fél szemmel a tévét nézte. Egy 

igazi bűneseteket bemutató műsor ment, amiben a zsaruk egy 

veszélyes szökevényt fogtak el úgy, hogy tévéinterjút rendeztek 

neki. A fickó azt hitte, hogy tévésekkel találkozik titokban, de 



 

 

amikor letelepedett, és épp ellazult volna, hogy dumálni 

kezdjen, bilincs csattant a csuklóján. Most pedig a halálsoron 

volt. 

A zsaruk nagyon trükkösek tudtak lenni. Brad gyorsan 

bedobálta a cuccait a táskába, kifizette a számláját, és az 

autójához sietett. 



 

 

074. 

Mark Sanger önjelölt környezetvédő művész a 

számítógépe előtt ült, amikor az ajtó berobbant, és négy férfi 

rontott be a berkeleyi lakásba. Mind a négyen kék színű 

biológiai védőruhát viseltek nagy sisakrésszel, hatalmas 

üvegmaszkkal, gumikesztyűvel és -csizmával, és csúnya 

pisztolyokat meg puskákat tartottak a kezükben. 

Még fel sem fogta, hogy mi történt, a férfiak karon 

ragadták, és elrángatták a billentyűzettől. 

– Disznók! Fasiszták! – kiabálta túl Sanger a jogait soroló 

rendőr monológját. – Ez felháborító. Fasiszta disznók! – 

Megbilincselték, de Sanger látta az arcukat a maszkjuk 

mögött, és a félelmet is látta rajtuk. – Jézusom, mit képzelnek, 

mit csinálok itt? 

– Tudjuk, hogy mit művel, Mr. Sanger – felelte az egyik 

férfi, és az ajtó felé fordította. 

– Hé! Hé! – tiltakozott, de hiába. Felkapták, kivitték a 

folyosóra, és lecipelték a lépcsőn úgy, hogy a lábujja sem érte a 

földet. Sanger csak remélni tudta, hogy a média kint lesz a ház 

előtt, készen rá, hogy kamerákkal és egyéb módon rögzítse ezt 

a felháborító bánásmódot. 

A sajtó valóban ott volt, de kordon mögé kényszerítették 

őket. Filmeztek és a hangját is hallották, de a távolság 

lehetetlenné tette a szemtől szembe konfrontációt, amire 

Sanger vágyott. Ez az egész egyáltalán nem úgy sült el, ahogy 

szerette volna. Sanger elképzelte, milyen látványt nyújthat a 

lencséiken keresztül – biológiai védőruhába öltözött rendőrök 

egy harmincas, szakállas, Che Guevara-pólós, szitkozódó és 

kiabáló fickót visznek a levegőben. Úgy néz ki, mint egy őrült. 



 

 

Mint egy a Tedek közül: Ted Buny, Ted Kaczynski, egy azok 

közül a fickók közül. A zsaruk azt fogják mondani, hogy 

mikrobiológiai eszközöket tartott a lakásában, meg 

génsebészethez szükséges felszereléseket, és pestist akart 

előállítani, egy vírust, hogy járványt robbantson ki vagy valami 

egyéb szörnyűséget kövessen el. Őrültnek fogják beállítani. 

– Tegyenek le – erőltetett nyugalmat magára. – Egyedül is 

tudok menni. Hadd menjek a saját lábamon. 

– Rendben, uram – mondta az egyik férfi. 

Letették a földre, Sanger pedig igyekezett olyan 

méltóságteljesen járni, amennyire csak lehetett, kihúzott 

háttal, kidüllesztett mellkassal, hosszú haját megvetően 

hátracsapva. Egy jelzés nélküli autóhoz vezették. Gondolhatta 

volna. Rohadt FBI vagy CIA. Titkos kormányszervezetek, az 

árnyékkormány. Fekete helikopterek. Megfoghatatlan 

kriptonácik. 

Annyira felhergelte magát ezen, hogy észre sem vette a 

járda szélén rá várók között Mrs. Malouft, a fekete hölgyet, aki 

két kiskorú fiával lakott a társasház első emeletén. Ahogy 

elhaladtak mellette, az asszony előrehajolt, és hisztérikusan 

kiabálni kezdett: 

– Maga rohadék! A családomat veszélyeztette! A gyerekeim 

életével játszott! Maga Frankenstein! Frankenstein! 

Sanger túlságosan is el tudta képzelni, hogyan fog mutatni 

ez a jelenet az esti híradóban. Egy fekete anya rákiabál, és 

Frankensteinnek nevezi. És a kölykök a két oldalán, zokognak 

és remegnek, mert nem értik, mi történik körülöttük. 

A zsaruk az autóhoz terelték, és egy gumikesztyűs kéz 

lenyomta a fejét, nehogy megüthesse magát, amikor beszáll a 

hátsó ülésre. Aztán az ajtó bevágódott, és Sanger arra gondolt, 

hogy ezt jól elcseszte. 



 

 

Az okádékszagú cellában ülve a folyosón villogó tévét 

figyelte, és a kommentárt próbálta kiszűrni a vele összezárt 

köztörvényesek zsivajgásából. 

A képernyőn saját magát látta hosszú hajjal, csövesnek 

öltözve, ahogy két védőruhás fickó elvezeti. Még annál is 

szarabbul mutatott, mint amire számított. A nagyvállalati 

bérenc hírolvasó csupa divatos szót formált jól fizetett szájával: 

Sanger munkanélküli volt. Egy tanulatlan személy volt, aki 

csak sodródott az árral. Egy fanatikus és magányos elkövető, 

aki génsebészeti eszközöket tartott zsúfolt és igénytelen 

lakásában, és veszélyesnek minősült, mert tökéletesen ráillett 

a bioterrorista profil. 

Ezután egy szakállas San Franciscó-i ügyvéd következett 

valamilyen környezetvédő csoporttól, és azt követelte, hogy 

járjanak el Sangerrel szemben a legnagyobb szigorral. Sanger 

visszafordíthatatlan károkat okozott egy veszélyeztetett fajban, 

és a faj puszta létét tette kockára cselekedetével. 

Sanger szemöldökei közé mély ráncok férkőztek. Ez meg mi 

a fenéről beszél? 

A képernyőn egy kérgesteknős fényképe jelent meg, majd 

egy Costa Rica térkép, és a hírolvasó közölte, hogy Sanger 

nemrégen járt teknősparton, a közép-amerikai ország atlanti 

partján, és súlyosan veszélyeztetni akarta az ott élő 

kérgesteknősöket, és ezzel együtt környezetüket is. 

Sanger nem értette. Ő nem akart ártani senkinek; éppen 

ellenkezőleg, segíteni akart. És az igazság az volt, hogy miután 

hazajött, képtelen volt végrehajtani a terv további lépéseit. 

Vett egy csomó könyvet a genetikáról, de a téma meghaladta a 

képességeit. Voltaképpen egyikben sem jutott tovább az 

illusztrációkat magyarázó szövegeknél: „Egy normális loxP-t 

tartalmazó plazmidnak kevés esélye van integrálódni egy 



 

 

genomba egy hasonló loxP helyen, mivel a Cre rekombináz el 

fogja távolítani az integrált DNS-részletet…” „Azok a 

lentivirális vektorok, melyeket egysejtű embriókba injektáltak 

vagy zona pellucida nélküli embriókban inkubáltak, 

különösen…” „Egy gén helyettesítésének sokkal hatékonyabb 

módja a HPRT (hipoxantin-foszforibozil transzferáz) gént 

nélkülöző mutáns ES-sejtek használata. Ezek a sejtek nem 

maradnak életben HAT-t, azaz hipoxantínt, aminopterint és 

timidint tartalmazó környezetben. A HPRT gént dupla 

homológ rekombinációval juttatják be a célterületre…” 

Sangernek zúgott a feje a sok ismeretlen névtől és 

fogalomtól. 

Most pedig a tévén világító teknősöket mutattak. Igen, fura 

bíborszínű izzással világítottak az éjszakában. És ezek azt 

hitték, hogy az ő műve? Ez kész röhej volt. Egy fasiszta 

államnak azonban sosem az igazság fontos, hanem a látszat. 

Úgy tűnt, egy olyan bűncselekményért fogják börtönbe csukni, 

amit el sem követett. Amit el sem tudott volna követni, mert – 

ezt most már be kellett látnia – nem volt elég okos hozzá. 

ÚJ TRANSZGENIKUS HÁZI KEDVENCEK A 

LÁTHATÁRON 

Óriás csótányok, permanens kutyakölykök 

A művészek, a biotechnológiai ipar keményen dolgoznak 

Lisa Hensley művésznő, a Yale egykori diákja a Borger and 

Snodd Ltd. genetikai céggel karöltve óriás csótányokat 

szeretne létrehozni, hogy házi kedvencekként adja el őket. A 

GM csótányok egy méter hosszúak lesznek, és nagyjából 

harminc centiméter magasak, „Akkorák, mint egy nagyobb 



 

 

tacskó – magyarázta Hensley – de ugatni természetesen nem 

fognak.” Hensley műalkotásnak tekinti ezeket az állatokat, és 

azért szeretné megalkotni őket, hogy felhívja az emberek 

figyelmét a rovarok közösségére. „A bolygónkon élő lények 

túlnyomó többsége rovar – mondta Hensley. – Mégis 

irracionálisán, előítéletesen viselkedünk velük szemben. Pedig 

magunkhoz kellene ölelnünk rovar felebarátainkat. 

Csókolgatni, becézni kellene őket.” Megjegyezte, hogy a 

„globális felmelegedés igazi veszélye az, hogy számos rovarvaj 

végleg el fog tűnni”. Hensley elismerte, hogy Catherine 

Chalmers művésznő (általános mérnök BSc, Stanford 

Egyetem) munkássága ihlette meg. Chalmers volt az, aki 

Amerikai Csótányok című projektjével elsőként állította a 

kortárs művészet középpontjába a csótányokat. Eközben New 

Jersey külvárosában egy Kumnick Genomics nevű cég azon 

fáradozik, hogy létrehozzon egy olyan állatot, amit szerintük 

majd mindenki akarni fog magának: a permanens 

kutyakölyköt. „A Kumnick permanens kutyakölykei soha nem 

nőnek fel”– állította Lyn Kumnick szóvivő. „Ha ön vesz egy 

PermPuppyt, akkor mindig egy édes kiskutya fog a lakásában 

téblábolni.” A cég az olyan kellemetlen kutyakölyök-

tulajdonságokat is szeretné kiküszöbölni, mint a papucsrágás, 

amivel az állatok a gazdájuk idegeire mennek. „Ha a fogak már 

nem nőnek tovább, ez a kellemetlen viselkedés megszűnik – 

mondta Kumnick. – Sajnos egyelőre csak annyit sikerült 

elérnünk, hogy egyáltalán nem nőnek ki a fogaik, de ezt is meg 

fogjuk oldani.” Azt is hozzátette, hogy valótlanok azok az 

állítások, miszerint fog nélküli kutyusokat akarna piacra dobni 

Gumikutya néven. Kumnick megjegyezte, hogy mivel 

manapság már az emberek esetében is inkább neszelhetünk 

örök kamaszkorról, mint felnőtté válásról, természetes, hogy 



 

 

egy nálunk gyorsabban öregedő állat helyett egy örökké fiatal 

kutya legyen a társunk. „Mint Peter Pan, mi se akarunk 

felnőni – mondta. – És a genetika ezt lehetővé teszi!” 



 

 

075. 

Stan Milgram egy dimbes-dombos tájra keveredett, de 

még mindig nem tudta, hogy jó irányba tart-e. Az út szélén egy 

tábla tűnt fel. PALOMAR HEGYSÉG 37 MÉRFÖLD. Hol a 

pokolban lehet? Azt tudta, hogy Kalifornia nagy, de hogy 

ennyire! Áthaladt két városkán, de hajnali három volt, még a 

benzinkutat se találta nyitva. Aztán megint csak a sötét, üres 

vidék következett. Hoznia kellett volna egy térképet. 

Stan kimerült volt és ingerült; meg akart állni, és aludni 

akart, de tudta, hogy az átkozott madár nem fogja nyugton 

hagyni. 

Gerard az elmúlt egy órában csendben volt, most viszont, 

megmagyarázhatatlan okokból, egy mobiltelefon 

tárcsahangját kezdte utánozni. Mintha fel akart volna hívni 

valakit. 

A madár abbahagyta. Stan csendben vezethetett egy 

darabig, de természetesen nem tartott sokáig. 

– Éhes vagyok – jelentette ki Gerard. 

– Én is. 

– Hoztál chipset? 

– Tudod, hogy hoztam, de elfogyott. – Még Earpben ették 

meg az utolsó darabkákat. Mikor is? Egy órával ezelőtt? Vagy 

kettővel? 

– Senki sem tudja, mit éltem át én – dúdolta Gerard. 

– Ne kezdd! – figyelmeztette Stan. 

– Senki se tudja, egyedül csak Jézus…  

– Gerard… 

Csend lett. 



 

 

Olyan, mint egy kisgyerek, gondolta Stan. Éppen olyan 

makacs és kiszámíthatatlan. Pillanatok alatt le tudja 

fárasztani az embert. Vasúti sínek tűntek fel az úttól jobbra. 

Gerard pöfögni kezdett, mint egy gőzmozdony, aztán 

fütyült egy hangosat. 

– Nem láttam a napfényt, nem is t'om már mióta… 

Stan feleslegesnek látta szólni. Inkább a vezetésre 

koncentrált. A hátuk mögött már kezdett halványulni az ég. Ez 

azt jelentette, hogy nyugat felé tartottak. Jó irányba. Többé-

kevésbé. 

Aztán a feszült csendben Gerard hirtelen rákezdte: 

– Hölgyeim és uraim, mesdames et messieurs, damen und 

herren, ami egykor csak élettelen szövetek kaotikus egyvelege 

volt, íme, a kulturált, a kifinomult ember, íme a világfi! 

– Ne feszítsd túl a húrt, Gerard! – mordult rá Stan. 

– Ez az én életem, ezt ne felejtsd! ~ énekelte teli tüdőből a 

madár. Az egész autó rezgett bele, kész csoda volt, hogy az 

üvegek nem pattantak szét. 

Stan olyan erővel szorította a kormányt, mintha az Gerard 

nyaka lett volna. Aztán a rikácsolás hirtelen abbamaradt. 

– Olyan boldoggá tesz minket, hogy ennyi kedves ember itt 

van ma este – mondta egy műsorvezető hangján Gerard. 

Stan megrázta a fejét.  

– Te jóságos ég. 

– Legyünk boldogok, boldogok, boldogok, mondják ki a szót. 

Boldogok, boldogok, boldogok, na gyerünk, megér egy próbát… 

– Elég! – csattant fel Stan.  

Gerard nem zavartatta magát. 

– Boldogok, boldogok, boldogok, boldogok, ó, igen, bébi, 

boldogok, boldogok… 



 

 

– Eddig tartott! – bömbölte Stan, és félreállt az autóval. 

Kiszállt, és tiszta erővel bevágta az ajtót. 

– Azt hiszed, megijedek tőled, öcsi? – mondta Gerard.  

Stan elkáromkodta magát, és feltépte a hátsó ajtót. Gerard 

közben rágyújtott egy újabb nótára: 

– Most mondani fogok valamit, és te rájössz, hogy igaz, na 

ülj csak le, és zabálj egyedül, mert nem lesz vigasz… 

– Nem is lesz, komám, mert te itt kiszállsz! – vágta rá Stan, 

és elkapta a papagájt. A madár belecsípett a kezébe, de Stan 

nem engedte el. Kivette az ülésről, és durván lelökte az út 

porába. 

– Értem én, már nem kellek, de ha még ez tényleg igaz is, 

én szeretlek… 

– Ez tényleg igaz! – mondta gúnyosan Stan. Gerard 

csapkodni kezdett a szárnyaival. 

– Nem teheted ezt velem – jelentette ki. 

– Ó, nem? Akkor figyelj. – Stan megkerülte az autót, és 

kinyitotta a bal első ajtót. 

– Az ülőrudamat akarom – mondta Gerard. – Ez a 

legkevesebb… 

– Cseszd meg az átkozott ülőrudadat! 

– Ne menj el haraggal, ennyire rossz nem lehetett, ne menj 

el… 

– Viszlát, Gerard. – Stan bevágta az ajtót, és rátaposott a 

gázra, hogy porfelhőbe burkolja a papagájt. Hátranézett, de 

nem látta Gerard-t. Meglátta viszont a rengeteg ürüléket a 

hátsó ülésen. A francba, egy napomba fog telni, mire lesikálom. 

De legalább csend volt. Áldott csend. Végre. 

Most, hogy rászakadt a csend, már nem volt, ami ébren 

tartsa. A szemhéja kezdett elnehezülni. Stan bekapcsolta a 



 

 

rádiót, leengedte az ablakot, és kidugta a fejét a hidegbe, de 

egyik sem segített. Attól félt, hogy elalszik a kormány mögött, 

ezért úgy döntött, inkább lehúzódik, és szundít egyet. 

A madár nem hagyta pihenni, de ébren is ő tartotta. Egy 

kicsit bántotta a lelkiismeret, amiért csak úgy ott hagyta az út 

szélén azt a pofátlan madarat. Ezzel az erővel akár meg is 

fojthatta volna. Egy ilyen gyámoltalan madárnak nem sok 

esélye van a sivatagban. Ha arra téved egy csörgőkígyó vagy 

egy préri-farkas, akkor vége. Lehet, hogy már meg is történt. 

Már nincs értelme visszamenni. 

Legurult az útról, és behúzódott egy fenyőligetbe. 

Leállította a motort, nagyot szippantott a friss, fenyőillatú 

levegőből, és már aludt is. 

Gerard egy darabig fel-alá járkált a sötétben, aztán 

odatipegett az út szélén növő zsályákhoz, és felugrott az egyik 

növényre, de az nem volt elég erős, hogy megtartsa. Többször 

is megpróbálta, mindig ugyanazzal az eredménnyel: egy nagy, 

fájdalmas koppanással. Végül észrevett a közelben egy 

borókabokrot; odaugrált-repült, és addig pattogott az ágai közt, 

míg fel nem tornázta magát jó fél méterrel a talaj fölé. Alkalmi 

ülőrúdján kuporogva elszunyókált volna, ha nincs olyan 

átkozottul hideg, és ha nem hall nyugtalanító csaholást a 

sivatag felől. A csaholás közeledett. 

Gerard felborzolta a tollait, és a hang irányába nézett. 

Sötét árnyakat látott átvágni a zsályák közt. Zöld szempárok 

villantak. A falka egyenesen feléje tartott. 



 

 

076. 

A Robinson R44 helikopter leereszkedett, és Vasco 

Borden behúzott nyakkal kilépett a kavargó porfelhőbe. A 

közelben egy fekete Hummer várta. 

– Mesélj – mondta a kormány mögött ülő Dollynak. A lány 

már akkor idejött, amikor Vasco még Pebble Beachben csinált 

már megint hülyét magából. 

– Ma este hét harminckor jelentkezett be a Best 

Westernbe, aztán Walstonba ment, ahol egy biztonsági őr 

felismerte a rendszámát. A csaj lepattintotta valamilyen 

csavaros sztorival a volt férjéről, és a fickó bevette. 

– Ez mikor történt? 

– Pár perccel nyolc előtt. Innen visszament a motelbe, és 

egy újabb sztorival hátraküldte a portást a szobájához, ő meg 

beosont a recepcióra, és elemelte a kölyök puskáját a pult alól. 

– Ez komoly? – nézett rá Borden. – Az ifjú hölgynek aztán 

van vér a pucájában. 

– A Walstonban venni akart egy mordályt, de 

megfeledkezett a tíznapos várakozási időről. 

– És most? 

– A mobilját sikerült bemérni, de aztán kikapcsolta. Akkor 

kelet felé tartott az Ortega autóúton. 

– A sivatagba indult – bólintott Vasco. – Az autóban fogja 

tölteni az éjszakát. 

– Reggel nyolckor letölthetünk néhány műholdfelvételt. Ez 

a leggyorsabb módja annak, hogy megtaláljuk. 

– Reggel nyolckor már messze fog járni – vetette ellen 

Vasco. Hátradőlt az ülésben. – Amint pihent egy kicsit, tovább 

fog menni. Lássuk csak… – Behunyta a szemét, gondolkodott. 



 

 

– Egész délután vezetett, gyakorlatilag végig délnek. Kezdettől 

fogva. 

– Mexikó? 

Vasco megrázta a fejét. 

– Nem akar nyomokat, márpedig ha átkel a határon, annak 

nyoma lesz. 

– És ha kelet felé kanyarodik, hogy Brown Fieldnél vagy 

Calexicónál keljen át? – kérdezte Dolly. 

– Lehet. – Vasco tűnődve megsimogatta a szakállát. Persze 

csupa szempillafesték lett a keze. A fenébe. – A csaj halálra van 

rémülve. Szerintem egy olyan helyre fog menni, ahol segítséget 

remélhet. Lehet, hogy az apjától, lehet, hogy valaki mástól. Egy 

régi fiújától, egy gyerekkori baráttól, egy volt tanártól, egy régi 

kollégától. Valami ilyesmi. 

– Az utóbbi két órát az adatbázisok lekérdezésével 

töltöttük, de nem jutottunk semmire – közölte Dolly. 

– A régebbi telefonhívásai? 

– Egyetlen hívása sem volt a San Diegó-i körzetbe. 

– Meddig visszamenőleg? 

– Egy év. Különleges engedély nélkül ennyi áll 

rendelkezésre. 

