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Michaelnek és Kellynek 
 
 
 
Ez egy regény. A nevek, szereplők, helyek és események a szerző 

képzeletének művei, illetve a szépirodalmi művekben szokásos módon 
használja őket. Minden esetleges hasonlóság élő és holt személyekkel, 
eseményekkel és helyszínekkel pusztán a véletlen műve. 

 
  



EGY 
 
 
Foley korábban még sose látott olyan börtönt, ahol az ember egészen 

odamehetett a kerítéshez, és nem lőtték le. Meg is mondta az őrnek – 
csak úgy, a duma kedvéért –, akit Púpnak neveztek, merthogy az volt a 
sittesek hátán. Elítélt és őr: álltak a kápolna és az őrtorony keskeny 
árnyéksávjában – klinkertégla börtönépítmény ez is, az is –, mindketten 
a pályát nézték, amelynek széléről több száz bennlakó figyelte a minden 
védőfelszerelés nélkül vívott football-csatát. Mindkét csapat egyforma 
sitteskékben volt, és mindkettő elszántan igyekezett földbe passzírozni a 
másikat. 

– Tudja, mit csinálnak ezek? – kérdezte Foley. – Már azon túl, hogy 
levezetik magukból az agressziót. 

– Miket vartyog nekem itt összevissza? – kérdezett vissza Púp. 
Sötétebb smasszerrel Foley még sose találkozott, pedig már háromszor 

bukott be: kétszer államiba, egyszer szövetségibe. Ja, és öt-hatszor 
megyeibe, de azok nem voltak komolyak. 

– Most játsszák a kupadöntőt – felelte Foley. – A Super Bowlt. 
Bedumálták maguknak, hogy ma a jövő vasárnap van, és a Sun Devil 
stadionban spiláznak. 

– Kalap szar ez mind – mondta Púp. 
Foley profilból látta: a sapkája ellenzője mintha a napszemüvege felső 

keretéből ugrott volna előre. Sárgásbarna zubbony, sötétbarna váll-lapok, 
ugyanilyen színű nadrág, az övre akasztva rádió és zseblámpa. Fegyver 
semmi. Termetre kábé egyformák voltak, száznyolcvanöt-
száznyolcvanhat mindkettő; Foley a maga sittes frakkjában szikár, 
szálegyenes, Púp viszont vagy húsz kiló túlsúlyt cipelt, javarészt a dereka 
körül, feszült rajta a zubbony, mint kolbászon a bél. 

Egy simlis színes gyerek vágtában hajtott egy passz után, kinyúlt a 
labdáért, mint a tűzoltólétra, de egy másik simlis színes elfűrészelte. Az a 
pár fehér, aki volt olyan tökös és méretes, hogy beszálljon, a 
hátvédsorban söprögetett, jobbára ököllel, menetről menetre. Kreolok 
nem játszottak. Ők a kerítésnél álltak, onnan nézték, kivéve kettőt, akik 
egymásután rótták a köröket a pálya körül, az óramutató járásával 
ellenkező irányban, ahogy sétakor szoktak az udvaron a bennlakók – 
Foley még sose látta másként. Ez a két kubai két hete minden áldott nap 
lefutott tizenöt kilométert. A pálya innenső részéhez közeledve lépésre 
váltottak: José Chirino és Luis Linares, Chino és Lulu, férj- feleség, két 
kis girnyó, mindkettő huszonöt mázsával, gyilkosságért. Sétáltak. Még a 
közelében sem jártak a tizenöt