– Tehát bárki is az illető, már legalább egy éve nem 

beszéltek – morogta Vasco. – Akkor nincs más, mint várni, 

hogy felbukkanjon valahol. – Dolly felé fordult. – Nézzük meg 

azt a Best Westernt. Tudni szeretném, milyen puskája van a 

hölgynek. És pihenhetnénk is néhány órát. Holnap úgyis 

elkapjuk. Érzem. – Megtapogatta a mellkasát. – És a 

megérzéseim nem szoktak csalni. 

– Most kented rá az ingedre a szempillafestéket, édes. 

– Áh, nem igaz – nyögött fel Vasco. 



 

 

– Nyugi, ki fog jönni – mondta Dolly. – Majd én kiszedem 

belőle. 



 

 

077. 

Gerard rémülten nézte a feléje közeledő árnyakat. 

Furcsán, szökdécselve lépkedtek, és hangosan szortyogtak, 

meg néha nyüszítettek is. Alacsonyak voltak, a hátuk alig 

látszott ki a zsályából. Körbejárták a borókabokrot, közelebb 

jöttek, aztán eltávolodtak kissé, de nyilvánvaló volt, hogy 

észrevették, mert megint közelebb kerültek. Összesen hatan 

voltak. Gerard megint felborzolta őket, de nem sokat ért vele. 

A jövevényeket sem sikerült elijesztenie, és a testét sem tudta 

felmelegíteni vele. 

Az állatoknak hosszú orruk volt, a szemük zölden izzott. 

Erős, kellemetlen pézsmaillatot árasztottak. A farkuk is 

hosszú volt, és lompos. Most már azt is látta, hogy nem feketék, 

hanem barnásszürkék. 

Megint közelebb jöttek. 

– Reszketek, csak re-re-re-reszketek egész testemben.  

Még közelebb jöttek. Most már nagyon közel voltak. 

A legnagyobb már csak ugrásra volt tőle. Megállt, és őt 

nézte. Gerard nem mozdult. 

Pár másodperccel később az állat még közelebb araszolt. 

– Ott akár meg is állhat, mister! 

Az állat megtorpant, sőt még hátrált is néhány lépést. A 

többiek is ugyanezt tették. A beszéd megzavarta őket. 

De hamar összeszedték magukat. A nagyobbik megint 

közelebb jött. 

– Nos, megállj! 

Az állat ezúttal csak egy pillanatra fékezett le, aztán 

tovább közeledett. 

– Most szerencsésnek érzed magad, haver? Igen? Na? 



 

 

Az állat most már nagyon közel volt. Szaglászni kezdte 

Gerard-t, egyre közelebbről és közelebbről… Irtó büdös volt. Az 

orra már csak egy koppintásnyira volt. 

Gerard lecsapott, és jó erősen belecsípett az állat puha 

orrába. Az állat egy rémült vakkantással hátraugrott, hajszál 

híján leverve Gerard-t az ágról. 

– Ha még egyszer ide mered tolni a képed, halál fia vagy – 

mondta neki Gerard. – Mer' ha az utamba kerülsz, én 

kinyírlak, Matt. 

Az állat a porban hasalt, és sajgó orrát dörzsölte a mellső 

lábával. Ez eltartott egy darabig. Aztán felállt, és fenyegetően 

morogni kezdett. 

– Az élet nehéz, de még nehezebb, ha hülye vagy. 

Az állatok félkörbe álltak, és immár az egész falka morgott. 

Gerard emelgetni kezdte a szárnyait, igyekezett minél 

nagyobbnak látszani, de az állatokat ez teljesen hidegen 

hagyta. 

– Hé, ti ostoba fajankók, hát nem látjátok, hogy veszélyben 

vagytok? A nyomotokban vannak! A nyomunkban vannak! 

A szavak azonban már nem voltak hatással az állatokra. A 

félkör szűkülni kezdett Gerard körül. Az egyik mögéje került. 

Gerard hátranézett. Nem tetszett neki, amit látott. 

– Húzzatok vissza oda, ahonnan jöttetek! – Megint 

csapkodni kezdett a szárnyaival, és egyszer csak azt érezte, 

hogy megemelkedett az ágon. Az állatok morogva 

rástartoltak… 

… Gerard pedig csapott még néhányat a szárnyaival, és a 

levegőben találta magát. Már jó régen volt, hogy megnyesték a 

szárnyát, és nesze, most repülni tudott! Felemelkedett a bűzlő 

állatok fölé, csapott egy kört, hogy még jobban bosszantsa őket, 

aztán abba az irányba fordult, amerre Stant látta elhajtani. A 



 

 

napkelte irányából a sötétség felé repült. Nem sokkal később 

érzékeny szaglása azt jelezte, hogy élelem található a közelben. 

Habozás nélkül az illat irányába fordult. 



 

 

078. 

Alex arra ébredt, hogy három férfi van az oldalablakokra 

tapadva, és őket nézi. Cowboykalapot viseltek, és hosszú bot 

volt náluk, a végén hurokkal. Alex ülő helyzetbe pattant. Az 

egyik férfi intett neki, hogy maradjon veszteg. 

– Csak egy perc, kisasszony. 

Alex a fiára pillantott. Békésen aludt az anyósülésen. A 

jövevények nem zavarták fel. Jamie-t semmi sem tudta 

felébreszteni álmából. 

Megint kinézett, és megrezzent ijedtségében. Az egyik férfi 

a motorház fölé emelte a botját; a végén egy hatalmas 

csörgőkígyó tekergőzött és sziszegett. Legalább másfél méter 

hosszú volt, és olyan vastag, mint Alex karja. 

– Most már kiszállhat, ha akar. – A férfi ellökte a kígyót.  

Alex óvatosan kinyitotta az ajtót. 

– A motor miatt – mondta egy másik férfi. – A motor melege 

vonzza őket az autók alá reggel tájban. 

Összesen hatan voltak, mindegyik bottal és izgő-mozgó 

zsákokkal felszerelkezve. 

– Mit csinálnak? – kérdezte Alex. 

– Csörgőket gyűjtünk.  

– Miért? 

– A jövő heti csörgőkígyó-találkozóra. Yumában tartsák.  

– Aha… 

– Minden évben van. Verseny. Ki hozza a legtöbb kígyót. 

– Értem. 

– Súlyra megy, úgyhogy a nagyobbakat keressük. 

Remélem, nem ijesztettük meg. 

– Köszönöm. 



 

 

A férfiak továbbvonultak, csak az maradt hátra, 

amelyikkel beszélt. 

– Nem lenne szabad egyedül kint lennie, hölgyem – mondta 

a férfi. – Bár láttam, hogy van puskája. – A hátsó ülés felé 

intett. 

– Van, csak töltényem nincs hozzá – vallotta be Alex. 

– Az nem gond – mondta a férfi, és átment az út másik 

oldalán parkoló autójához. – Tizenkettes, ugyi? 

– Igen, az. 

– Akkor ez is megteszi – nyomott Alex kezébe egy maréknyi 

sörétes vadásztöltényt. 

Alex zsebre vágta. 

– Köszönöm. Mivel tartozom?  

A férfi megrázta a fejét. 

– Csak legyen óvatos, hölgyem. Egy fekete Hummer járt 

erre egy órával ezelőtt egy nagydarab, szakállas fickóval. Azt 

mondta, egy nőt keres és a kisfiát. Azt mondta, a nagybátyja. 

– Értem. És mit mondtak neki? 

– Akkor még nem láttuk magukat. Azt mondtuk, nem 

láttuk magukat. 

– Merre ment? – kérdezte Alex. 

– Elsinore felé, de bármikor visszafordulhat. A többiek 

után indult. 

– Ne álljon meg tankolni, ha nem muszáj – szólt hátra. – 

És sok szerencsét! 

ÁTIRAT: CBS 5 SAN FRANCISCO  

A bioterrorizmussal gyanúsított személyt ma kiengedték 



 

 

(CBS 5) A veszélyes biológiai anyagok birtoklása miatt 

bioterrorizmussal gyanúsított, és eddig az Alameda megyei 

börtönben őrzött Mark Sangert ma feltételesen szabadlábra 

helyezték. Jól értesült források szerint a kormány által 

felhozott vádak olyan szakmai hozzáértést kívántak, hogy az 

ügyészek belátták, nem dughatják rácsok mögé a 

gyanúsítottat. Mint ismeretes, a legfőbb vádpont az volt, hogy 

Sanger genetikailag módosította bizonyos közép-amerikai 

teknősök génjeit. A Costa Rica-i Julio Manarezzel 

beszélgettünk. 

(Manarez) Valóban igaz. Az Atlanti-óceánban élő teknősök 

egy olyan genetikai módosulás áldozatai lettek, ami 

bíborfénybe vonja a páncéljukat. Egyelőre nem sikerült 

megmagyarázni, hogyan történhetett, de a teknősök kora arra 

enged következtetni, hogy a genetikai manipuláció öt-tíz évvel 

ezelőtt történhetett. 

(CBS 5) Röviddel a letartóztatása után a nyomozók 

megállapították, Sanger túl rövid ideig tartózkodott Costa 

Ricában ahhoz, hogy végrehajthassa a genetikai beavatkozást. 

Csak tavaly járt ott. Mark Sanger, az állítólagos terrorista így 

most szabadlábon van, és megúszta egy ötszáz dolláros 

büntetéssel. 



 

 

079. 

Míg arra várt, hogy a meghallgatás elkezdődjön a 443-as 

kongresszusi ülésteremben, Marvin Minkowski wisconsini 

képviselő kaliforniai képviselőtársához, Henry Wexlerhez 

fordult, hogy megkérdezze: 

~ Nem kellene szigorúbb törvényekkel szabályoznunk a 

rekombinációs DNS-technológia alkalmazását? 

– Sangerre gondol? 

– Nos, ő a legfrissebb eset. Honnan szerezhette a cuccot, 

nem tudja? 

– Az internetről – mondta Wexler. – New Jersey-i és Észak-

Karolinái cégek árulják őket készletekben. Pár száz dollárba 

kerül. 

– Ez még sok gondot okozhat, nem gondolja? 

– Nézze – tűnődött el Wexler. – A feleségem kertészkedik. 

A magáé is? 

– Most, hogy a gyerekek már kirepültek a fészekből? Egész 

nap a rózsákat babusgatja. 

– Helyi kertészklub, meg minden? 

– Persze. 

– Sok hobbikertész, aki korábban metszéssel oltotta be a 

növényeit, most ilyen internetről rendelhető DNS-készletekkel 

kísérletezik – magyarázta Wexler. – Az emberek génmódosított 

rózsákat hoznak létre szerte a világon. Egy japán cégnek 

állítólag sikerült létrehoznia a kék GM rózsát. A kék rózsa már 

évszázadok óta a termelők elérhetetlen álma volt. A lényeg az, 

Marv, hogy a technológia mindenkinek rendelkezésre áll. A 

nagyvállalatoknak és a hátsó kertben pepecselő 

hobbikertészeknek egyformán. 



 

 

– És nekünk mit kellene tennünk? – kérdezte Minkowski. 

– Semmit – felelte Wexler. – Vagy magára akarja 

haragítani a feleségét? – Az öklére támasztotta az állát, mert 

ettől mindig olyan intelligensnek hatott a tévé képernyőjén. – 

Ez persze nem jelenti azt – tette hozzá –, hogy nem kellene 

kifejeznem az aggodalmamat az új technológia veszélyei miatt. 

– Jó ötlet – bólintott Minkowski. – Azt hiszem, én is ezt 

fogom tenni. 

 
 

ZSÍRLESZÍVÁS MINDEN MENNYISÉGBEN 

18 ezer dollárért kelt el a miniszterelnök hája 

Utána: hírességek zsírt adományoznak jótékonysági céllal 

BBC NEWS. Az olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi 

testéből leszívott zsírból készült szappanért egy magánygyűjtő 

18 ezer dollárt fizetett. A „Mani pulite” (Tiszta kezek) című 

műalkotásszappan alkotója a svájci Gianni Motti. A művész 

attól a luganói klinikától vette meg a zsírt, ahol a 

beavatkozásra sor került. Motti a szappant egy svájci 

gyűjtőnek adta el, aki „most így Berlusconival moshat kezet”. 

Egyes vélemények szerint az alkotó jóval több pénzt is 

kaphatott volna a szappanért, ha Berlusconi nem lenne 

annyira népszerűtlen Európában. Egy filmcsillag zsírja 

például sokkal több pénzt hozott volna a konyhára. „Egy Brad 

Pitt vagy Pamela Anderson melléktermékért csillagászati 

összegeket adnának”, mondta egy szakértő. 

De vajon hajlandóak eladni a testzsírjukat a hírességek? 

„Miért ne? – kérdezte egy Beverly Hills-i plasztikai sebész. – 

Akár jótékonysági célra is felhasználhatnák. Végtére is a 

zsírleszívás így is, úgy is megtörténik. Jelenleg a zsír 



 

 

veszendőbe megy. Miért ne segíthetnék hát a zsírjukkal a 

rászorulókat?” 

 

A motorcsónak-versenyző és a farmotor 

A hátsó, amiről mindenki beszél 

WIRED NEWS SERVICE. Peter Bethunc új-zélandi milliomos 

világrekordot szeretne felállítani egy olyan motorcsónakkal, 

amit a saját hátsójából leszívott zsír hajt. Környezetbarát 24 

méteres trimaránját, az Earthrace-t teljes mértékben biodízel-

üzemanyag hajtja, amit növényi olajból és egyéb zsírokból 

készítettek. Az igazság az, hogy Bethune hátsója jelentéktelen 

mértékben fog hozzájárulni a világ körüli utazáshoz, ugyanis 

mindössze egy liter zsírt „adott”. Bethune azonban úgy véli, 

hogy a hátsója igenis jelentős áldozatokat hozott, hiszen az 

üzemanyag lecsapolása egyébként is megviselte. 

 

A művész megfőzi és megeszi a saját háját 

Tiltakozás a nyugati társadalmak pazarló életmódja ellen 

REUTERS. Ricardo Vega New York-i konceptuális művész 

leszívatta a zsírját, megfőzte és megette. Azt mondta, célja az 

volt, hogy felhívja a figyelmet a nyugati társadalmak pazarló 

életmódjára. A zsír egy részét eladásra kínálja, mondván, hogy 

így az érdeklődők megízlelhetik az emberi testet anélkül, hogy 

kannibálokká válnának. Vega nem szabott árat, de egy 

műkereskedő becslése szerint lényegesebben kevesebbet fog 



 

 

kapni érte, mint amennyiért Berlusconi hája kelt el. 

„Berlusconi egy miniszterelnök – mutatott rá –, Vega pedig 

ismeretlen. Különben is, Marcos Evaristta már megelőzte 

azzal, hogy fasírtot sütött a saját testzsírjából.” Marcos 

Evaristta egy chilei születésű, Dániában élő művész. A hírt, 

hogy a zsírjából sütött fasírtot a New York-i Christie's fogja 

árverésre bocsátani, nem sikerült megerősíteni, mivel a 

Christie's illetékesei nem válaszoltak a telefonhívásainkra. 



 

 

080. 

A mentőautó dél felé száguldott az országúton. Dolly a 

vezetőülésben ült, fülében új Bluetooth headsetjével, és 

Vascóval beszélt. Vasco dühös volt, Dolly azonban nem tudod 

mit kezdeni vele. Vasco már megint rossz irányba indult, és 

erről csakis ő tehetett. 

– Nézd – mondta Dolly –, megjöttek az utóbbi öt évet átfogó 

híváslisták. Ebben a percben kaptam meg őket. Ebben a 

körzetben egy bizonyos Kendall családot hívott. Henry és Lynn 

Kendallt. A férfi biokémikus, de hogy pontosan mivel 

foglalkozik, azt nem tudjuk. Lynn és Alex ugyanannyi idősek. 

Lehet, hogy együtt nőttek fel. 

– Sikerült megtalálni őket? – kérdezte Vasco. – 

Kendalléket.  

– La Jollában laknak. Ez… 

– Tudom, hogy hol van, az istenit – állította le durván 

Vasco. 

– Te most hol vagy? 

– Elsinore-ból jövök visszafelé. La Jolla innen még legalább 

egy óra. Átkozottul kanyarog ez az út. A fenébe is, tudom, hogy 

itt aludt valahol az út szélén, és elhajtottam mellette. 

– Honnan tudod? 

– Csak úgy tudom. A szimatom mondja. 

– Értem. Nos, akkor lehet, hogy ő is épp La Jolla felé tart. 

Vagy már ott is van. 

– És te? Hol vagy? 

– Húsz percre Kendallék házától. Akarod, hogy begyújtsuk 

őket? 

– A doki milyen állapotban van? – akarta tudni Vasco. 



 

 

– Józan. 

– Biztos? 

– Ennél józanabb már nem is lehetne – felelte Dolly. – Most 

kávéval mérgezi magát. Már egy egész termosszal megivott. 

– Ellenőrizted a termoszt? 

– Persze. Szóval akarod, vagy várjunk meg téged? 

– Ha sikerül egyedül elcsípni a kölyköt, akkor csináljátok. 

De ha az anyja is a közelben van, akkor várjatok meg. 

– Rendben – nyugtázta Dolly. 



 

 

081. 

– Bob – mondta a telefonba Alex.  

Hallotta, hogy a másik végén felnyögnek. 

– Hány óra van? 

– Reggel hét óra, Bob. 

– Jézusom. – A férfi feje egy tompa puffanással 

visszazuhant a párnára. – Remélem, fontos dologról van szó, 

Alex. 

– Már megint borkóstolón voltál? – Robert A. Koch, az 

ügyvédi iroda vezetője, nagy becsben tartotta a borokat. Képes 

volt a Christie's árverésein gubbasztani, sőt Napáig, 

Ausztráliáig vagy Franciaországig elmenni egy-egy értékesebb 

palack borért, az eredmény azonban mindig ugyanaz volt: a 

nemes nedű a gyomrában végezte. Alex nem is tartotta másnak 

szenvedélyét, mint egy költséges álcának, ami arra szolgált, 

hogy rendszeresen leihassa magát. 

– Nos, Alex? Ki vele, és tényleg fontos legyen. 

– Jól van. A helyzet az, hogy az elmúlt huszonnégy órában 

egy fejvadász elől menekültem. A fickó egy hústorony, és 

engem meg a fiamat akar elkapni, hogy tűt nyomjon a 

májunkba és szövetmintát vegyen tőlünk. 

– Nagyon vicces. Még mindig várom, hogy előrukkolj azzal 

a halaszthatatlan üggyel. 

– Ez komoly, Bob. Egy fejvadász üldöz engem és a fiamat. 

– Csak úgy? 

– Nem. Azt hiszem, a BioGen áll a háttérben. 

– Hallottam, hogy gondjaik vannak – mondta Bob. – És a 

sejtjeiteket akarják? Nem hiszem, hogy joguk lenne megtenni. 

– A nem hiszem most nem elég, Bob. 



 

 

– Tudod, hogy a törvény nem rendelkezik egyértelműen. 

– Nézd, van egy nyolcéves fiam, aki ezek el akarnak kapni, 

hogy belökjék egy mentőbe, és tűt szúrjanak a májába. 

Remélem, megérted, hogy a „nem rendelkezik egyértelműen” 

nekem kevés. Én azt akarom hallani, hogy „megállítjuk őket”, 

Bob. 

– Természetesen mindent megteszünk – ígérte a férfi. – Ez 

az apád ügye? 

– Igen. 

– Beszéltél vele? 

– Nem válaszol a hívásaimra. 

– A rendőrséggel? 

– Letartóztatása parancsot adtak ki ellenem. Oxnardban. 

Ma lesz ott egy tárgyalás. Oda kellene küldened valakit. 

– Dennishez mit szólsz?  

– Nos, nem tudom. 

– Dennis érti a dolgát. 

– Igen, ha rendelkezésére áll egy hónap felkészülési idő. 

– Akkor kit akarsz, az isten áldjon meg? 

– Téged – nyögte ki Alex. 

– Jesszusom. Oxnard? Az rohadt messze van… 

– Egy lefűrészelt csövű vadászpuska van a hátsó ülésemen, 

Bob. Ha ezek hozzányúlnak a fiamhoz, én habozás nélkül 

használni fogom. 

– Oké, oké, csak nyugi. Még el kell intéznem néhány dolgot, 

aztán indulok. 

– Ez már jobban hangzik. 

– Addig is megtudhatnám, hogy miről fog szólni a 

tárgyalás? 



 

 

– A Burnet-aktából mindent megtudhatsz. Gondolom, az 

állami kisajátítás jogáról és tulajdoni viszonyok 

megváltoztatásáról. 

– Úgy érted, azt állítják, hogy a saját sejtjeiteket tőlük 

loptátok?  

– Nagyjából. 

– De hogy az istenbe? Hiszen az apád sejtjeit nyilvánították 

a BioGen tulajdonának. Ja, értem már. Ugyanazok a sejtek. De 

ez akkor is baromság, Alex. 

– Ezt a bírónak magyarázd, ne nekem. 

– Nem sérthetik meg a tested integritását, vagy a fiadét 

csak azért, hogy… 

– Ezt tartogasd a bírónak – ismételte magát Alex. – Majd 

hívlak, ha túl leszel rajta. 

Összecsukta a telefont, és Jamie-re nézett. Még mindig 

aludt, olyan békésen és ártatlanul, mint egy angyalka. 

Ha Koch még délelőtt kiér Oxnardba, számolta, akkor 

talán sikerül elérnie, hogy délutánra soron kívüli tárgyalást 

hívjanak össze. Vagyis négy előtt feleslegesen hívná a főnököt. 

Délután négy. Elérhetetlenül távolinak tűnt. 



 

 

082. 

Már csak ez hiányzik, gondolta Henry Kendall. 

Látogatók! Kedvetlenül figyelte, hogy Lynn magához szorítja 

Alex Burnetet, majd lehajolva, hogy a nő fiát, Jamie-t is 

megölelje. Anya és fia a derült égből pottyantak eléjük, minden 

előzetes figyelmeztetés nélkül. A két asszony izgatottan 

csicseregve kiment a konyhába, hogy valami ennivalót adjanak 

Alex Jamie-jének. A saját Jamie-jük és Dave eközben Drive or 

Die-t játszott a Playstationön. A nappalit kerékcsikorgás és 

autók csattanása töltötte meg. 

Henry Kendall bevonult a hálószobába, hogy átgondolja a 

helyzetüket. Most jött vissza a rendőrségről, ahol megnézte a 

felvételt, amit a játszótér biztonsági kamerájával rögzítettek 

előző nap. A kép elég rossz minőségű volt, hála az égnek, mert 

a látvány olyan felkavaró volt, hogy alig bírta végignézni. És 

azok a gördeszkások is… Billyvel együtt rács mögött lett volna 

a helyük. Egy kis szerencsével, gondolta, kirúgják őket a 

suliból. 

Ez azonban még nem fogja azt jelenteni, hogy vége az 

ügynek – és éppen ez volt az, ami annyira aggasztotta. 

Manapság mindenki perelt, és nem volt kétséges, hogy a szülők 

is perelni fognak. Az iskolát, hogy visszavetessék a fiaikat, és 

őt, mert Dave ürülékkel dobálta őket. És ha per lesz, fűzte 

tovább a gondolatot, akkor előbb vagy utóbb arra is fény derül, 

hogy nincs Gandalf-Crikey-szindróma – vagy minek is nevezte 

el Lynn –, és arra is fény fog derülni, hogy Dave valójában nem 

ember, hanem transzgenikus csimpánz. 

És azután? Egy minden képzeletet felülmúló médiacirkusz. 

Hetekig riporterek fognak táborozni a házuk előtt. Követni 



 

 

fogják őket, bárhová menjenek. Rejtett kamerákkal fogják 

filmezni őket éjjel és nappal. Pokollá teszik az életüket. És ha 

a riporterek megunják, jönni fognak a hívők és a 

környezetvédők. Pogányoknak kiáltják ki őket. Eretnekeknek 

és bűnözőknek. Veszélyes embereknek, Amerika és a bioszféra 

ellenségcinek. Lelki szemei előtt már látta a híradókat, ahogy 

Bábel minden nyelvén előadják a sztorijukat, és közben 

képeket mutogatnak Dave-ről meg róla. 

És még csak a kezdet lesz. 

Dave-et el fogják vinni, őt meg lehet, hogy börtönbe 

csukják. (Bár ennek nem adott túl sok esélyt; a tudósok már 

két évtizede nap mint nap megszegik a genetikai kutatások 

szabályait, de még egyet se zártak börtönbe, még azokat se, 

akik miatt betegek haltak meg.) A kutatástól viszont biztosan 

eltiltják, és a laborból is kirúgják. Miből fogja eltartani a 

családját? Lynn nem lesz rá képes egymaga, sőt valószínűleg 

az ő ügyfelei is elpártolnak majd tőlük. És mi lesz Dave-vel? És 

Jamie-vel? És Tracyvel? Mi lesz az egész eddigi életükkel? La 

Jolla alapvetően egy liberális közösség, de a szülők nem fogják 

tolerálni, hogy a gyerekeik egy empánzzal járjanak egy 

iskolába. Ez tényleg meredek. Az emberek még nem állnak 

készen rá. 

Valószínűleg kénytelenek lesznek elköltözni innen. El kell 

adniuk a házukat, és új életet kell kezdeniük egy távoli 

vidéken, talán valahol Montanában. Ha ott hajlandóak lesznek 

befogadni őket. De miért lennének? 

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kergették egymást a 

fejében, miközben a nappaliban autók csörömpöltek, és a 

konyhából a felesége önfeledt nevetése hallatszott. Padlón volt. 

És a legrosszabb az egészben az volt, hogy minderről egyedül ő 

tehetett. 



 

 

Egyvalami biztos volt. Ezentúl a gyerekek minden 

lépéséről tudnia kellett. Nem hagyhatta, hogy még egy olyan 

incidens történjen, mint előző nap. Lynn azt találta ki, hogy 

csak egy órával később indítja iskolába őket, így elkerülhetik a 

többiekkel való találkozást. Az a Cleever kölyök kész 

veszedelem volt, de Henry nem tartotta valószínűnek, hogy 

rácsok mögött lenne. Inkább csak alaposan ráijesztettek, és az 

apja felügyeletére bízták. Aki, gondolta megvetően Henry, egy 

helyi agytröszt biztonsági elemzője volt, és megrögzött 

fegyverbuzi. Azok közé az értelmiségiek közé tartozott, akik 

imádnak lőni. Egy férfias értelmiségi volt. Egyszóval nem 

lehetett tudni, mi fog még történni. 

Elővette a csomagot, amit a laborból hozott haza. A 

dobozon az állt, hogy TrackTech Industries, Csiba, Japán. A 

belsejében öt darab fényes, két és fél centi hosszú 

ezüstkapszula lapult, valamivel vékonyabbak egy 

szalmaszálnál. Henry megcsodálta őket. A miniatürizálás 

csodái voltak: beépített GPS technológia, hő-, pulzus-, 

vérnyomás– és légzésszám mérő egyetlen aprócska hengerben. 

Egy mágnessel lehetett bekapcsolni őket – csak oda kellett 

érinteni az egyik végükhöz, és az kéken felizzott. 

Arra tervezték őket, hogy segítsenek nyomon követni a 

laboratóriumi főemlősöket. A kapszulákat egy speciális 

sebészeti eszközzel lehetett beültetni, ami egy túlméretezett 

fecskendőre hasonlított. A bőr alá kerültek, a nyak és a 

kulcscsont találkozásához. Henry nem lett volna képes a 

gyerekeibe ültetni őket. De akkor hova kerüljenek? 

Visszament a nappaliba, ahol a gyerekek játszottak. Tegye 

az adókat az iskolatáskájukba? Nem. Az ingük gallérjába? Ez 

sem jó. Pillanatok alatt kiszúrnák. 

Akkor hova? 



 

 

A belövő tökéletesen működött. Az edzőcipő sarka 

lazán elnyelte a kapszulát. Előbb Dave cipőjébe nyomta bele, 

aztán a Jamie-ébe, és ha már ott volt, Alex fiának, a másik 

Jamie-nek a csukáját is bevitte a hálószobába. 

– Hova viszed? – kérdezte Jamie. 

– Csak megmérem. Egy perc, és hozom. 

A harmadik cipőbe is belenyomta a jeladót. 

Még volt kettő. Henry számba vette a lehetőségeket. 



 

 

083. 

A Hummer beállt a mentő mögé, és Vasco kiszállt. 

Előrement a vezetőfülkéhez. 

Dolly átcsúszott a jobb oldali ülésre. 

– Mi a helyzet? – kérdezte Vasco. Dolly az utca végében álló 

ház felé intett. 

– Abban laknak Kendallék. Az ott Burnet kocsija. Már egy 

órája bent van.  

Vasco összeráncolta a homlokát. 

– Mi folyik itt? Dolly vállat vont. 

– Fogalmam sincs. Bevethetném a puskamikrofont, de 

ahhoz az ablakkal szemben kellene parkolnom, és gondoltam, 

nem szeretnéd, hogy észrevegyenek. 

– Nem is. 

Vasco hátradőlt az ülésben, sóhajtott egyet, aztán a 

karórájára nézett. 

– Oda nem mehetünk be. – A fejvadászok házkutatási 

parancs nélkül is bemehettek a szökevény otthonába, de egy 

harmadik fél esetén ugyanehhez már nem volt joguk, még 

akkor sem, ha tudták, hogy a körözött személy nála 

tartózkodik. – Előbb vagy utóbb ki kell jönniük. És ha kijönnek, 

mi itt leszünk. 



 

 

084. 

Gerard kimerült. Már egy órája repült, ami azok után, 

hogy eddig egész nap egy ülőrúdon kuksolt, megrázó élmény 

volt. Nem sokkal napkelte után egy épületegyütteshez ért, és 

leszállt az egyik fából készült, kopott festésű házra. Régi 

autókat is látott, fűvel körbenőve, meg nagy, hangosakat 

horkantó állatokat egy kerítés mögött. Lejjebb ereszkedett, és 

ráült egy oszlop tetejére. Alig pihent meg, egy kék overallt 

viselő kisfiú jött ki vödörrel a kezében. Gerard ételszagot 

érzett. 

– Éhes vagyok – közölte. 

A kisfiú hátranézett, de nem látta a hang gazdáját. Vállat 

vont, és továbbindult. 

– Ételt akarok – mondta Gerard. – Éhes vagyok.  

A fiú megint megtorpant, megint szétnézett. 

– Mi az, nem tudsz beszélni? – kérdezte Gerard. 

– De igen – felelte a kisfiú. – De hol vagy?  

– Itt. 

A kisfiú belehunyorgott a napfénybe, aztán odament a 

kerítéshez. 

– A nevem Gerard.  

– Tyűha! Te tudsz beszélni! 

– Nagyon izgalmas – mondta Gerard. A vödörbe nézett. 

Kukoricaszemek és egyéb magvak illatoztak benne. Valami 

büdöset is érzett, de ez most nem számított. – Kaját kérek. 

– Miféle kaját? – kérdezte a kisfiú. A vödörbe nyúlt, és 

kivett belőle egy marék magot. – Ez jó lesz? 

Gerard lehajolt, és megkóstolta. Rögtön ki is köpte. 

– Pfuj! 



 

 

– Ez csirkekaja. Nincs neki semmi baja. Ők megeszik. 

– Nincs valamilyen friss zöldséged?  

A kisfiú elnevette magát. 

– Olyan vicces vagy. Mintha brit lennél. Mit is mondtál, 

hogy hívnak? 

– Gerard. Narancs? Van egy narancsod? – Gerard 

türelmetlenül ugrálni kezdett az oszlop tetején. – Imádom a 

narancsot. 

– Hogy tanultál meg ilyen jól beszélni? 

– Ezt én is kérdezhetném tőled. 

– Tudod, mit? Megmutatlak apának – mondta a kölyök. 

Kinyújtotta a karját. – Ugye szelíd vagy? 

– Gyerünk, kapitány! – Gerard átlépett a kisfiú kezére, és 

hagyta, hogy a gyerek a vállára tegye. 

– Biztosan sok pénzt fognak adni érted – mondta a ház felé 

menet a kisfiú.  

Gerard sikított egyet, és felröppent a háztetőre. 

– Hé, gyere vissza!  

A házból egy hang: 

– Jared, tedd a dolgodat! 

A kisfiú kelletlenül visszament a vödörért, kilépett vele az 

udvarra, és szórni kezdte a magot. A földre koppanó szemek 

láttán sárga madarak csoportja szaladt elő. Elképesztően 

butának látszottak. 

Az éhség végül jobb belátásra térítette Gerard-t. 

Levitorlázott a baromfiudvarra, hangosan vijjogott egyet, hogy 

elijessze az ostoba madarakat, aztán ő is szemezgetni kezdett. 

Undorító íze volt, de valamit ennie kellett. A kisfiú eközben a 

közelébe lopakodott, és most hirtelen rávetette magát. Gerard 

felröppent, a gyerek orrára koppintott a csőrével – a kölyök 



 

 

felordított –, aztán megint leszállt valamivel odébb, és 

szemelgetni próbált a nagy és buta sárga madarak között. 

– Hátra, mindenki! El innen! 

A sárga madarak azonban rá se hederítettek. Gerard 

sziréna hangját utánozta. A kisfiú megint rávetette magát, és 

ezúttal majdnem elkapta. Nagyon hülye kölyök lehetett. 

– Oldalszél, oldalszél! Magasság hatezer méter, erős 

oldalszél! Előre fogom tolni a botkormányt… – Aztán egy 

hatalmas robbanás. A tyúkok végre szétrebbentek, és Gerard 

egy darabig nyugodtan ehetett. 

A kölyök közben egy hálóval tért vissza, és rá akarta dobni. 

Ez már túl sok izgalom volt Gerard-nak, aki egyébként is 

kezdte rosszul érezni magát a szörnyű kajától. Gyorsan 

felröppent, kikerülte a hálót, fejbe kólintotta a kölyköt, aztán 

a kék égre emelkedett, és otthagyta a környéket. 

Húsz perccel később egy hidegebb légrétegbe érkezett, 

aztán feltűnt a partvonal. Gerard rákanyarodott, és ezt 

követte. Itt már könnyebb volt a feláramlásoknak 

köszönhetően, amik áldást jelentettek fáradt szárnyainak. 

Kezdte élvezni a repülést, és békés nyugalom szállta meg. 

De nem tartott sokáig. Egy nagy, fehér madár – nem is 

nagy, hanem óriási, gigantikus – repült rá hátulról, és ahogy 

elhaladt, úgy felkavarta a levegőt, hogy Gerard zuhanni 

kezdett. Mire sikerült visszanyernie az egyensúlyát, a madár 

már messze járt. Csak egy szeme volt a feje közepén, de az 

nagyon csillogott, és a szárnyai nem mozogtak, mégis sebesen 

vitték előre. 

Gerard örült, hogy nem jött belőlük mindjárt egy egész raj. 

Figyelte, ahogy köröz, és lassan leereszkedik a földre. És akkor 

észrevette a gyönyörű zöld oázist a száraz tengerpart közepén. 



 

 

Egy oázis! Egy nagy kőrengeteg tövében, pálmákkal, kertekkel 

és épületekkel körülvéve. Gerard biztos volt benne, hogy itt 

lennie kell valami tisztességes ennivalónak. Annyira hívogató 

volt, hogy ő is ereszkedni kezdett, körbe-körbe és le, mint az 

óriásmadár. 

Olyan volt, mint egy álom. Gyönyörű emberek sétáltak 

fehér köntösben egy virágokkal és bokrokkal teli kertben, 

pálmák hűs árnyékában. Az ágakon mindenféle madár. Az 

ennivaló illatát nem érezte, de tudta, hogy lennie kell valahol. 

És aztán mégis. Tömény narancsillatot érzett! Szeletelt 

narancs illatát! 

A kaja egy másik madár, egy ragyogóan kék és vörös madár 

elé volt rakva egy tálcára. Rengeteg narancs, meg avokádó és 

némi zöld saláta. Gerard óvatosan leereszkedett a madár 

ülőrúdjára. 

– Akarom, hogy akarj – dúdolta. 

– Hel-ló – mondta kék-vörös madár. 

– Hogy szükséged legyen rám. 

– Hel-ló. 

– Jó kis hely ez, mi? Az én nevem Gerard. 

– Mi a helyzet, dokikám? – mondta a madár. 

– Kérhetek egy falat narancsot? 

– Hel-ló. Mi a helyzet, dokikám? 

– Azt mondtam, egy kis narancsot kérek. 

– Hel-ló. 

Gerard elvesztette a türelmét. Lehajolt egy falat 

narancsért. A kék és vörös madár fenyegetően odakapott a 

csőrével; Gerard félreugrott, és elröppent a naranccsal. Ekkor 

vette észre, hogy a másik madár oda van láncolva az ülőrúdhoz. 

Jóízűen megette a narancsot, aztán visszament egy másik 

darabkáért. Hol erről, hol arról repült be váratlanul, hogy a 



 

 

madár, amelyik csak annyit tudott, hogy hel-ló, ne tudja 

elkapni. 

Egy félóra alatt degeszre ette magát. 

Közben a fehér köpenyekben jövő-menő embereket figyelte, 

akik NyQuilről és Jell-O-ról beszéltek. 

– Jell-O, finom desszert az egész családnak, most még több 

kalcijummal! – mondta Gerard. Két köpenyes felnézett. 

Egyikük felnevetett, aztán továbbmentek. Ez a hely békés volt; 

a víz kis csermelyekben csordogált az ösvény mellett. Itt ellesz 

egy darabig, döntötte el Gerard. Egy jó darabig. 



 

 

085. 

– Oké, akció van – mondta Vasco. Két kiskölyök jött ki a 

Kendall-házból. Az egyik egy sötét bőrű, dongalábú fiú volt 

baseballsapkában, a másik világos bőrű, szintén 

baseballsapkában. Mindketten gyakorlónadrágot és pólót 

viseltek. – Úgy néz ki, mint Jamie – mondta Vasco, miközben 

sebességbe tette az autót. Lassan gurulni kezdtek. 

– Nem tudom – felelte tétován Dolly. – Nem egészen. 

– Csak a baseballsapka miatt. Kérdezd meg tőle – javasolta 

Vasco. Dolly leengedte az ablakot, és kiszólt: 

– Jamie, drágám!  

A fiú megfordult. 

– Tessék? 

Dolly kiugrott az autóból. 

Henry Kendall a számítógép előtt ült, és épp a 

TrackTechet telepítette, amikor meghallotta a sikítást. Rögtön 

tudta, hogy Dave az. Felpattant, és az ajtó felé rohant. A háta 

mögött Lynn loholt elő a konyhából. Alex azonban, figyelte meg 

egy pillanat alatt, a konyhában maradt, és magához szorította 

a fiát. Rémültnek látszott. 

Dave nem tudta, mit gondoljon. Jamie előbb beszélt a 

nagy fehér autóban ülő nővel, aztán az kiugrott, és elkapta őt. 

Dave nem akart rátámadni egy nőre, ezért csendben figyelte, 

hogy hátraviszi Jamie-t, és kinyitja a nagy fehér autó ajtaját. 

Ekkor egy fehér köpenyes férfi és egy csomó csillogó orvosi 

műszer tárult eléje, és Dave ezektől nagyon megijedt. 



 

 

Jamie is megijedhetett, mert rúgkapálni kezdett, aztán a 

nő rácsapta az ajtót. Mielőtt még az autó elindulhatott volna, 

Dave visítani kezdett, és nekiugrott az ajtónak, 

belekapaszkodott a kilincsbe. A fehér autó elindult, és 

gyorsulni kezdett. Dave-nek nagyon kellett kapaszkodnia, 

hogy ne essen le, de aztán sikerült megtámasztania magát a 

lábával is, és így már feljebb húzhatta magát, hogy benézzen 

az ablakon. Látta, hogy a fehér köpenyes férfi és a nő egy ágyra 

lökik Jamie-t, és le akarják kötözni. Jamie torka szakadtából 

ordított. 

Dave érezte, hogy egész testén úrrá lesz a harag. 

Vicsorogni kezdett, és az ajtót döngette az öklével. A nő riadtan 

felnézett, és egy pillanatra megdermedt Dave látványától. 

Valamit kiáltott a vezetőnek, az pedig szlalomozni kezdett az 

autóval. Dave ide-oda csapódott, és érezte, hogy a keze kezd 

lecsúszni a kilincsről. Aztán jött egy bukkanó, és az autó 

ezúttal nem oldalra, hanem felfelé dobta. Dave elkapta az ajtó 

fölé szerelt lámpát, és felhúzta magát a tetőre. Fent erősen fújt 

a szél, és a felület sima volt, ezért hasra feküdt, és kúszni 

kezdett. Az autó lassított egy kicsit, a vezető már nem rángatta 

a kormányt. Bentről kiabálás hallatszott. 

Dave előrekúszott. 

– Leráztuk! – kiáltotta Dolly. 

– Ki volt az? 

– Úgy nézett ki, mint egy majom! 

– Ő nem majom, hanem a barátom – vergődött Jamie. – 

Együtt járunk iskolába! 

A kölyök sapkája leesett, és Dolly meglátta a haját. 

Sötétbarna volt. 

– Hogy hívnak? 



 

 

– Jamie. Jamie Kendall. 

– Ó, ne! – nyögött fel Dolly. 

– Jézusom! – csapott Vasco a kormányra. – Nem jó 

gyereket hoztál el? 

– Azt mondta, Jamie-nek hívják! 

– Ez nem az a kölyök. Jézusom, Dolly, te egy idióta vagy. 

Ez emberrablás!  

– Nos, nem az én hibám… 

– Akkor szerinted kié? 

– Te is láttad a kölyköt.  

– Én nem láttam… 

– Te mondtad, hogy ő lesz az. 

– Befognád végre? Elég a vitából. Vissza kell vinnünk. 

– Ezt meg hogy érted? 

– Vissza kell vinnünk oda, ahonnan elhoztuk, különben 

nagy gáz lesz. És ekkor Vasco káromkodott egyet, aztán 

felüvöltött. 

Dave a lámparúdba kapaszkodva kihajolt az autó 

széléről, és lenézett. A vezető mellett egy nagy tükör volt, és 

abban egy csúnya, fekete szakállas férfit látott, aki vezetett és 

ordítozott. Tudta, hogy ez az ember bántani akarja Jamie-t. 

Látta a fogai villogásából. 

Lenyúlt, megfogta a tükröt, és leengedte magát a nyitott 

ablakra. A szabad kezével benyúlt, és elkapta a férfi orrát. A 

férfi felüvöltött, és elrántotta a fejét; az orra kicsúszott az ujjai 

közül, ezért Dave behajolt, és beleharapott a férfi fülébe. A férfi 

dühöngeni kezdett, és hangosan ordított, de Dave nem félt tőle 

– belé is éppen elég düh szorult. Rántott egyet a fogaival, és 

érezte, hogy a fül leszakadt, és vér spriccel az arcába. 

A férfi üvöltött egy nagyot, és elrántotta a kormányt. 



 

 

Az autó megbillent, a bal oldali kerekek elemelkedtek a 

talajtól, és a jármű oldalra billent, és hátborzongatóan 

csikorogva csúszni kezdett az aszfalton. Az ajtón lovagló Dave 

felülre került, de a becsapódásnál elvesztette a fogást, és 

ráesett az emberre. Akaratlanul arcon rúgta, és az egyik cipője 

a férfi szájába csúszott. Az aszfalt lefékezte, és végül meg is 

állította az autót. A férfi a lábát harapdálta és öklendezett, a 

nő, valahol odabent, sikoltozott. Dave kihúzta a lábát a cipőből, 

de a lábbelit benne hagyta a férfi szájában. A fül csonkjából 

ömlő vér mindent beterített. 

A másik cipőjét is lerángatta, bebújt a mentő hátuljába, és 

nagy nehezen kinyitotta a hátsó dupla ajtót. A fehér köpenyes 

férfi az oldalán feküdt, a szájából vér ömlött. Jamie alája 

szorult, onnan kiabált segítségért. Dave kirángatta a fehér 

köpenyest az autóból, lelökte az aszfaltra, aztán visszament 

Jamie-ért, a hátára vette, és visszacipelte a házukhoz. 

– Megsérültél? – kérdezte tőle Jamie. 

A fül még mindig Dave szájában volt. A tenyerébe köpte.  

– Nem. 

– Mi van a kezedben?  

Dave kinyitotta a markát. 

– Egy fül.  

– Pfuj! 

– Leharaptam a fülét. Rossz volt. Bántott téged. 

– Broáf! 

Mindenki kint volt a ház előtt: Henry és Lynn, meg az új 

emberek is. Dave tetette Jamie-t a fűre, és a szüleihez rohant. 

Várta, hogy Lynn, az anyja megcirógassa, de az csak Jamie-vel 

foglalkozott. Ez rossz érzést keltett Dave-ben. Ledobta a fület 

a földre. Mindenki körülöttük nyüzsgött, de senki se érintette 

meg, senki se túrt az ujjaival a bundájába. 



 

 

Egyre szomorúbb lett. 

Aztán meglátta a doboz alakú autót végigvágtatni az utcán, 

egyenesen feléjük. Hatalmas volt, magas, és ez is bántani 

akarta őket. 



 

 

086. 

Az oxnardi tárgyalóterem apró volt, és olyan hideg volt 

benne, hogy Bob Koch attól tartott, tüdőgyulladást fog kapni. 

Egyébként sem érezte jól magát – a másnaposság teljesen 

kikészítette a gyomrát. A bíró egy fiatalos fickó volt, negyven 

körüli, és ő is úgy nézett ki, mint aki előző este alaposan 

felöntött a garatra. Vagy nem. Koch megköszörülte a torkát. 

– Tisztelt bíró úr, Alexandra Burnet képviseletében vagyok 

itt. Ügyfelem sajnos nem tud személyesen jelen lenni a 

tárgyaláson. 

– A bíróság elrendelte, hogy jelenjen meg – mondta a bíró. 

– Személyesen. 

– Tudatában vagyok ennek, bíró úr, de a tényállás az, hogy 

őt és kiskorú gyermekét ebben a pillanatban is egy fejvadász 

üldözi azzal a szándékkal, hogy szöveteket távolítson el a 

testükből. Ügyfelem azért menekül, hogy ezt megakadályozza. 

– Miféle fejvadász? – kérdezte a bíró. – Hogy keveredett 

ebbe bele egy fejvadász? 

– Pontosan ezt szeretnénk tudni mi is, bíró úr – felelte Bob 

Koch.  

A bíró oldalra nézett. 

– Mr. Rodriguez! 

– Tisztelt bíró úr – állt fel Rodriguez –, megjegyzem, nem 

fejvadászról van szó, hanem szökevény-begyűjtő ügynökről. 

– Milyen jogosítvánnyal? 

– Nincs konkrét jogosítványa. Ez esetben polgári 

letartóztatást kíván végrehajtani, bíró úr. 

– Kinek a letartóztatását? 

– Ms. Burnetét és a fiáét. 



 

 

– Milyen alapon? 

– Lopott javak birtoklása címén, bíró úr. 

– Ahhoz, hogy polgári letartóztatást hajthasson végre, 

szemtanúja kellett legyen annak, hogy az ellopott javak Ms. 

Burnet és fia birtokába kerültek. 

– Igen, bíró úr.  

– Mit látott? 

– A szóban forgó javak birtoklását, bíró úr. 

– A Burnet-sejtvonalról beszél – mondta a bíró. 

– Igen, bíró úr. Mint azt már dokumentáltuk a bíróság 

számára, a sejtvonal a UCLA birtokában van, és a westview-i 

BioGen vállalat rendelkezik felette. A birtoklás tényét egy 

korábbi bírásági döntés is megállapította. 

– Hogyan lopták el? 

– Bíró úr, bizonyítékunk van rá, hogy Mr. Burnet részt vett 

a BioGen birtokában lévő sejtvonalak elpusztításában. De akár 

így történt, akár nem, a BioGennek joga van visszaszerezni a 

rendelkezésére bocsátott sejtvonalakat. 

– Amit Mr. Burnet által tehet meg. 

– Igen, bíró úr. Az azonban, hogy ezek a sejtek Mr. Burnet 

testében találhatóak-e vagy sem, lényegtelen. A BioGen 

ugyanis a sejteket birtokolja. 

– Ön tehát megkérdőjelezi Mr. Burnet testi integritásához 

való jogát? – vonta fel a szemöldökét a bíró. 

– Tisztelettel, bíró úr, itt nem alkalmazható ez a jog. 

Tegyük fel, hogy valaki ellopja az ön feleségének a 

gyémántgyűrűjét, és lenyeli. A gyűrű ettől még az ön tulajdona. 

– Igen – bólintott a bíró. – És én kénytelen leszek 

türelmesen megvárni, hogy előbukkanjon. 

– Valóban, bíró úr. De tegyük fel, hogy valami okból 

kifolyólag a gyűrű megakad a belekben. Akkor nincs joga 



 

 

visszakapni? Dehogyis nincs. Nem lehet megfosztani önt tőle. 

Az ön tulajdona, bárhol is legyen. Bárki nyelte is le, vállalnia 

kell a visszaadásával járó kockázatot.  

Koch jobbnak látta közbeszólni: 

– Tisztelt bíró úr, ha jól emlékszem a középiskolai biológiai 

tanulmányaimra, akkor bármi, amit lenyelünk, az valójában 

nem a test belsejében van, ugyanúgy, ahogyan az sincs a 

fánkban, ami a fánk közepén lévő lyukban van. A gyűrű a 

testen kívül van. 

Rodriguez hebegni kezdett. 

– Bíró úr… 

– Bíró úr – emelte meg a hangját Koch –, azt hiszem, 

mindannyian egyetértünk abban, hogy ezúttal nem ellopott 

gyémántokról van szó, hanem olyan sejtekről, amik valóban az 

emberi test belsejében találhatóak. Az elképzelés, hogy ezek a 

sejtek bárki másnak a tulajdonát képezhetik, még ha egy 

másik bíróság el is fogadta az esküdtszék ilyen irányú 

döntését, abszurd következményekkel járhat, amint azt az 

imént is hallhatta. Ha a sejtvonal már nincs a BioGen 

birtokában, azért csak az ő elővigyázatlanságuk okolható, és 

senki sem köteles kárpótolni őket, ahogyan ön is hiába menne 

vissza az ékszerüzletbe, hogy másik gyémántgyűrűt kérjen, 

mert az előzőt valahol elhagyta. 

– Az analógia nem egészen helytálló – jegyezte meg 

Rodriguez. 

– Bíró úr, egyetlen analógia sem tökéletesen helytálló, 

különben nem lenne analógia. 

– Én arra kérem a tisztelt bíróságot – szedte össze magát 

Rodriguez –, hogy szorítkozzon a tényekre, és vegye figyelembe 

a korábbi bírósági döntést, amely kimondja, hogy a Mr. 

Burnettől származó sejtek a BioGen tulajdonát képezik. 



 

 

Meglátásunk szerint a BioGennek jogában áll bármikor pótolni 

ezeket a sejteket. 

– Bíró úr, ez az érvelés ütközik az alkotmány 

tizenharmadik kiegészítésével, vagyis gyakorlatilag 

megvalósítja a rabszolgatartás tényét. A BioGen birtokolhatja 

Mr. Burnet sejtjeit, de nem birtokolhatja magát Mr. Burnetet. 

– Mi sosem akartuk magát Mr. Burnetet. Mi csak a sejtjeit 

követeljük. És egyelőre nem is kérünk mást – mondta 

Rodriguez. 

– A követelésük azonban magában foglalja azt is, hogy 

gyakorlatilag Mr. Burnet az önöké, hiszen megkövetelik, hogy 

bármikor rendelkezésükre bocsássa a testét. 

A bíró kimerültnek látszott. 

– Uraim, értem az érvelésüket, de mi köze mindennek Ms. 

Burnethez és a fiához? 

Bob Koch leült. Hadd ássa el magát Rodriguez saját 

kezűleg, gondolta. Az, amire rá akarja venni a bíróságot, 

elképzelhetetlen. 

– Bíró úr – mondta Rodriguez –, ha a bíróság elfogadja, 

hogy Mr. Burnet sejtjei az ügyfelem tulajdonát képezik, akkor 

nevezett sejtek az ügyfelem tulajdonát képezik, bárhol 

forduljanak is elő. Ha például Mr. Burnet vért ad, akkor az 

adományozott vérben is benne lesznek az ügyfelem által 

birtokolt sejtek. Ennélfogva jogot formálhatunk a 

vérkészítményre, hiszen Mr. Burnet nem jogosult átadni az 

ügyfelem tulajdonát képező sejteket senkinek. Az a mi 

tulajdonunkat képezi. Ugyanígy ezek a sejtek megtalálhatóak 

Mr. Burnet gyermekeiben és egyéb leszármazottjaiban is. 

Mivel azok az ügyfelem tulajdonát képezik, jogunk van 

hozzáférni ezekhez a sejtekhez is. 



 

 

– És a fejvadász? 

– A szökevény-begyűjtő specialista a következő alapon hajt 

végre polgári letartóztatást: ha meglátja Mr. Burnet 

valamelyik leszármazottját, azzal gyakorlatilag annak 

szemtanúja, hogy az illető lopott javakat bitorolva jár-kel, 

tehát az illető személy letartóztatható. 

A bíró felsóhajtott. 

– Bíró úr – folytatta Rodriguez –, ez a következtetés 

logikátlannak hathat, de tény, hogy egy új kor hajnalán 

vagyunk, és ami ma furcsának tűnhet, az holnap már 

természetes lesz. Az emberi genom nagy részét már levédtek. 

Számos betegséget okozó organizmus genetikai információját 

is levédtek. A gondolat, hogy ezek a biológiai elemek 

magánkézben vannak, csak azért furcsa, mert még új 

számunkra. A bíróságnak azonban figyelembe kell vennie a 

korábbi megállapításokat is. A Burnet-sejtek a mi sejtjeink. 

– A leszármazottak esetében azonban a sejtek csak 

másolatok – jegyezte meg a bíró. 

– Valóban, bíró úr, de ez nem számít. Ha van egy képlet, 

ami az enyém, és azt valaki lemásolja egy papírlapra, és 

odaadja valaki másnak, attól a képlet még az enyém, és jogom 

van visszakapni a másolatát is. 

A bíró kérdőn Bob Kochra nézett. 

– Mr. Koch? 

– Bíró úr, Mr. Rodriguez arra kérte, hogy szorítkozzon a 

szűk tényekre. Én is ezt teszem. A korábbi ítéletek 

megállapították, hogy azok a sejtek, amiket Mr. Burnet 

testéből már kivettek, többé nem képezik említett személy 

tulajdonát. Azt egyik sem mondta, hogy Mr. Burnet egy két 

lábon járó aranybánya, akit újra és újra ki lehet fosztani, 

ahányszor csak szüksége van a BioGennek új mintákra. 



 

 

Ahogyan azt sem mondták, hogy a BioGennek joga van elvenni 

ezeket a sejteket, bárki hordozza is őket. Ez az állítás messze 

túlmegy a korábbi ítéleteken. Ez gyakorlatilag egy új követelés, 

aminek az alapját én puszta álmodozásnak nevezném. 

Ennélfogva arra kérem a tisztelt bíróságot, hogy hívja vissza a 

fejvadászt. 

– Egyszerűen nem értem, hogy a BioGen milyen alapon 

cselekedett saját belátása szerint, Mr. Rodriguez – mondta a 

bíró. – Először is, meg kellett volna várniuk, hogy Ms. Burnet 

megjelenjen ezen bíróság előtt. 

– Erre sajnos nem volt lehetőségünk, bíró úr. Az ügyfelem 

üzleti helyzete kritikus. Mint mondtam, úgy véljük, hogy egy 

összeesküvés áldozatai vagyunk, melynek célja az, hogy 

megfosszanak minket a javainktól. Anélkül, hogy a részleteket 

taglalnám, kijelentem, hogy a sejtek pótlása rendkívül sürgős 

ügyfelem számára. Ha a bíróság várakozásra kényszerít 

minket, az olyan hatalmas veszteségeket okozhat, hogy a 

vállalat megszűnhet az üzleti élet résztvevője lenni. Mi csak 

gyors megoldást keresünk egy égető problémára. 

Bob tudta, hogy a bíró be fogja venni. Ez a szöveg a csődről 

és az időhiányról hatott rá; nem akarta, hogy azzal vádolják, 

az ő késlekedése miatt ment csődbe egy kaliforniai biotech cég. 

A bíró oldalra fordult a forgószékével, a faliórára nézett, aztán 

visszafordult a terem felé. 

Bobnak ez volt az utolsó esélye. Nem akarta feladni. 

– Bíró úr, van még valami, ami befolyással lehet a 

döntésére. Szeretném felhívni a figyelmét a következő 

nyilatkozatra, amit ma adott ki a Duke Egyetem 

Orvostudományi Központja. – Rodrigueznek is átadott egy 



 

 

másolatot. – Összefoglalom a lényegét, bíró úr, és azt is 

elmondom, hogyan érinti az ön elé terjesztett ügyet. 

Burnet sejtvonala, magyarázta, nagy mennyiségben képes 

előállítani egy TLA7D nevű sejtmérget, egy igen hatékony 

rákellenes vegyületet. Ez teszi olyan értékessé a Burnet-

sejtvonalat. 

– A múlt héten azonban az Egyesült Államok Szabadalmi 

Hivatala jóváhagyott egy szabadalmat a TLA4A génre. Ez a 

promoter gén kódolja az enzimet, ami kivág egy 

hidroxicsoportot egy citotoxikus T-limfocita társult protein 4B 

nevű fehérjéből. Ez a protein a citotoxikus TLA7D prekurzora, 

ami akkor jön létre, ha a hidroxicsoportot eltávolították. Ha ez 

nem történik meg, akkor a proteinnek nincs biológiai 

aktivitása. A gén tehát, ami a BioGen termékének a 

létrehozását szabályozza, a Duke Egyetem tulajdonában van. 

Ezt igazolja a dokumentum, amit mindannyian a kezünkben 

tartunk. 

Rodriguez olyan vörös volt, mint egy pulyka. 

– Bíró úr – mondta –, ez csak egy újabb kísérlet arra, hogy 

összezavarjanak egy egyébként rendkívül világos ügyet. Azt 

kérem, hogy… 

– Valóban egyszerű – értett egyet Bob. – Hacsak a BioGen 

nem vásárolja meg a licencet a Duke Egyetemtől, nem 

használhatja a Duke gén által termelt enzimet. Az enzim és 

annak terméke valaki más birtokában van. 

– De ez… 

– A BioGen tulajdonában van egy sejt, bíró úr, de nincs a 

birtokában minden gén, ami ebben a sejtben van. 

A bíró megint az órára nézett. 

– Ezt még át kell gondolnom – közölte az ügyvédekkel. – A 

döntésemet holnap tudatom önökkel. 



 

 

– De bíró úr… 

– Köszönöm, uraim. A vita lezárva. 

– De bíró úr, egy nőre és kiskorú gyermekére vadásznak… 

– Azt hiszem, mindent megértettem. Az idevonatkozó 

törvényeket kell még megismernem. A holnapi viszontlátásra, 

uraim. 



 

 

087. 

Kendallék halálra váltan nézték a feléjük robogó 

Hummert. Vasco Borden felugratott a járdára, és felment 

egészen a házig, hogy elzárja a ház bejáratát az autóval. Aztán 

Dollyval együtt kipattantak, felkapták Alex Jamie-jét, az 

anyját félrelökték, visszaugrottak az autóba a kölyökkel, és 

elhajtottak. A többiek meg ezalatt csak álltak, és bámulták 

őket. 

– Így kell ezt, bébi! – motyogta dagadt képpel Vasco, 

miközben padlógázzal a sarok felé száguldott. – A mentőnek 

annyi, úgyhogy a B terv lép életbe. Dolly bébi, hívd fel máris a 

legközelebbi kórházat. Mondd meg nekik, hogy húsz perc 

múlva ott leszünk. Még egy óra, és miénk a jutalom! 

Henry Kendall kővé váltan állt a háza előtt. A szeme 

láttára, a saját gyepjükről raboltak el egy gyereket, és ő 

tétlenül nézte; a fiuk az anyja derekát szorongatta, és 

keservesen zokogott; Dave egy leharapott emberi fület dobott 

le a fűre; a másik Jamie anyja feltápászkodott, és rendőrért 

kiabált, de a Hummer már befordult a sarkon, és elment. 

Gyengének és megalázottnak érezte magát, mintha valami 

nagyon alávaló dolgot csinált volna – képtelen volt Lynn 

szívszaggatóan zokogó barátnője mellett maradni, ezért 

bement a házba, és leült a számítógép elé. Itt volt akkor is, 

amikor öt perccel ezelőtt Dave visítani kezdett, és ez az egész 

elkezdődött. 

Még mindig a TrackTech weblapja volt a kijelzőn. A 

neveket és a sorozatszámokat már beírta Dave-nek meg Jamie-



 

 

nek, de még nem tette meg a másik Jamie-nek. Most, a 

lelkiismeretétől hajtva, ezt is megtette. 

A weboldal elsötétült, és egy térkép jelent meg egy üres 

mezővel, ahová a keresendő alany nevét kellett beírni. Henry 

bepötyögte, hogy „Jamie Burnet”. Ha az érzékelő működik, 

gondolta, akkor a jel mozogni fog. De a kék pötty nem mozgott. 

Egy helyben állt, és a cím, amit le lehetett olvasni, a Marbury 

Madison Drive 348. volt, vagyis a saját háza. 

Körülnézett a nappaliban, és meglátta Jamie fehér 

edzőcipőjét az utazótáska mellett. A kis srác fel se vette a 

cipőjét. 

Ezután a fia jeladójával próbálkozott. Az eredmény 

ugyanaz volt. A kék pont a házban tartózkodott… aztán mégis 

elmozdult egy aprót. 

– Apa! Mit csinálsz? A rendőrség van kint. Mindenkivel 

beszélni akarnak. 

– Oké, egy perc. 

– Az anyukája nagyon kiborult. 

– Egy perc. 

– Nagyon sír. Anya arra kért, hogy vigyek ki neki 

zsebkendőt. 

– Mindjárt kimegyek. 

Henry gyorsan beírta Dave nevét. A kijelző elsötétült. 

Henry várt. A térkép újrarajzolódott. A várostól északra vezető 

utakat mutatta Torrey Pines körzetében. 

A kék pont sebesen mozgott. 

Torrey Pines Road, kelet-északkelet, 91 km/h. 

A következő pillanatban a pötty ráfordult a Gaylord 

Roadra. Most a szárazföld belseje felé tartott. 



 

 

Dave kapszulája valahogyan a Hummerbe került. Vagy 

lejött a cipőjéről, vagy elvitték a cipőjét. De a kapszula ott volt, 

és működött. 

– Jamie, menj ki gyorsan Alexhez, és mondd meg neki, 

hogy azonnal beszélnünk kell. 

– De apa… 

– Menj! És ne mondj semmit a zsaruknak.  

Alex a kijelzőt nézte. 

– El fogom kapni azt a rohadékot, és szét fogom lőni a fejét. 

Ha hozzá mer nyúlni a fiamhoz, meghal. – A hangja rideg volt 

és elszánt. Henry megborzongott. Alex komolyan gondolta. – 

Hova mehetnek? – kérdezte Alex. 

– Elhagyták a part vonalát, és a szárazföld belseje felé 

tartanak, de az is lehet, hogy csak a Del Mar-i zsúfoltságot 

akarják kikerülni. Még visszakanyarodhatnak a parthoz. 

Néhány perc, és kiderül. 

– Milyen messze van? 

– Tíz percre. 

– Menjünk. Azt is hozzad – intett a fejével a laptopra. 

Henry kinézett az ablakon. Három rendőrautó állt a házuk 

előtt villogó lámpákkal, és hat zsaru taposta a gyepét. 

– Nem lesz könnyű észrevétlenül eltűnni. 

– De igen. A sarok mögött parkolok. 

– Azt mondták, beszélni akarnak velem. 

– Mentsd ki magad. Az autómban leszek. 

Azt hazudta, hogy Dave-nek sürgős orvosi ellátásra 

van szüksége, és be kell vinnie a kórházba. Azt mondta, hogy a 

felesége, Lynn mindent látott, és válaszolni fog a kérdéseikre. 



 

 

Megígérte, hogy ha visszatért, részletes vallomást tesz, most 

azonban fontosabb, hogy Dave kórházba kerüljön. 

Mivel Dave keze csupa vér volt, a zsaruk nem 

akadékoskodtak. 

– Amint tudok, jövök. – Henry megkerülte a házat, és 

átvágott a szomszéd ház udvarán. Dave követte. 

– Hova megyünk? – kérdezte. 

– Megkeressük azt a fickót. A fekete szakállas fickót. 

– Bántotta Jamie-t. 

– Igen, tudom. 

– Én is bántottam. 

– Tudom.  

– Lejött a füle.  

– Aha. 

– Legközelebb az orra fog. 

– Dave… – nézett rá Henry. – Visszafogottnak kell 

lennünk. 

– Mit jelent vissza-fogottnak lenni? 

Ez túl bonyolult volt, hogy most elmagyarázza. Alex fehér 

Toyotája ott volt előttük. Beszálltak – Henry előre, Dave hátra. 

– Mi ez? – mutatott maga mellé az ülésre Dave. 

– Ne nyúlj hozzá, Dave – mondta Alex. – Az egy puska. 

Sebességbe tette az autót, és gázt adott. 

Felhívta Bob Kochot, de nem voltak illúziói. 

– Van valami? – kérdezte. 

– Igen. De bárcsak jobb hírrel szolgálhatnék. 

– Jóváhagyta nekik? 

– Holnapra napolta a döntést.  

– Mondtad neki… 



 

 

– Persze, de teljesen összezavarodott. Nem hiszem, hogy 

Oxnardban sűrűn tárgyalnak ilyen ügyeket. Valószínűleg épp 

ezért nyújtották be oda a keresetet. 

– Tehát holnap. 

– Igen. 

-– Kösz – mondta Alex, és letette. Nem lett volna értelme 

elmondania, hogy mire készül. Még maga sem tudta, hogy 

tényleg képes lesz-e rá. Talán igen. Az elszántság és az indulat 

megvolt benne. 

Henry a kijelzőt figyelte. Most, hogy ők is mozogtak, a 

kapcsolat néha megszakadt egy-két percre. Attól félt, hogy 

teljesen elveszítik. Egy újabb tétlen fél percben hátranézett 

Dave-re. Mezítláb volt. 

– Hol van a cipőd? 

– Lejött.  

– Hol? 

– A fehér autóban. – A mentőt értette alatta. 

– Hogyan? 

– Az egyik a szájában volt. Az erős embernek. Aztán az 

autó felborult. 

– És a cipőd lejött? 

– Igen. 

– Akkor rossz autót követünk! – mondta rémülten Alex. – 

A cipőnek a mentőben kell lennie, nem a Hummerben! 

– Nem, a mentő felborult. Nem mozoghat. – Na de akkor… 

– Leeshetett a cipőről, és valahogy a fickó zsebébe vagy az 

inge alá került. 

– Akkor megint leeshet. 

– Igen. Leeshet. 

– Vagy megtalálhatják. 



 

 

– Igen. 

Alex hallgatott. A kék pötty északnak fordult, aztán megint 

keletnek. Majd északnak. Végül megint keletnek. Elhaladt 

Rancho Santa Fe mellett. A sivatag felé tartott. Aztán 

rákanyarodott a Highland Drive-ra. 

– Oké – szólalt meg Henry. – Tudom, hova mennek. Solana 

Canyon! 

– Az mi? 

– Egy gyógyüdülő. Nagyon nagy. És nagyon modern. 

– Orvosokkal? 

– Biztosan. Gondolom, sebészeik is vannak. Arcfelvarrás, 

zsírleszívás, ilyesmi. Tudod. 

– Akkor tényleg az lesz – állapította meg komoran Alex. 

Tövig nyomta a gázpedált. 

A Solana Canyon néven ismert, százhektáros terület a 

marketing erejét jelképezte. Alig néhány évtizeddel korábban 

még mindenki az eredeti nevén, Hellhole Palmsként ismerte. 

Egy lapos, kövekkel teleszórt földdarab volt, kanyon se 

közelben, se távolban. Solana Canyonnek tehát köze nem volt 

se a kanyonokhoz, se a tengerparti Solana Beach városkához. 

Egyszerűen arról volt szó, hogy ez a név sokkal jobban 

hangzott, mint az eredeti név, és jobban, mint a többi 

fantázianév – az Angel Springs, a Zen Mountain View, a Cedar 

Springs vagy a Silver Hill Ashram. Ez a név diszkrét 

nyugalmat és minőséget ígért azoknak, akik hajlandóak voltak 

naponta több ezer dollárt költeni testük, lelkük és szellemük 

felfrissítésére, amit a jóga, a masszázs, a meditáció, a lelki 

tanácsadás és a diéta révén próbáltak elérni a vendégeket 

imára összetett kézzel és szívélyes „namaszté”-val fogadó 

személyzet segítségével. 



 

 

Solana Canyon kedvelt üdülőhelye volt a „méregteleníteni” 

kívánó hírességeknek. 

Alex elhajtott a régi mexikói épületek bejáratát utánozó 

főkapu előtt. A jelet követték, ami az üdülő háta mögé 

kanyarodott. 

– A szervizbejárat – állapította meg Henry.  

– Már jártál itt? 

– Egyszer. Egy genetikai konferencián.  

– És? 

– Többé nem hívtak. Nem tetszett nekik az üzenet. 

Ismered a mondást: a tanárok a környezetet teszik felelőssé a 

diákjaik, és a géneket a saját gyerekük intelligenciájáért. 

Ugyanez a helyzet a gazdagokkal is. Ha gazdag vagy és jóképű, 

akkor azt akarod hallani, a génjeid miatt van. Ettől rögtön 

felsőbbrendűnek érzed magad. Úgy érzed, jár neked a siker. A 

többi ember, a közönségesek meg örüljenek annak, amit 

kapnak. Vigyázz, itt úgy látom, megállnak. Lassíts. 

– És most? – kérdezte Alex. Egy mellékúton voltak, az 

üdülő hátsó kapuja előtt. 

– Szerintem parkolót keresnek. 

– Akkor mire várunk? Kapjuk el őket ott! 

– Nem lehet. A parkolóban mindig akad egy-két biztonsági 

őr. Ha meglátnak a puskáddal, baj lesz. – A kijelzőt figyelte. – 

Megálltak… Most megint mozognak… Most állnak. Mi a fenét 

csinálnak? 

– Ha vannak biztonsági őrök a közelben, látni fogják, hogy 

Jamie nem önszántából megy velük. 

– Lehet, hogy elkábították. Vagy… Nem tudom – tette 

hozzá gyorsan Alex elgyötört arckifejezése láttán. – Várj, 

megint mozognak. Körbemennek a hátsó úton. 



 

 

Alex sebességbe kapcsolt, és a kapuhoz gurult. Nyitva volt, 

sehol egy portás. Áthajtott, be egyenesen a parkolóba. A hátsó 

út a parkoló másik végéből indult ki. 

– Mit tegyünk? – nézett tanácstalanul Henryre. – 

Kövessük őket hátra? 

– Szerintem ne. Ki fognak szúrni minket. Inkább állj be 

ide. – Kinyitotta az ajtót. – Tegyünk egy sétát a gyönyörű 

Solana Canyonben. A puskával mi lesz? 

– Viszem. – Alex kinyitotta a csomagtartót, kivett egy nagy 

törülközőt, és belecsavarta a puskát. – Készen állok. 

– Oké. Akkor menjünk. 

– A fenébe! – taposott a fékre Vasco. A tervük az volt, hogy 

hátra kerülnek a sebészeti központ mögé, és dr. Manuel Cajal 

kislisszol a hátsó ajtón, beül a Hummerbe, elvégzi a 

beavatkozást, aztán viszlát. Senki se látott semmit, de ha 

bármi van, mégis egy orvos csinálta. 

Csakhogy az út el volt zárva. Két markológép dolgozott, egy 

nagy árkot ástak. Átkelni nem lehetett, kerülőút nem volt, a 

sebészeti központ meg még mindig száz méterre tőlük. 

– A francba, a francba, a francba! 

– Nyugi, Vasco – csitította Dolly. – Semmi gond. Ha autóval 

nem lehet, odamegyünk gyalog. Besétálunk a hátsó bejáraton, 

és megcsináljuk bent. 

– Mindenki látni fogja, hogy bementünk. 

– Na és? Csak látogatók vagyunk. Itt különben is mindenki 

magával van elfoglalva. A kutya se fog törődni velünk. És ha 

mégis, ha úgy döntenének, hogy szólnak valakinek, már régen 

túl leszünk az egészen, mire bárki is ideér. Odabent Manuel 

gyorsabban el tudja végezni, mint itt. 



 

 

– Akkor se tetszik ez nekem. – Vasco körülnézett, aztán 

bólintott. Végül is csak egy rövid sétát kellett tenniük a kerten 

át. A kölyök felé fordult. – Ide hallgass. Elmondom, hogy lesz. 

Most átmegyünk oda. Te csendben leszel, és akkor nem lesz 

semmi gond. 

– Mit akartok csinálni? – kérdezte Jamie. – Velem. 

– Semmi különöset. Csak egy kis vért veszünk. 

– Tűvel? 

– Egy apró tűvel. Sokkal kisebb lesz, mint amit az orvosod 

használ.  

Dollyra nézett. 

– Oké, csörögj rá Manuelre. Mondd meg neki, hogy pár 

perc, és ott vagyunk. Gyerünk! 

Jamie-t arra tanították, hogy ha elrabolnák, akkor 

kiabáljon torkaszakadtából, meg rúgkapáljon és próbáljon 

elszaladni, s így is tett, amikor elkapták, de most már nagyon 

félt, és attól tartott, ha tovább ellenkezik, akkor ezek az 

emberek bántani fogják. Ezért most csendben, engedelmesen 

ment a néni mellett, aki a vállán tartotta a kezét, és az erős 

bácsi mellett is, aki cowboykalapot tett, hogy eltakarja a fülét. 

Fürdőköpenyt viselő emberek, főként nénik mellett 

haladtak el, akik beszélgettek és nevettek, de velük egyik se 

foglalkozott. A fák alá érve azonban váratlanul megszólította 

őket valaki: 

– Hé, azt kérdeztem, hogy segítsek megcsinálni a házit? 

Annyira meglepődött, hogy önkéntelenül lefékezett. 

Felnézett a fára. Egy madár volt. Valamilyen szürkés madár. 

– Te Evan barátja vagy? – kérdezte a madár. 

– Nem – felelte Jamie. 



 

 

– Ugyanakkora vagy, mint ő. Mennyi marad, ha 

tizenegyből elveszünk kilencet? 

Jamie eltátotta a száját. 

– Gyere, drágám – szólalt meg Dolly. – Ez csak egy madár. 

– Csak egy madár! – utánozta a madár. – Kit nevezel te 

csak egy madárnak? 

– Te aztán imádsz beszélni – jegyezte meg Jamie. 

– Miért, te nem? – kérdezte a madár. – Kik ezek az 

emberek? Miért tartanak fogva? 

– Nem tartjuk fogva – tiltakozott Dolly. 

– Ugye, uraim, eszük ágában sincs ártani az én fiamnak? – 

kérdezte a madár. 

– Jézusom – nyögött fel Vasco. 

– Jézusom – utánozta a hangját a madár. – Mi a neved? 

– Menjünk – morogta Vasco. 

– A nevem Jamie. 

– Hello, Jamie. Én Gerard vagyok – közölte a madár.  

– Hello, Gerard. 

– Jó, most már elég ebből – mondta Vasco. – Menjünk! 

– Ez attól függ, ki ül a nyeregben – jelentette ki Gerard. 

– Dolly, tartanunk kell magunkat a tervünkhöz. 

– Nos, egy kisfiú legjobb barátja az édesanyja – mondta 

fura hangon a madár. 

– Ismered az anyukámat? – kérdezte Jamie. 

– Nem, fiam – felelte a madár helyett Dolly. – Nem ismeri. 

Csak olyan dolgokat ismétel, amiket korábban hallott. 

– A történeted nem volt valami hiteles – mondta Gerard, 

aztán megint megváltoztatta a hangját, és így folytatta: -Ó, ez 

nagy kár. Nincs egy jobb? 

A felnőttek azonban előrelökték Jamie-t, aki nem mert 

ellenkezni.  



 

 

– Viszlát, Gerard! 

– Viszlát, Jamie! 

Egy darabig szótlanul mentek, aztán Jamie megjegyezte: 

– Nagyon jópofa volt. 

– Igen, drágám. Az volt – hagyta rá Dolly. 

Egy úszómedence mellett haladtak el. Ez volt a 

legcsendesebb medence, amit Alex valaha is látott – semmi 

csobbanás, semmi kacaj. Az emberek fénylő, naptejjel bekent 

hullákként feküdtek a napozóágyakon. A medence egyik 

sarkánál egy tiszta törülközőkkel és köpenyekkel megrakott 

szekrény állt. Alex kivett egy köpenyt, a vállára terítette, és 

alája rejtette a törülközőbe csavart puskát. 

– Honnan tudsz ilyeneket? – kérdezte tőle Henry. Ideges 

volt. Egy puskát cipelő nővel mászkált, és tudta, hogy a no 

használni akarja a puskát. Azt nem tudta, hogy a szakállas 

fickónak van-e fegyvere, de valószínűnek tartotta, hogy igen. 

– A jogi egyetemről – felelte kurtán Alex. 

Dave néhány lépéssel lemaradva követte őket. Henry 

hátrafordult: 

– Gyere, Dave. 

– Oké. 

Befordultak egy épület sarkánál, áthaladtak egy vályogból 

rakott boltív alatt, és egy csodaszép kertben találták magukat. 

A levegő itt kellemesen hűvös volt, az ösvényre árnyék borult. 

Egy kis patak csörgedezett a fák alatt. 

Aztán egy hangot hallottak: 

– Meleg üdvözletem, uki-puki.  

Henry felnézett. 

– Mi volt ez?  

– Én. 



 

 

– Egy madár – állapította meg Henry. 

– Már elnézést – mondta a madár –, de én Gerard vagyok. 

– Ó, egy beszélő papagáj – állapította meg Alex. 

– A nevem Jamie. Hello, Jamie, én Gerard vagyok. Hello, 

Gerard.  

Alex megdermedt. 

– Ez Jamie hangja volt! 

– Ismered az anyukámat? – kérdezte a madár Jamie 

hangján. 

– Jamie! – kiáltotta Alex. – Jamie! Jamie! 

– Anya! – kiabált vissza egy hang a távolból. 

Dave szélsebesen rohanni kezdett. Henry kérdőn Alexre 

nézett. A nő egy pillanatig mozdulatlanul állt, aztán lelökte 

magáról a köpenyt, előhúzta a puskát a törülközőből, és gépies 

mozdulatokkal nekilátott megtölteni. Klikk, klikk, klikk, 

mondta a fegyver, ahogy Alex keze előre-hátra járt. A nő 

Henryre nézett. 

– Gyerünk – mondta halálos nyugalommal. A puskát a 

könyökhajlatába vette. – Jobb lesz, ha mögöttem jössz. 

– Huh… oké. Előreindult. 

– Jamie!  

– Anya! 

Alex szaladni kezdett. 

Már majdnem ott voltak, már csak néhány lépésre 

voltak a sebészeti központ ajtajától, amikor az egész 

elkezdődött. 

Vasco Borden irtó dühös volt. Nagyra becsült asszisztense 

a szeme láttára olvadt el. A kölyök csak annyit kiáltott, hogy 

„anya”, és Dolly máris elengedte. Most meg csak állt ott 

tétlenül, mintha elvarázsolták volna. 



 

 

– Ne engedd el, az istenit! – mordult rá Vasco. – Mit 

művelsz?  

Dolly nem válaszolt. 

– Anya! Anya! 

Pontosan ettől féltem, gondolta Vasco. Egy nyolcéves 

kölyökkel volt, aki az anyját hívta egy fürdőköpenyben 

császkáló, ráérős nőktől hemzsegő kertben. Ha eddig nem is 

foglalkoztak velük, most biztosan azt teszik, és ujjal 

mutogatnak rájuk. Főleg rá. Egy fekete szakállas, ijesztő 

hústoronyra, aki cowboykalapot húzott a szemébe, hogy 

eltakarja leharapott fülét. Úgy nézhetett ki a szemükben, mint 

egy útonálló egy rossz westernfilmből. Dolly pedig csak állt és 

bambult. Nem próbálta csitítani a kölyköt, vagy megfogni a 

karját és bevezetni az épületbe, pedig gondolhatta, hogy a 

kölyök bármelyik pillanatban sarkon fordulhat, és faképnél 

hagyhatja őket. 

Vasco tudta, hogy neki kell kézbe vennie az irányítást. A 

pisztolyáért nyúlt, de mielőtt még bármire is mehetett volna 

vele, egy halom nő özönlött ki az egyik ajtón. Egy egész 

jógaosztály jött ki a kertbe, hogy megnézze, mit keres ott egy 

anyukáját kereső kisgyerek. 

És ott állt mellette ő, a fekete szerkós pasas. 

Nyakig szarban. 

– Dolly! – csattant fel. – Szedd össze magad, az istenit. Be 

kell vinnünk a kölyköt a… 

Nem jutott el a mondat végéig. Egy fekete alak vágódott 

neki – fentről jött, egy faágról, két és fél méter magasságból, és 

mire Vasco felfogta, hogy ez megint az a fekete kölyök, a szőrös 

kölyök, aki leharapta a fülét, az ütközés ereje már a földre 

vitte, pontosabban beleseggelt egy rózsabokorba. És ennyi. 



 

 

Jamie elrohan, sikoltozva az anyját keresi. Dolly meg 

hirtelen úgy tesz, mintha nem is ismerné; ő meg ott ül a 

bokorban, mint egy hülye, égnek álló lábakkal, összekarcolva, 

és Dolly rá se néz. Vasco kimászik a bokorból, és igyekszik 

méltóságteljesen kihúzni magát, de elég nehéz, amikor 

legalább százan állnak körülötte, és mindenki tudja, hogy a 

segge tele van tövissel. A szemébe húzza a kalapot, és arra 

készül, hogy eloldalogjon. Nem akarja megvárni, hogy 

odaérjenek a biztonságiak. 

Legalább a fekete majomképű kölyök is eltűnt. Sehol sem 

látja. 

Ez kész katasztrófa, gondolja Vasco. Dolly még mindig úgy 

áll ott, olyan mozdulatlanul, mint a Szabadság-szobor. Vasco 

karon ragadja, lökdösi, kiabál neki, hogy menjenek. A többi nő 

erre hangosan pfujolni kezd, és egy balett-trikós vénasszony 

elsikítja magát: „Tesztoszteron mérgezés!” A többieknek is 

megjön a hangjuk. „Hagyja békén!” „Rohadt férfi!” „Zsarnok!” 

Vasco vissza akarja kiabálni nekik, hogy „Nekem dolgozik”, de 

tudja, hogy ez már nem igaz. Dolly azt sem tudja, fiú-e vagy 

lány. Teljesen kibukott. És a trikós nyanya most rendőrért 

visít. 

Ennél már csak rosszabb lehet. 

Dolly olyan lassan mozog, mint egy alvajáró. Vasco ki 

akar jutni innen. Sorsára hagyja Dollyt, és ügetve elindul 

visszafelé a kerten át. Az egyetlen gondolata az, hogy ki kell 

jutnia innen. A következő kertben megpillantja a kölyköt. Egy 

fickó mellett áll, előttük pedig az Alex nevű bige, kezében egy 

ronda lefűrészelt csövű tizenkettes mordállyal; nagyon úgy néz 

ki, mint aki tudja, hogyan kell használni – az egyik keze az 

agyon, a másik a pumpán –, és elszántan közli: 



 

 

– Ha még egyszer elénk tolod a képed, én szétlövöm, 

seggfej. 

Vasco nem válaszol. Elmegy a nő mellett, mintha az ott se 

lenne, de a következő pillanatban az egyik bokor szétrobban 

mellette, és zöld levéldarabok terítik be az ingét. 

Természetesen megáll, és távol tartva a kezét a zsebeitől, 

lassan megfordul. 

– Hallottad, mit mondtam, te barom? – kérdezi gyilkos 

tekintettel a nő. 

– Igen, hölgyem – feleli Vasco. Ha egy nő fegyvert fog rád, 

mindig légy vele udvarias. Különösképpen akkor, ha a nő 

dühös. A tömeg közben ide is utána jött, jó sokan vannak, és 

izgatottan locsognak, a hátsó sorokban állók a nyakukat 

nyújtogatják, hogy ők is lássanak valamit. A bige azonban még 

nem akarja elengedni. 

– Szóval mit mondtam neked? – kiabál rá a csaj. 

– Hogy ha megint meglát, megöl. 

– Úgy van – erősíti meg Alex. – Ez volt az utolsó húzásod. 

Ha hozzáérsz a fiamhoz vagy hozzám, vagy az apámhoz, én 

kinyírlak. 

– Értettem, hölgyem. – Vasco érzi, hogy az arcába tolul a 

vér. 

– Most elmehet – int a puska csövével a bige. Tudja, hogy 

mit csinál. Egy ügyvéd, aki lőtérre jár. A legrosszabb fajta. 

Vasco bólint, és elhúzza a csíkot, olyan gyorsan, ahogy csak 

lehet. El akart tűnni innen, el a sok nő elől, akik mind őt 

bámulják, és rajta csámcsognak. Ez az egész rosszabb, mint 

egy rémálom. Futni kezd. Vissza a Hummerhez, hogy mielőbb 

itt hagyhassa ezt a helyet. 



 

 

De ekkor megint feltűnik a fekete kölyök. De nem 

emberkölyök, döbben rá a mozgását látva Vasco, hanem majom 

kölyök. Egy gyereknek öltöztetett majom. Ott köröz a fák ágai 

között, és valamire készül. Már a puszta látványa is elég 

ahhoz, hogy Vasco dobhártyája lüktetni kezdjen. Előhúzza a 

pisztolyát, és célba veszi. Tisztában van vele, hogy nem fogja 

eltalálni ebből a távolságból, de tennie kell valamit. És sikerül 

is: a majom eltűnik egy fal mögött. 

Vasco követi. Egy női zuhanyozó, a francba, de senki nincs 

a közelben. A lámpa sem ég odabent. Vasco látja a medencét, 

de most már senki nincs a partján. Ugyanígy a zuhanyozóban 

sem, kivéve a majmot. Vasco előreszegezi a pisztolyt, és belép 

az ajtón. 

Klikk, klikk. Egy csőre töltött sörétes puska hangja. Ha ezt 

hallod egy szobából, nem teszed be a lábad. Vasco vár. 

– Most szerencsésnek érzed magad, haver? Igen? Na? – 

kérdezi egy ismerősen reszelős hang. 

Egy darabig ott áll a zuhanyozó ajtajában, dühösen és 

rémülten, és nagyon hülyén érzi magát, de nem mer beljebb 

menni. Végül feladja. 

– Csesszétek meg! – Megfordul, hogy visszamenjen az 

autójához. A majom-kölyök meg le van szarva. 

– Lám-lám – mondja egy hang a háta mögül. – Annyi 

töltény és olyan kevés ész. 

Hátraperdül, de csak a madár az. Egy villanásnyi ideig 

látja, aztán hangos szárnycsapkodással eltűnik előle. 

Vasco visszasiet a Hummerhez. Már azon töri a fejét, mit 

mondjon az ügyvédi irodának, és mit mondjon a biogenes 

fickóknak. A helyzet az, hogy hátrányos helyzetbe került. A nő 

fel volt fegyverkezve, valaki súgott neki, előre tudott minden 

lépésükről. Ez nem az ő hibája. Jól végzi a munkáját, de 



 

 

csodákra ő sem képes. Az tehet az egészről, aki súgott a 

bigének. Mielőtt őt hibáztatják, előbb szálljanak magukba, 

mert áruló van közöttük. Ezt fogja mondani. 



 

 

088. 

Adam Winkler egy kórházi ágyon feküdt, erőtlenül és 

lesoványodva. A bőre pergamenszínű volt, a haja teljesen 

kihullt. Csontos kezével megfogta Josh kezét. 

– Figyelj – mondta –, nem a te hibád. Én gyilkoltam 

magamat. Úgy is ez lett volna a vége. Ez az időszak egy ajándék 

volt nekem. Köszönöm. 

Josh nem szólt. A szemében könny csillogott. 

– Ígérd meg, hogy nem fogod magadat hibáztatni.  

Josh bólintott. 

– Hazudsz. – Adam erőtlenül elmosolyodott. – Mi ez a per? 

– Semmi különös – felelte Josh. – Valami New York-i fickók 

azt állítják, hogy az anyjuk miattunk lett alzheimeres. A 

valóság az, hogy csak sós vizet adtunk neki. 

– Akkor meg fogjátok nyerni? 

– Persze. 

Adam sóhajtott egyet. 

– Már megint hazudsz. – A keze elernyedt. – Vigyázz 

magadra, bratyó. – És behunyta a szemét. 

Josh pánikba esett. Letörölte a könnyeit, és Adam 

mellkasát figyelte. Még mozgott. Békésen aludt. 



 

 

089. 

A bíró köhögni kezdett a tárgyalóterem hűvös 

levegőjétől. Miután abbahagyta, az ügyvédekre emelte a 

tekintetét, és elnézést kért tőlük. Alex Burnet is jelen volt. 

– Mint láthatják – adta ki írásban rögzített döntését –, úgy 

ítéltem meg, hogy bár a BioGen valóban tulajdonosa Mr. 

Burnet sejtjeinek, ez nem jogosítja fel arra, hogy erőszakkal 

sejteket vegyen ki bárkinek, élő vagy halott személynek a 

testéből, beleértve Mr. Burnetet és bármely hozzátartozóját, 

illetve leszármazottját. Minden ellenkező értelmű döntés az 

alkotmány tizenharmadik, a rabszolgatartást megtiltó 

kiegészítésével ütközne. A határozatban egy megjegyzés 

erejéig kitérek arra is, hogy a félreértések okai azon korábbi 

bírósági döntések, melyek tévesen értelmezték a tulajdonlás 

jogát biológiai kontextus esetén. Az első az a megállapítás, 

hogy egy testből eltávolított anyag „hulladék”, és ezért nem 

fontos annak a személynek, akiből eltávolították. Ez fals 

meglátás. Gondoljunk például arra, hogy egy halva született 

magzat, még ha el is hagyta az anyai testet, nem pusztán egy 

kilökődött szövethalmaz az anya vagy a rokonok számára, és 

azok nem megszabadulni kívánnak tőle, hanem eltemetik vagy 

elhamvasztatják, vagy felajánlják a szöveteit kutatási célokra, 

hogy másokon segítsenek. Az az elképzelés, hogy a kórház vagy 

az orvos szabadon rendelkezhet a magzattal csupán azért, mert 

az már kikerült a testből, és ezért „hulladéknak” tekinthető, 

teljesen ésszerűtlen és embertelen. Ugyanez a logika 

vonatkozik Mr. Burnet sejtjeire is. Még ha el is távolítják őket 

a testéből, joggal érezheti úgy, hogy azok az ő sejtjei. Ez 

természetes és elfogadott emberi érzés, ami nem fog elmúlni 



 

 

attól, hogy egy bíróság tárgyaknak nyilvánította őket. Az 

emberi érzelmeket nem lehet bírói rendelettel betiltani. Egyes 

bíróságok azon az állásponton vannak, hogy az eltávolított 

szövetek hulladéknak tekintendők. Mások azt vallják, hogy 

ugyanúgy a kutatók közkincsévé kell tenni őket, mint a 

könyveket egy könyvtárban. Megint mások olyan tulajdonnak 

tekintik őket, amire előző gazdájuk már nem tart igényt. Mint 

az elhagyott tárgyak osztálya: ha a jogos tulajdonosa egy idő 

után nem jelentkezik érte, akkor az elraktározott holmit 

eladják. Némely bírák pedig odáig elmennek, hogy társadalmi 

érdeknek nyilvánítják a kutatásokat, és kijelentik, hogy ez az 

érdek sokkal nagyobb súllyal esik a latba, mint az egyén 

érdeke. Mindezen analógiáknak van egy közös hibájuk: az, 

hogy sehogyan sem egyeztethetőek össze az emberi 

természettel. A testünk a mi tulajdonunk. Mondhatjuk azt is, 

hogy a testünk birtoklásának joga a legalapvetőbb 

tulajdonjogunk. Ez az én, a személyiség lényege. Ha a 

bíróságok ezt elmulasztják figyelembe venni, akkor döntéseik 

vitathatóak lesznek, bármennyire logikusnak tűnjenek is a 

törvény szemszögéből. Éppen ezért van az, hogy ha valaki egy 

orvosnak ajándékozza a szöveteit kutatási célokra, az nem 

ugyanaz, mintha könyveket adományozna egy könyvtárnak. 

Soha nem is lesz. Ha az orvos a későbbiek során egy másik 

kutatáshoz is fel akarja használni a szöveteket, akkor 

engedélyt kell kérnie ehhez. Ha egy újság meg tudja tenni, 

hogy tájékoztatja az előfizetőit egy küszöbönálló áremelésről, 

amit aztán azok vagy vállalnak, vagy nem, akkor az egyetemek 

is megtehetnék, hogy tájékoztatják az adományozót arról, hogy 

más célokra szeretnék felhasználni a szöveteiket. Igen, 

számtalanszor hallottuk már, hogy ez hátráltatja a 

kutatásokat. Ezzel sem értek egyet. Ha az egyetemek nem 



 

 

képesek felfogni, hogy az embereket igenis érdekli az egykor a 

testük részét képező szövetek sorsa, akkor ne csodálkozzanak, 

ha az adományozók száma idővel megcsappan. Az emberek 

inkább olyan magánvállalatoknak fognak adományozni, akik 

megfelelő garanciákat vállalnak a szövetek kezelésére, és 

eljutunk odáig, hogy a betegek nyilatkozatokkal fogják 

megtiltani az orvosaiknak a vérmintáik bármilyen egyéb célra 

való felhasználását. A betegek nem ostobák, ahogyan az 

ügyvédeik sem. Ha az egyetemek és a kutatóorvosok továbbra 

sem szállnak le a magas lóról, az orvosbiológiai kutatások 

költségei csillagászati magasságokba emelkedhetnek. A 

társadalom érdekeit tehát az szolgálná igazán, ha olyan 

törvényeket hoznának, amelyek biztosítják, hogy az emberek 

időkorlát nélkül rendelkezhessenek a szöveteik felett. Azt is 

hallhattuk, hogy a betegnek a szöveteihez és a magánéletéhez 

való joga megszűnik a halála után. Ma, a genetika korában 

már ez is számtalan veszélyt rejt magában, hiszen az elhunyt 

leszármazottjai öröklik a géneket, így például, ha az elhunyt 

genetikai rendellenességeit nyilvánosságra hozzák, azzal 

súlyosan megsérthetik a leszármazottak személyiségi jogait. 

Akár a betegbiztosításukat is elveszthetik, pusztán azért, mert 

a jelenlegi törvények nem tükrözik a jelenlegi realitásokat. A 

Burnet-ügy legnagyobb veszélye azonban az, hogy a bíróságok 

precedenst próbálnak teremteni egy olyan gyakorlatra, ami a 

legalapvetőbb jogokat és eszméket tiporja. Az embert nem 

lehet birtokolni, ahogyan a természet tényeit vagy közös 

örökségünket sem. Az utóbbi két évtizedben sajnálatos módon 

elszaporodtak az ezt figyelmen kívül hagyó bírói döntések. 

Elég, ha csak a gének szabadalmaztatásával kapcsolatos 

ügyekre gondolunk. Várható, hogy az ezekből eredő, a Burnet-

ügyhöz hasonló félreértések és konfliktusok a jövőben 



 

 

elszaporodnak, és ez tovább fogja növelni mind a kutatások, 

mind a betegellátás költségeit. A korábbi ítéleteket tévesnek 

tartom, és úgy vélem, hogy meg kell semmisíteni őket. Minél 

előbb, annál jobb. 

Alex közelebb hajolt Bob Kochhoz, és a fülébe súgta: 

– Szerintem valaki segített neki. 

– Igen, meglehet – somolygott Bob. 



 

 

090. 

Rick Diehl mindent megtett, hogy egyben tartsa a 

vállalatot, de a helyzet katasztrofális volt. Az érettség gén 

embereket gyilkolt, és egy New York-i ügyvéd, egy okos és 

gátlástalan fickó már be is perelte a BioGent. Az ügyvédei azt 

javasolták Ricknek, hogy próbáljon peren kívül megegyezni 

vele, de ez csődbe vitte volna a vállalatot. Bár ez már egyébként 

is küszöbön állt. A BioGen elvesztette a Burnet-vonalat, és nem 

sikerült pótolni Burnet leszármazottjaiból, most pedig úgy 

nézett ki, hogy még egy új szabadalom is bekavar, 

elértéktelenítve a terméket. 

Diehl kérésére a felesége hazatért a városba. A gyerekek 

most az ő szüleinél töltötték a nyarat, Martha's Vineyardban. 

Úgy nézett ki, a bíróság Karennél fogja elhelyezni őket. Rick 

ügyvédje, Barry Sindler maga is válófélben volt, és egyébként 

is rájárt a rúd: a gycrmekelhelyezési perekhez használt 

géntesztek nagy felháborodást váltottak ki, Sindlert 

folyamatosan támadták, az ügyvédi szakma etikátlannak 

nyilvánította az eljárást. 

A Kongresszusban is arról beszéltek, hogy gátakat kellene 

szabni a génteszteknek, de a megfigyelők szerint naivitás lett 

volna arra számítani, hogy valaha is törvény fog születni róla, 

ugyanis az egészségbiztosítóknak alapvető érdekük volt, hogy 

időben kiszűrjék azokat a biztosítottakat, akik várhatóan sokat 

fognak betegeskedni. 

Brad Gordon a tárgyalása előtt elhagyta a várost. Azt 

beszélték, nyugatra ment, hogy balhét keressen. 

Rodriguez irodája benyújtotta az első számlát a 

BioGennek, több mint egymillió dollár értékben. Újabb 



 

 

kétmilliót is akartak még átalánydíjként, tekintettel azokra a 

perekre, amik még a vállalatra vártak. 

Rick asszisztense megberregtette az intercomot. 

– Mr. Diehl, egy hölgy keresi a BAK-tól, a 

biztonságtechnikai cégtől. 

Rick felült a székben. Még élénken élt benne, mennyire 

felvillanyozván erotikus volt Jacqueline Maurer. Valósággal 

sugárzott belőle a szexualitás és a kifinomultság. Már a puszta 

jelenléte is elég volt ahhoz, hogy Rick úgy érezze, még van 

miért élni. Már hetek óta nem látta. 

– Küldje be. – Felállt, sietve megigazította az ingét, és az 

ajtó felé fordult. Egy fiatal, harmincéves nő jött be az irodába 

kék kosztümben, kezében aktatáskával. Kellemes mosolya 

volt, kerekded arca és barna, vállig érő baja. 

– Mr. Diehl? Andrea Woodman vagyok a BAK-tól. 

Sajnálom, hogy nem tudtam már korábban jönni, de olyan 

elfoglaltak voltunk, hogy csak most sikerült időt szakítani rá. 

Örülök, hogy megismerhetem. – Kezet nyújtott. 

Rick tátott szájjal bámulta. 

A BARLANGLAKÓK A SZŐKÉKET RÉSZESÍTETTÉK 

ELŐNYBEN 

Az antropológus a szőke gén gyors evolúciójáról beszél 

Tényleg szexisebbek a szőkék? 

Egy nemrégen megjelent tanulmány, melynek szerzője a 

kanadai Petér Frost antropológus, rámutat, hogy az európai 

nőknél a kék szem és a szőke haj a legutóbbi jégkorszak végén 

alakult ki, mint a csábítás eszköze. A hajszínért felelős MC1R 

génnek, írja, hét változata fejlődött ki il ezer évvel ezelőtt. Ez 



 

 

génetikai mércével rendkívül gyorsan történt. Egy ilyen 

változáshoz normális esetben egymillió évre lenne szükség. A 

szexuális preferencia azonban gyors genetikai változásokat 

eredményezhet. A nehéz időkben igen alacsony átlagéletkorú, 

és ezért a nőkhöz képest kisszámú férfiakért vívott versengés 

vezetett az új haj– és szemszín kialakulásához. Frost 

következtetéséit három japán egyetem is megerősíti a 

szőkeségért felelős genetikai mutáció időpontjának 

megállapításával. 

Frost úgy véli, hogy a szőkék azért tetszetősebbek, mert a 

világos haj és szem a magasabb ösztrogénszint, és ezáltal a 

fokozottabb termékenység jele a nőknél. De nem mindenki ért 

vele egyet. Jodie Kidd (27), a szőke modell azt mondta: „Nem 

hiszem, hogy attól, mert szőke vagy, bárki is alkalmasabbnak 

ítél a szexuális együttlétre… A szépség sokkal mélyebben 

rejtőző dolog, mint a szőke hajszín.” 

Frost professzor elmélete az Evolution and Human 

Behavior című szaklapban is megjelent. Kutatási eredményeit 

megerősíteni látszott az a WHO-tanulmány, amely a szőkék 

eltűnését jósolja 2202-re, de a legújabb jelentések szerint egy 

ENSZ-bizottság ezt pontatlannak nyilvánította. 



 

 

091. 

Frank Burnet valamivel dél után sétált be Jack Watson 

művészileg is modern irodájába. Semmi sem változott a 

korábbi látogatásai óta. A Mies-bútorok, a Nagy Sándort 

ábrázoló Warhol-festmény, a Koons lufiszobor, a befektető 

asztala mögött lógó, hegymászókat ábrázoló Tansey-festmény 

– minden a helyén volt. A hatást néma telefonok, bézs 

szőnyegek, és gyönyörű, céltudatosan mozgó nők tették 

teljessé. Az egyik szépség Watson háta mögött állt, és a férfi 

vállára támaszkodott. 

– Ah, Frank – üdvözölte Watson. Nem állt fel. – Ismeri 

Jacqueline Maurert? 

– Még nem volt szerencsém megismerni. 

A nő kezet fogott vele. Visszafogottan, de határozottan. 

– Mr. Burnet. 

– Rezidens műszaki zseninkkel, Jimmy Maxwell-lel 

viszont már találkozott, intett a fejével a szoba hátsó végében 

ülő huszonéves kölyök felé. A kölyök szarukeretes szemüveget 

és Dodgers dzsekit viselt. Felnézett a laptopjáról, és intett 

Burnetnek. 

– Hogy s mint? 

– Kösz, jól – felelte Burnet. 

– Azért kértem, hogy jöjjön be – tért rá Watson a lényegre 

–, mert már majdnem nyélbe ütöttük az üzletet. Ms. Maurer az 

imént alkudott ki egy licencszerződést a Duke Egyetemmel. A 

feltételek rendkívül kedvezőek. 

A nő elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint a szfinx. 

– Jól kijövök a kutatókkal – jegyezte meg. 



 

 

– Ami Rick Diehlt illeti – folytatta Watson –, lemondott a 

BioGen igazgatói posztjáról. Winkler és a többi vezető kutató 

is vele bukott. A legtöbbjüknek a bíróság előtt is számot kell 

adnia, de sajnos, nem segíthetek nekik. Ha valaki törvényt 

szeg, többé nem számíthat a vállalat támogatására. Úgyhogy 

magukra maradtak. 

– Sajnos – jegyezte meg Jacqueline Maurer. 

– Ez van – mondta Watson. – A helyzetre való tekintettel a 

BioGen igazgatói tanácsa felkért, hogy vegyem át Rick helyét, 

és állítsam talpra a vállalatot. Némi részvényarány-módosítás 

ellenében elvállaltam. 

Burnet bólintott. 

– Tehát minden a terv szerint ment.  

Watson tűnődve végigmérte. 

– Nos, igen. Mindenesetre, Frank, most már semmi nem 

akadályozza meg abban, hogy hazatérjen a családjához. Biztos 

vagyok benne, hogy a lánya és az unokája örülni fog magának. 

– Remélem – mondta Burnet. – Alex biztosan dühös, de 

majd megnyugszik. 

– Helyes. – Watson, még mindig ülve, kezet nyújtott, és 

felszisszent. 

– Minden rendben? – kérdezte Frank. 

– Semmiség. Tegnap golf közben meghúzódott valamim. 

– Azért jó dolog elszakadni az irodától, nem? 

– De még mennyire – villantotta rá híres mosolyát Watson. 

– De még mennyire, hogy igaz. 



 

 

092. 

Brad Gordon hagyta, hogy a tömeg a Mighty Kong, a 

Cedar Point vidámpark hatalmas hullámvasútja felé sodorja. 

Már hetek óta csak vidámparkokba járt; ezúttal a legnagyobb 

és a legjobb amerikai szabadidőpark volt soron az ohiói 

Sanduskyban. 

Most már sokkal jobban érezte magát, az állkapcsa szinte 

teljesen helyrejött. Egyetlen dolog aggasztotta csupán: az, hogy 

eddig csak egyszer beszélt az ügyvédjével, még ott, az 

étteremben. Johnson okos fickónak tűnt, de Brad nem volt 

nyugodt. Nem értette, miért nem fizetett meg a nagybátyja egy 

elsőrangú ügyvédet. Régen mindig azt tette. Valami nem 

stimmelt. 

A sikoltozó emberekkel teli, tovasuhanó kocsik láttán 

azonban félreseperte a sötét gondolatokat. Mighty Kong! 

Százhúsz méteres magas függőleges lejtőjével tényleg okot 

adott a sikoltozásra. Brad szokása szerint megvárta, hogy két 

fiatal, nagyon helyes lány beálljon a sorba a jegyeket 

szorongató, zsivajgó látogatók mögé. Helybeliek lehettek, 

egészséges, rózsaszín bőrű, anyjuk és apjuk szeme fénye 

lánykák. Mindkettőnek hegyes, bimbózó keble volt, és bájos 

pofikája. Az egyik nadrágtartót viselt, ami imádni valóan jól 

mutatott rajta. Brad beállt mögéjük, és boldogan hallgatta 

önfeledt csicsergésüket, később pedig, a szédítő zuhanás 

közben, sikoltozásukat. 

A menet után a megemelkedett adrenalinszinttől remegve, 

felajzottan ért vissza a földre. A lányok kiszálltak, és Brad is 

kiszállt a kocsiból. Kissé imbolygott, de képtelen volt levenni a 



 

 

szemét az apró, ringatózó keblekről, ahogy a lányok a kijárat 

felé indultak. 

De várjunk csak! Még egy menetet akartak! Tökéletes. 

Utánuk sietett, és megint beállt mögéjük a sorba. 

Még mindig az élmény hatása alatt, mámorosan nézte őket, 

és hagyta, hogy a tekintete elkalandozzon, végigsimítsa 

selymes hajfürtjeiket, a szeplőket a vállukon, és fantáziálni 

kezdett. Arról, hogy milyen lenne valamelyikükkel… vagy ami 

még jobb, egyszerre mindkettővel. 

Már egészen belemelegedett, amikor egy férfi lépett oda 

hozzá. 

– Megkérhetem, hogy jöjjön velem? 

Brad ijedten rápislogott. 

– Tessék? 

– Hajlandó lenne velem jönni, uram? – Jóképű, diszkrét 

férfi volt, és bátorítóan mosolygott. Brad rögtön gyanút fogott. 

A zsaruk gyakran bedobták ezt a báránybőrbe bújt farkas 

trükköt. Viszont nem csinált semmit ezekkel a lányokkal, nem 

igaz? Nem ért hozzájuk, nem szólította meg őket… 

– Uram! Megkérhetem? Fontos lenne, hogy átmenjen oda… 

Csak néhány lépés… 

Brad odanézett. Néhány egyenruhás biztonsági őrt látott, 

meg két fehér köpenyest és egy tévés vagy filmes stábot. 

– Uram – mondta a jóképű fickó –, kérem, nagyon sokat 

segítene, ha… 

– Mit akarnak tőlem? 

– Kérem, uram… – A fickó megfogta Brad könyökét, és 

gyengéd erőszakkal tolni kezdte. – Olyan felnőtteket keresünk, 

akik ellenállhatatlan kényszert éreznek, hogy vidámparkokba 

járjanak, és… 



 

 

Felnőttek. Ellenállhatatlan kényszer. Ezek tudták, és most 

ez a sima modorú fickó, ez az alattomos kígyó oda akarta vinni 

a fehér köpenyesekhez. Ezek a nyomában voltak… le akarták 

leplezni… Johnson… Ki akarta szabadítani a könyökét, de a 

fickó nem hagyta. 

Brad érezte, hogy a pánik elhatalmasodik rajta. Rémülten 

előrehajolt, és kirántotta a pisztolyt a lábszárára szíjazott 

táskából. 

– Nem! Eresszen el! 

A férfi halvánnyá merevedett a döbbenettől. A sorban állók 

közül néhányan sikítozni kezdtek. A férfi mindkét kezét a 

levegőbe emelte. 

– Nyugodjon meg – mondta rekedt hangon. – Egyáltalán 

nem fog… 

A pisztoly elsült Brad kezében. Nem is vette észre, csak 

akkor szembesült a ténnyel, amikor a férfi megtántorodott, 

eldőlt. Ösztönösen Brad után kapott, hogy megkapaszkodjon, 

mire Brad megint meghúzta a ravaszt. A férfi hátravágódott. 

Az emberek menekülni kezdtek, és valaki azt kiabálta: 

– Lelőtte dr. Bellarminót! Lelőtte Bellarminót! 

Brad azonban már annyira össze volt zavarodva, hogy azt 

sem tudta, mi történik vele. A tömeg menekült, azok a csinos 

kis csajok is futottak tőle, és amilyen jól érezte magát eddig, 

annyira szar volt most minden. Egy pillanattal később újabb 

egyenruhások bukkantak fel, és rákiáltottak, hogy dobja el a 

fegyvert. Rájuk is tüzet nyitott, aztán elsötétült a világ. 



 

 

093. 

A szabadalmakat árusító egyetemi jogvédők őszi 

találkozóján Jack B. Watson filantrópus tartotta a vitaindító 

beszédet. A tőle megszokott témákat hozta fel: a 

biotechnológiai ipar látványos fejlődését, a 

génszabadalmaztatás és a Bayh-Dole-törvény jelentőségét, 

valamint az üzleti szféra és az egyetemek közötti szoros 

együttműködés szükségességét. 

– Az egyetemeink biztonságos és egészséges működése 

nagymértékben függ az erős biotech partnerektől. Ez a 

szimbiózis a tudás kulcsa, és ezzel a jövő záloga! 

Azt mondta nekik, amit hallani akartak, és a szokásos 

tapsvihar kíséretében hagyta el a termet. Csak alig néhányan 

vették észre, hogy enyhén biceg, és hogy a jobb karja nem 

mozog olyan szabadon, mint a bal. 

A teremből kiérve megmarkolta egy gyönyörű nő karját. 

– Hol a fenében van dr. Robbins? 

– Rád vár a klinikáján – felelte a nő. 

Watson halkan elkáromkodta magát, aztán a nőre 

támaszkodva kiment a limuzinjához. Az este hűvös volt, gyér 

köd szitált. 

– Hülye orvosok! Nem akarok több tesztet! 

– Dr. Robbins nem említett semmiféle tesztet. 

A sofőr kinyitotta nekik az ajtót. Watson beült, és a kezével 

beemelte a lábát. A nő is segített neki. Watson fintorogva 

hátradőlt az ülésben. A nő beszállt a túloldalról. 

– Nagyon fáj? 

– Éjszaka jobban szokott. 

– Akarsz egy pirulát? 



 

 

– Már bevettem egyet. – Watson vett egy mély lélegzetet. – 

Tudja már Robbins, hogy mi ez? 

– Azt hiszem, igen. 

– És elmondta neked?  

– Nem. 

– Hazudsz. 

– Nem mondta el, Jack. 

– Jézusom. 

A limuzin szélsebesen suhant át a néptelen utcákon. 

Watson üres tekintettel a nyálkás aszfaltot bámulta, és a 

légzésére koncentrált. Már a puszta létezés is fárasztotta. 

A kórházban kihalt volt ebben a késői órában. Fred 

Robbins, egy harmincöt éves orvos, olyan jóképű, mint egy 

filmsztár, a nagy vizsgálóban várta Watson két fiatalabb orvos 

társaságában. A fali világító dobozokra röntgenfelvételek, 

elektroforézis és MRI vizsgálati eredmények voltak 

felcsíptetve. 

Watson lehuppant egy székre, kifújta magát, aztán intett a 

két fiatalabb orvosnak. 

– Maguk elmehetnek. 

– De Jack… 

– Nem lesz több vizsgálat, hanem megmondod a diagnózist 

– mondta Watson az orvosnak. – Tizenkilenc hentes vizsgált 

meg az elmúlt két hónapban. Annyi MRI-t és CT-t csináltak, 

hogy világítok a sötétben. Tudni akarom végre, hogy mi van. – 

A nőnek is intett. – Kint várj rám. 

Mindhárman kimentek. 

– Azt mondják, te vagy a legokosabb diagnoszta egész 

Amerikában, Fred. Szóval ki vele. 



 

 

– Nos – szólalt meg Robbins –, ez egy ugyanolyan biokémiai 

folyamat, mint bármelyik. Ezért akartam… 

– Három hónappal ezelőtt – vágott a szavába Watson – 

elkezdett fájni a lábam. Egy héttel később már vonszoltam. 

Nem sokkal ezután már komoly gondot okozott, ha fel kellett 

menni egy lépcsőn. Most már a jobb karom is olyan gyenge, 

hogy nem tudom kinyomni vele a fogkrémet a tubusból. Légzési 

nehézségeim vannak. És mindez három hónap leforgása alatt! 

Úgyhogy légyszíves, ne akard szépíteni a dolgokat. 

– Vogelman parézisnek hívják – közölt Robbins. – Nem túl 

gyakori, de nem is ritka. Nálunk néhány ezer eset évente, 

mintegy ötvenezer világszerte. Először az 1890-es években írta 

le egy francia… 

– Gyógyítható? 

– Egyelőre – felelte Robbins – nem áll rendelkezésünkre 

kielégítő gyógymód. 

– Van rá egyáltalán valamilyen gyógymód? 

– Palliativ és szupportív terápia, masszázs, B-vitamin… 

– Szóval nem gyógyítható. 

– Nem, Jack. Nem igazán. 

– Mi okozza? 

– Ezt viszont legalább tudjuk. Öt évvel ezelőtt Enders 

csoportja a Scrippsen izolált egy gént, a BRD7A-t, ami az 

idegsejtek körüli mielint javító proteint kódolja. 

Demonstrálták, hogy a gén mutációja Vogelman parézist idéz 

elő állatokban. 

– Vagyis genetikai eredetű? 

– Igen, de… 

– Mikor fedezték fel a gént? Öt éve? Akkor legfőbb ideje 

kidolgozni rá egy géncserés terápiát, hogy a protein termelése 

megindulhasson. 



 

 

– A géncsere nagyon kockázatos dolog. 

– És az érdekel engem? Nézz rám, Fred. Mennyi időm van 

még? 

– Ezt nagyon nehéz megmondani…  

– Nyögd már ki. 

– Nagyjából négy hónap. 

– Jézusom. – Erre azért nem számított. Végighúzta a 

kézfejét a homlokán, és vett egy mély lélegzetet. – Oké, ha ez 

van, hát ez van. Kezdjük el a terápiát. Gondolom, öt év alatt 

csak kidolgoztak rá valamilyen eljárást. 

– Ki kell ábrándítsalak – közölte Robbins. 

– Valaki csak csinált valamit. 

– Sajnos nem. Scripps levédette a gént, és eladta a licencet 

a Beinart Baghoffnak, a svájci gyógyszeripari óriásnak. Része 

volt egy szerződéscsomagnak a Scripps és a Beinart között. 

– És? 

– A Beinart csillagászati összegért adta volna tovább a 

licencet. 

– De miért? Ez egy ritka betegség, nincs értelme…  

Robbins vállat vont. 

– Ez egy hatalmas cég. Ki tudja, mit miért csinál. A 

szabadalmi részlegük nyolcszáz általuk birtokolt gén 

licencelését bonyolítja. Negyven ember dolgozik azon a 

részlegen. Ez bürokrácia. De a lényeg az, hogy olyan magas 

árat kértek érte, hogy egyetlen labor sem akadt a világon, 

amelyik hajlandó lett volna annyit kiadni érte. Így aztán az 

elmúlt öt évben senki sem dolgozott a betegség gyógyításán. 

– Elképesztő. 

– Túl drága volt, Jack. 

– Akkor én megveszem a gént. 

– Nem lehet. Már rákérdeztem. Nem eladó. 



 

 

– Minden eladó. 

– A Beinart csak a Scripps jóváhagyásával adhat el bármit, 

és a Scripps szabadalmi részlege nem fog… 

– Akkor magánszemélyként veszem meg. 

– Azt viszont lehet, hogy megteheted. Igen. 

– És magam szervezem meg a génbeültetést. Itt fogjuk 

végrehajtani, nálatok. 

– Bárcsak segíthetnék, Jack, de a génbeültetés nagyon 

rizikós beavatkozás, és egyetlen labor sem fogja vállalni a 

kockázatot. Eddig ugyan még senkit sem csuktak börtönbe egy 

balul elsült génbeültetés miatt, de rengeteg haláleset történt, 

és… 

– Fred! Nézz rám! 

– Sanghajban biztosan vállalni fogják. 

– Nem, szó se lehet róla. Itt akarom. 

Fred Robbins idegesen harapdálni kezdte az ajkát. 

– Jack, nézz szembe a valósággal. Kevesebb, mint egy 

százalék a túlélési ráta. Ha már öt éve folyamatosan 

dolgoznánk rajta, akkor meglennének az állatkísérletek, a 

vektortesztek, az immunszupresszív terápiák eredményei, és 

akkor sokat javíthatnánk a siker esélyén. De ha csak csípőből 

lövöldözünk… 

– Nekem csak erre van időm. Csípőből lövöldözni.  

Fred Robbins megrázta a fejét. 

– Százmillió dollár – mondta ki Watson. – Annak a 

labornak, amelyik megcsinálja. Kiveszünk egy magánklinikát 

Arcadiában. Csak én leszek ott. Senki nem fog megtudni 

semmit. Ha működik, jó, ha nem, akkor nem. 

Fred Robbins szomorúan megingatta a fejét. 

– Sajnálom, Jack. Tényleg sajnálom. 



 

 

094. 

A mennyezeti lámpák kigyulladtak a boncteremben, 

tétova pislogással, egyik sor a másik után. A tökéletes, drámai 

nyitójelenet, gondolta elégedetten Gorevitch. A fehér köpenyt 

viselő alak is nagyszerűen passzolt a helyszínhez: ezüstös haj, 

drótkeretes szemüveg, tekintélyt parancsoló arc – nem kisebb 

személyiség, mint a nemzetközileg elismert főemlős-anatómus, 

Jorg Erickson. 

– Most mi fog történni, dr. Erickson? – kérdezte Gorevitch 

a kézikamera mögül. 

– Egy indonéziai orangutánt fogunk megvizsgálni, melyről 

az a hír járta be a világot, hogy többen is beszélni látták és 

hallották. Állítólag legalább két nyelven beszélt. Nos, majd 

meglátjuk. 

Dr. Erickson a rozsdamentes asztalra fektetett, letakart 

tetemhez lépett, és egy elegáns mozdulattal lerántotta róla a 

fehér leplet. 

– Egy kölyokkorú Pongo abelii, egy szumátrai orangután 

fekszik előttem, amelyet kisebb mérete különböztet meg a 

borneói orangutántól. Ez az egyed hím, nagyjából hároméves, 

látszólag jó egészségi állapotban. Hegeket, sebeket nem látni 

rajta… Rendben, akkor kezdjük. – A kezébe vett egy szikét. – 

Egy Y alakú vágással felfedem a torok és a garat elülső 

izomzatát. Figyeljük meg az omohyoideus izom felső és belső 

hasát, és… itt… a sternohyoideust. No lám. – Erickson annyira 

ráhajolt az állat nyakára, hogy Gorevitch alig tudott hozzáférni 

a kamerával. 

– Mit lát, professzor? 



 

 

– A stylohyoideust és a crÍcothyroideust nézem itt és itt… 

Hát ez eléggé érdekes. A Pongónál az elülső izomzat normális 

esetben fejletlen, és hiányzik belőle az emberi hangképző 

szervek finom motorikus kontrollja. Ez a lény azonban 

átmeneti esetnek tekinthető, mivel magán viseli mind a 

klasszikus pongid garat, mind az emberi nyak egyes 

jellegzetességeit. Nézze a sternocleidomastoideust… 

Sternocleidomastoideus. Te jóságos ég, gondolta Gorevitch. 

Ezt még szinkronizálni kell, különben a nézők egy kukkot sem 

fognak érteni. Hacsak… 

– Professzor, nem lehetne angolul? 

– Ezek latin fogalmak. Sajnos az angol fordításukat nem 

ismerem. 

– Úgy értem, olyan szavakkal, hogy a laikusok is 

megértsék. A nézők. 

– Természetesen. Mindezek a felszíni izmok, melyek 

többsége a hyoid… akarom mondani az ádámcsutkához 

csatlakozik, nos, ezek az izmok inkább emberiek, mint 

majomszerűek. 

– És ezt mi okozhatta? 

– Nyilvánvalóan valamilyen mutáció. 

– És az állat többi testrésze? Azok is inkább emberiek? 

– A teste többi részét még nem vizsgáltam meg – felelte 

szigorú arccal Erickson. -– De arra is sort kerítünk. Különösen 

a foramen magnum tengelyének állása és természetesen a 

motorikus cortex sulcusának mélysége és elrendezése érdekel. 

– Arra számít, hogy emberekre jellemző elváltozásokat 

talál az agyban? 

– Hogy őszinte legyek, nem – felelte Erickson. A 

koponyatető csontjait tapogatta az orangután gyér haja alatti 

fejbőrön keresztül. – Mint láthatja, ennek az állatnak a 



 

 

falcsontjai kifelé lejtenek. Ez klasszikus pongid vagy csimpánz 

elrendezés. Az ember esetében a falcsont befelé lejt. A fejtetőnk 

szélesebb, mint a koponyánk alsó része. 

Erickson ellépett a boncasztaltól. Gorevitch megkérdezte: 

– Akkor hát mit gondol? Lehetséges, hogy ez az állat ember 

és majom keveréke? 

– Nem – jelentette ki határozottan Erickson. – Ez egy 

majom. Egy abnormális majom, az igaz, de akkor is csak egy 

majom. 

JOHN B. WATSON BEFEKTETÉSI CSOPORT 

Azonnali közlésre 

John B. „Jack” Watson, világhírű filantrópus, a Watson 

Befektetési Csoport alapítója, a mai napon elhunyt a kínai 

Sanghajban. Mr. Watson, akit a világon mindenütt a 

szegények és az elnyomottak jótevőjének ismertek, csak 

nemrégen betegedett meg, de a rák egy rendkívül agresszív 

formájában szenvedett. Három nappal azután hunyt el, hogy 

bejelentkezett egy sanghaji klinikára. Barátok és kollégák 

gyászolják szerte a világon. 

SZTORI, RÉSZLETEK  

FOLYT. KÖV. 



 

 

095. 

Henry Kendallt meglepte, hogy Gerard-nak jobban 

megy a matek, mint Dave-nek, de tudta, hogy a papagájnak 

már nem sokáig lesz lehetősége besegíteni a házi feladat 

elkészítésébe. Dave-nek speciális iskolára volt szüksége, mert 

örökölte a csimpánzok egyik jellemző tulajdonságát: nem 

tudott sokáig egy dologra koncentrálni. Egyre nehezebben 

tudta tartani a lépést a többi gyerekkel a tanulásban – 

különösen az olvasás jelentett gyötrelmet számára –, 

rendkívüli testi képességei miatt pedig a vele egykorúan nem 

engedték maguk közé a játszótéren, így került bele egy másik 

galeribe, és lett belőle kiváló hullámlovas. 

Közben, ahogy az várható volt, az igazság is kitudódott. A 

People magazinban egy különösen lehangoló cikk jelent meg 

róluk „A modern család” címmel. A következőket írta: „Ma már 

nem az a haladó szellemű család, ahol a szülők ugyanabba a 

nembe tartoznak, vagy bőrszínre, vallási hovatartozásra való 

tekintet nélkül házasodnak. Ezek mind unalmas, múlt 

századbeli dolgok, mondja Tracy Kendall. Márpedig neki 

tudnia kell, hiszen a La Jolla-i Kendall család transzgenikus 

és hibrid tagjai több izgalmat keltenek az otthonában, mint egy 

egész hordónyi majom!” 

Henrynek vallomást kellett tennie a Kongresszus előtt, 

ami eléggé fura élmény volt. A képviselők két órán keresztül 

beszédeket tartottak a kameráknak, aztán felkeltek, és azzal, 

hogy sürgős dolguk van, leléptek. Ezután a tanúk beszéltek 

fejenként hat-hat percet, de nem volt egyetlen képviselő sem, 

aki meghallgatta volna őket. Később a képviselők 

bejelentették, hogy hamarosan újabb nagy lélegzetű 



 

 

beszédeket fognak tartani a transzgenikus teremtés 

kérdéséről. 

A Libertariánus Biológiáért Társaság az év tudósának 

nyilvánította Henryt, Jeremy Rifkin viszont egyenesen 

háborús bűnösnek. Az Egyházak Nemzeti Tanácsa szigorúan 

megfeddte, a pápa pedig kiközösítette, hogy később rájöjjön, 

Henry nem is katolikus – az egy másik Henry Kendall volt. A 

NEI is kritizálta tettéért, de már nem Robert Bellarmino volt 

a genetikai osztály vezetője, hanem a sokkal nyitottabb és 

kevésbé öntömjénező William Gladstone, így innen nem érték 

komoly támadások. Henry most folyamatosan úton volt, és 

előadásokat tartott a transzgénes technikákról egyetemi 

szemináriumokon szerte az országban. 

Ahol megjelent, ott elkerülhetetlenül felparázslott a 

személye körüli vita. Billy John Harker tennessee-i lelkész a 

„megtestesült Sátán”-nak nevezte. Bill Mayer, neves baloldali 

reakciós, egy hosszú és sokat vitatott cikket közölt a New York 

Review of Booksban „Az Édenből száműzve: Miért kell 

megelőznünk a transzgenikus tragikomédiákat” címmel. Az 

írás elfelejtette megemlíteni, hogy már két éve léteztek 

transzgenikus állatok: kutyák, macskák, bárányok, marhák, 

egerek, sőt baktériumok. Amikor a NEI egyik vezető kutatóját 

megkérdezték, hogy mi a véleménye a cikkről, az köhintett, és 

azt kérdezte: „Mi az a New York Review?” 

Lynn Kendall a TransGenic Times weboldalt szerkesztette, 

amely Dave, Gerard, és teljesen emberi gyermekei, Jamie és 

Tracy mindennapjait taglalta. 

Egy évvel azután, hogy La Jollába költözött, Gerard 

telefontárcsahangokat kezdett utánozni. Kendallék sehogy 

sem tudták összeegyeztetni az amerikai telefonszámok 



 

 

hosszával, ezért arra következtettek, hogy valamilyen külföldi 

szám lehet. 

– Honnan jöttél, Gerard? – kérdezték ilyenkor. 

– Szem hunyásnyit se alszom, mióta kiléptél azon az 

ajtón… – Gerard egészen beleszerelmesedett az amerikai 

countryzenébe. – …és összetörted a szívem. 

– Milyen országból, Gerard? 

Erre a kérdésükre sose kaptak választ. Gerard beszélt 

valamennyire franciául, és gyakran brit akcentussal is, ezért 

arra következtettek, hogy európai lehet. 

Aztán egy nap Henry egyik francia diákja náluk 

vacsorázott, és meghallotta Gerard prüntyögését. 

– Istenem! – nyögött fel. – Tudom, hogy mi ez! – Fülelt. – 

Körzetkód nem volt, de egyébként… Tegyünk egy próbát. – 

Elővette a mobiltelefonját, és a gombok által kiadott hangok 

alapján megpróbálta beütni a számot. – Még egyszer, Gerard. 

És Gerard megismételte a hangokat. 

– Na még egyszer. 

– Az élet egy könyv, amit magadnak kell kiolvasnod – 

énekelte Gerard. – Az élet egy történet, és neked kell 

elmesélned… 

– Ezt a dalt ismerem! – állapította meg a diák. 

– Mi ez? – kérdezte Henry. 

– Egy eurovíziós dal. Gerard, a hangokat. 

Nagy nehezen sikerült rávenniük a papagájt, hogy még 

egyszer adja elő őket, és ezúttal rögzítették egy másik 

mobiltelefon diktafon-hangrögzítő funkciójával. A felvétel 

birtokában aztán a diáknak sikerült kikísérleteznie a 

telefonszámot, amit hossza alapján párizsinak vélt. Felhívta, 

és egy nő válaszolt. 



 

 

– Bocsásson meg, de nem ismer véletlenül egy Gerard nevű 

szürke papagájt? – kérdezte tőle a diák. 

A nő sírni kezdett. 

– Hadd beszéljek vele – kérte. – Jól van? 

– Remekül. 

Odatartotta a telefont az ülőrúdhoz, és a madár 

figyelmesen végighallgatta a nőt. A feje izgatottan előre-hátra 

járt. Aztán megszólalt: 

– Hát itt laksz? Ó, anya ezt biztosan imádni fogja! 

Néhány nappal később Gail Bond meglátogatta őket. Egy 

hétig maradt, és végül egyedül tért haza. Gerard maradni 

akart. Utána napokig ezt énekelte: 

A babám csak hajnalban járt haza,  

Én sírtam, de őt ez hidegen hagyta.  

Most kinyílt a szemem, s azt kiáltom:  

Ha valaki sírni fog, az te leszel, galambom, 

Mert én szerettelek, de már vége… 

Mindent egybevetve azonban egészen jól alakultak a 

dolgok. Az élet lassan visszatért a megszokott ritmusba, és 

mindenki jól kijött mindenkivel. Volt viszont két „apróság”, 

ami aggodalomra adhatott okot. Henry észrevette, hogy Dave 

halántékán ősz hajszálak jelentek meg. Ez könnyen jelenthette 

azt, hogy Dave is, mint a transzgenikusok többsége, az 

átlagosnál rövidebb életű lesz. 

A másik sem volt valami szívmelengető. Egy őszi napon 

Dave és Henry a megyei vásárban kószáltak, amikor egy 

overallba öltözött farmer odalépett hozzájuk, és hangosan 

kijelentette: 

– Egy ilyen nekem is jó lenne a farmra olcsó munkaerőnek. 



 

 

Henry hátán végigfutott a hideg. 

 



 

 

Szerzöi jegyzet 

Mire összegyűjtöttem a könyv megírásához szükséges 

anyagot, az alábbi következtetésekre jutottam: 

1. Állítsák le a gének szabadalmaztatását. Lehet, hogy 

húsz évvel ezelőtt a gének levédetése jó ötletnek tűnt, de azóta 

sok minden megváltozott, és ma már számos példa azt 

bizonyítja, hogy ez egy felesleges és ártalmas eljárás. 

A génszabadalmak körül nagy a zűrzavar. Sokan érzik úgy, 

hogy a génszabadalmaztatás betiltása egy antikapitalista 

lépés lenne, ami a személyes tulajdonhoz való jogot 

veszélyeztetné. Erről szó sincs. Persze tökéletesen érthető, 

hogy az ipar azt szeretné, ha a kutatásokba beleölt pénze 

megtérülne, sőt nyereséget hozna. Ezt többek között azzal 

tudja elérni, hogy szabadalmakkal akadályozza a konkurenciát 

az általa kifejlesztett termékhez hasonló áru előállításában. A 

gének esetében azonban ez az eljárás sokkal inkább hasonlít 

önkényes kisajátításra, mint az érdekek jogos megvédésére. 

Hogy miért? 

Először is, a gén természeti tény. A gének ugyanúgy 

vannak a természetes világban, mint a gravitáció, a napfény, a 

falevelek a fán. A természeti tényeket nem lehet birtokolni. 

Birtokolhatsz egy géntesztet, vagy egy gyógyszert, ami 

hatással van egy génre, de maga a gén nem lehet a tulajdonod, 

ugyanúgy, ahogy egy betegséget sem nyilváníthatsz a 

kizárólagos tulajdonodnak. A gének szabadalmaztatása ezt az 

alapvető szabályt rúgja fel. Persze arról is vitát lehetne nyitni, 

hogy mi nyilvánul természeti ténynek, és vannak is jól 

megfizetett emberek, akiknek az a dolguk, hogy ezen törjék a 



 

 

fejüket, de itt van egy egyszerű példa: ha valami már 

évmilliókkal a Homo sapiens megjelenése előtt létezett, akkor 

az egy természeti tény. Azt állítani egy génről, hogy valakinek, 

egy embernek a találmánya, igen abszurd elképzelés. Egy gént 

szabadalmaztatni olyan, mintha a vasat vagy a szenet 

akarnánk szabadalmaztatni. 

Mivel a gén természeti tény, a génszabadalom jogtalan 

monopóliumnak tekinthető. A szabadalomnak eredetileg az a 

célja, hogy megvédje a találmányomat, de egyben arra is 

bátorít másokat, hogy ők is előállítsák a maguk változatait. Az, 

hogy nekem már van egy iPodom, még nem fog 

megakadályozni abban, hogy te is létrehozz egy másfajta 

digitális zenelejátszót. Attól, hogy én kitaláltam egy egérfogót, 

ami fából van, te még kitalálhatsz egy másikat, egy még jobbat 

mondjuk titánból. 

A génekkel nem tehetjük meg ugyanezt, a szabadalom 

ugyanis olyan információkat tartalmaz, amelyek már eleve 

léteznek a természetben. Mivel itt nincs szó találmányról, 

senki sem újíthat anélkül, hogy ne szegné meg a szabadalmat, 

tehát a további újítás lehetősége eleve ki van zárva. Olyan ez, 

mintha valaki levédetné az orrot. Nem készíthetnél 

szemüvegeket, papír zsebkendőt, orr-cseppet, sminket, 

pórustisztítót vagy orrszőrnyírót, mert így vagy úgy mindegyik 

függne az orr valamely, immár szabadalomban leírt 

tulajdonságától. Kenhetnél naptejet a tested bármely részére, 

kivéve az orrodat, mert ha annak jellegét a fehér krém 

megváltoztatná, az már az orrokra vonatkozó szabadalom 

megsértését jelenté. A szakácsokat is perelni lehetne, ha 

anélkül készítenének pompásan illatozó ételeket, hogy azok 

után orrjutalékot fizetnének. És így tovább. Gondolom, 

mindenki egyetért abban, hogy az orr levédetése képtelenség 



 

 

lenne. Ha mindenkinek van orra, akkor hogyan birtokolhatná 

a leírását egyetlen személy vagy szervezet? Márpedig a 

génszabadalmak pontosan ilyen abszurd helyzeteket hoznak 

létre. 

Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy belássuk, milyen 

súlyosan gátolhatják a kreativitást a monopolista 

szabadalmak. Ha August Dupin levédethette volna „a detektív 

mint a kitalált történetek szereplője” fogalmat, akkor soha nem 

születhetett volna meg Sherlock Holmes, Sam Spade, Philip 

Marlowe, Miss Marple, Maigret felügyelő, Hercule Poirot, Mike 

Hammer vagy J. J. Gittes alakja, hogy csak néhányat említsek. 

Egyetlen szabadalom megfoszthatott volna minket ettől a 

gazdag örökségtől. És most pontosan ez történik a gének 

esetében! 

A gének birtoklása gyakran több kárt okoz a birtokosnak, 

mint amennyi hasznot remélhet tőle. Bőségesen hallhattunk 

olyan esetekről, amikor a szabadalmak ellehetetlenítették a 

betegek ellátását és súlyosan hátráltatták vagy teljesen 

meggátolták a kutatást. Miután a Myriad levédetett két 

mellrákot okozó gént, közel háromezer dollárt kért egyetlen 

tesztéit, holott egy teszt kifejlesztése jóval kevesebbe kerül, 

mint egy gyógyszer kikísérletezése. Ezek után érthető, miért 

vonta vissza az európai szabadalmi hivatal a szabadalmat egy 

technikai hiányosságra hivatkozva. A kanadai kormány pedig 

bejelentette, hogy nem hajlandó fizetni a szabadalom 

tulajdonosának a teszt használatáért. Néhány évvel ezelőtt a 

Canavan gén tulajdonosa nem volt hajlandó széles körben a 

rendelkezésre bocsátani a tesztet, noha azt olyan családok 

közreműködésével fejlesztették ki, akik időt és pénzt nem 

kímélve, halott gyermekeik szövetanyagait felajánlva 



 

 

támogatták őket. Most ugyanezek a családok nem tudták 

elvégeztetni a tesztet, mert megfizethetetlen volt számukra. 

Ez felháborító, de még mindig nem tartozik a 

génszabadalmaztatás legveszélyesebb következményei közé. A 

SARS (súlyos, akut respirációs szindróma) tombolásának 

tetőfokán a tudósok nem kutathatták a betegséget, mert nem 

tudták, ki birtokolja a genomot – egyszerre három szabadalmi 

kérvényt is benyújtottak. Ennek következtében a SARS elleni 

harc nem volt olyan hatékony, mint lehetett volna. Ennek 

minden józan embert el kellene ijesztenie a 

génszabadalmaztatástól. Egy olyan betegség terjedt szét a 

világ két tucat országában, amit tízszázalékos halálozási arány 

jellemzett, de a tudósok nem kutathatták a gyógymódját, mert 

a szabadalmak megsértésétől való félelem visszatartotta őket. 

A hepatitis C, a HIV, a hemophilus influenza és több 

diabétesz gén is valakinek a birtokában van. Nem kellene így 

lennie. Senkinek sem lenne szabad betegségeket birtokolnia. 

A szabadalmak birtokosai azzal érvelnek, hogy ha a 

génszabadalmaztatás gyakorlatának véget vetnénk, az 

ellehetetlenítené a kutatást, a laboratóriumok csődbe 

jutnának, az egészségügyi ellátás válságba jutna, és a betegek 

tömegével halnának meg. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a 

génszabadalmak eltörlése felszabadítaná a tétlenségre 

kényszerített szellemi erőket, és új, minden eddiginél jobb és 

olcsóbb gyógyszerek válnának elérhetővé a betegek számára. 

2. Szorítsák szigorú, félreértelmezhetetlen keretek 

közé az emberi szövetek felhasználását. Az emberi 

szövetgyűjtemények egyre nagyobb szerepet kapnak az orvosi 

célú kutatásokban, ezért értékük is folyamatosan emelkedik. A 

szövetbankok működését egyértelmű szövetségi előírások 



 

 

szabályozzák, a bíróságok azonban nem egy esetben figyelmen 

kívül hagyják ezeket, és nem egy esetben sorozatosan a 

tulajdonjogra vonatkozó törvényeket alkalmazták az emberi 

szövetek birtoklását vonatkozó döntéseikben. A döntések 

alapvető érvelése az volt, hogy ha egy szövet elhagyja a 

testedet, akkor többé már nincs jogod rendelkezni felette. Ez 

természetesen csúnyán ellentmond az ember önrendelkezési 

jogának. Itt is új, világos, az emberek érzéseit tiszteletben tartó 

törvényekre van szükség. 

Hogy miért? Tekintsük a dr. William Catalona ügyében 

nemrégen meghozott ítéletet: a nagy tiszteletnek örvendő 

prosztataszakértő szövetmintákat gyűjtött a betegeitől, hogy új 

gyógymódokat keressen. Amikor dr. Catalona átköltözött egy 

másik egyetemre, magával akarta vinni a gyűjteményét, de a 

Washington Egyetem megtiltotta neki, mondván, hogy a 

szöveteket az intézmény birtokolja. A bíró az egyetemnek adott 

igazat, arra hivatkozva, hogy a betegek lemondó nyilatkozatait 

a Washington Egyetem fejlécével ellátott papírra nyomtatták 

ki. A betegek most érthető módon fel vannak háborodva. Ők 

azt hitték, hogy egy nagyra becsült orvosnak adományozták a 

szöveteiket, kifejezetten prosztatakutatás céljára, és nem egy 

alattomban a háttérben ólálkodó intézménynek, bármilyen 

célú felhasználásra – mint ahogy azt az egyetem vezetése látja. 

A helyzet abszurditását jól érzékelteti a következő 

analógia: a jelenlegi törvények értelmében, ha valaki fényképet 

készít rólam, azt csak az én beleegyezésemmel használhatja 

fel, még akkor is, ha erre csak húsz év múlva kerül sor. De ha 

valaki kivesz egy szövetdarabot a testemből – itt tehát jóval 

többről van szó, mint a testemről visszaverődő fény –, akkor azt 

kezdhet vele, amit akar. Vagyis több jogom fűződik a 

látványomhoz, mint a saját testemhez. 



 

 

A megalkotandó törvénynek biztosítania kellene, hogy a 

betegeknek rendelkezési joguk legyen a szöveteik felett. Ha én 

egy adott célra adományoztam a szöveteimet, akkor azt csak 

arra a célra használják fel, és ha mégis valami mást 

szeretnének kezdeni vele, akkor kérjék az engedélyemet. Ha 

ezt megtagadom, akkor ne használhassák fel a szövetet. 

Ez a törvény nemcsak érzelmi szempontból lenne fontos az 

emberek számára, hanem alapvető emberi jogaik védelmét is 

segítené. Attól, hogy a kutatást hátráltatná, felesleges 

tartanunk, végtére is a Nemzeti Egészségügyi Hivatal éppen 

ezeket az irányelveket követi kutatásai során. Az az érvelés 

sem állja meg a helyét, hogy egy ilyen törvény hatalmas terhet 

jelentene a kutatóintézetek számára. Ha egy újság meg tudja 

tenni, hogy tájékoztatja az előfizetőit egy küszöbönálló 

áremelésről, akkor az egyetemek is megtehetnék, hogy 

tájékoztatják az adományozót arról, hogy más célokra 

szeretnék felhasználni a szöveteiket. 

3. Hozzanak törvényeket a génkísérletek 

eredményének kötelező közzétételére. Új törvény 

szükséges ahhoz is, hogy az Élelmiszer– és 

Gyógyszerfelügyelet (FDA) a jövőben felhívhassa a 

nyilvánosság figyelmét a balul elsült génkísérletekre. Jelenleg 

ezt nem teheti meg. A közelmúltban több kutató is 

megpróbálta eltitkolni, hogy betegek haltak meg klinikai 

kísérletek során. Arra hivatkoztak, hogy a halálozások és azok 

aránya üzleti titkot képez. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az orvosi kutatások és kezelések 

eredményességét nyomon követő rendszer nem működik 

kielégítően. A kutatási adatokat nem kaphatják meg független 

szakértők, így a társadalmi kontroll gyakorlatilag nem 



 

 

működik, az emberek nem tudhatnak arról, hogy valójában 

milyen kockázatokat rejt magában egy-egy újabb gyógyszer 

vagy gyógymód. A publikációk elfogultsága már-már közröhej 

tárgya. A John Davis pszichiáter által vezetett felmérés 

megállapította, hogy a gyógyszergyártók által rendelt és 

fizetett tanulmányok kilencven százaléka a szponzor termékét 

hozta ki a legjobbnak a többiekével szemben. Egyszóval azé 

volt a legjobb gyógyszer, aki fizetett a tanulmányért. 

Ez persze nem újság számunkra, de nem jelenti azt, hogy 

ennek így is kell lennie. A megoldás egy olyan információs 

rendszer lenne, amely a tényeket részesítené előnyben, és 

megfelelő kontroll gyakorlásával elejét venné a hasonló 

eseteknek. Ez egyébként más tudományterületekre is igaz. 

A kormánynak is illene megmozdulnia az ügyben, de 

mindaddig, amíg az ellenérdekeltek nem haboznak latba vetni 

politikai befolyásukat, csak úgy remélhetünk változásokat, ha 

a nyilvánosság nyomatékosan fogja követelni azt. 

4. Kerüljük a kutatások tiltását. Egyetértek abban, 

hogy vannak olyan területei a génkutatásnak, melyek 

műveléséhez még nem rendelkezünk kellő tudással, de azon a 

véleményen vagyok, hogy a kutatásnak nem kellene gátakat 

szabni. 

A szigorú tiltás sosem hozza meg a kívánt eredményt. Nem 

értem, miért nem tanultuk meg még mindig ezt a leckét. Az 

alkoholtilalomtól a kábítószer elleni háborúig számtalan példa 

bizonyítja, hogy minél jobban tiltunk valamit, annak annál 

nagyobb sikere van. Ráadásul egy globális gazdaságban ennek 

egyéb következményei is vannak: ha egyik országban 

betiltanak egy kutatást, akkor a kutatók átköltöznek egy 



 

 

másikba, és ott folytatják tevékenységüket. Akkor mit értünk 

el az egésszel? 

Vannak persze, akik azt mondják erre, hogy akkor globális 

szinten kell betiltani bizonyos kísérleteket, és vannak köztük 

olyanok is, akik nemcsak mondják ezt, hanem tenni is 

próbálnak érte, de tudomásom szerint eddig egyetlen ilyen 

próbálkozás sem hozta meg a remélt eredményt. Nem hiszem, 

hogy éppen a genetika lesz az első szakterület, ahol ez másként 

fog történni. 

5. Helyezzék hatályon kívül a Bayh-Dole-törvényt. 

1980-ban a Kongresszus megállapította, hogy az egyetemi 

kutatók által elért eredmények nincsenek kellőképpen 

hasznosítva. Hogy ezen változtasson, elfogadott egy törvényt, 

ami lehetővé teszi, hogy az egyetemi kutatók eladják 

felfedezéseiket, annak ellenére, hogy az az adófizetők által 

szponzorált kutatások eredménye. 

Ennek következtében a legtöbb egyetemi oktató szoros 

kapcsolatokat ápol különböző külső, profitorientált 

vállalatokkal. Ezeket vagy ők maguk alapítják, vagy kellően 

motiváló anyagi érdekeltséggel rendelkeznek bennük. A 

magánszektor és az egyetemek közötti határvonalak mára 

teljesen elmosódtak. Míg harminc évvel ezelőtt a tudósok 

anyagi ellenérdekeltség hiányában széles körben 

hozzáférhetővé tették kutatási eredményeiket, ma személyes 

és céges érdekeik szerint manipulálják azokat. 

A Bayh-Dole-törvény lehetővé tette, hogy a pénzéhes 

egyetemek a profit maximalizálása érdekében egyre több és 

több arányú kereskedelmi célú munkát végezzenek a kutatás 

rovására. Tény ugyanis, hogy minél előrehaladottabb fázisban 

van az a termék, amit el akarnak adni egy külső cégnek, annál 



 

 

jobb áron adhatják el azt. Például, ha egy gyógyszert akarnak 

eladni, akkor házon belül végzik el az FDA által igényelt 

kísérleteket. A Bayh-Dole-törvény így gyakorlatilag azt érte el, 

hogy az egyetemek az oktatás és a kutatás helyett egyre inkább 

a kereskedelmi tevékenységükre koncentrálnak. 

A törvénynek visszás módon azt is sikerült elérnie, hogy az 

adófizetők, kormányukon keresztül, az egyetemek és a 

hozzájuk köthető magánvállalatok nagylelkű befektetőivé 

váltak. Olyan befektetőkké, akik nemhogy egyetlen vasat nem 

kapnak vissza a pénzükből, hanem még busásan fizetnek is a 

gyógyszertárban azért a készítményért, amit gyakorlatilag az 

ő dollárjaikból fejlesztettek ki. 

A Bayh-Dole megalkotói arra számítottak, hogy az új 

lehetőségek eredményeként ömleni fognak a piacra a jobbnál 

jobb életmentő gyógyszerek, és ezzel beigazolódik bölcs 

előrelátásuk. Csakhogy ez nem következett be. 

Ehelyett a törvény által okozott hátrányok jóval 

felülmúlják az előnyöket. A kutatást irigy titkolózás hatja át, a 

különböző intézmények közti információáramlás lelassult, az 

egykor a tudomány önzetlenségét hirdető egyetemek 

kereskedelmi szolgáltató központokká váltak. Az 

elefántcsonttorony leomlott, a tudomány eddig önzetlen szolgái 

hidegfejű üzletemberekké vedlettek át, a szellemi élet fogalma 

elavult, jelentését vesztett szóösszetétellé fakult. 

Ezek a tendenciák tökéletesen nyilvánvalóak voltak már 

tizenöt évvel ezelőtt is, de akkor senki nem tulajdonított nekik 

jelentőséget. Mára azonban a helyzet olyan súlyossá vált, hogy 

még az is szembesül vele, aki nem akar tudomást venni róla. 

Ha helyre szeretnénk állítani a felsőoktatás és a magánszektor 

közötti egyensúlyt, komolyan fontolóra kellene vennünk a 

Bayh-Dole-törvény hatályon kívül helyezését. Szerény 



 

 

véleményem szerint ez lenne az első lépés a megoldás felé 

vezető úton. 
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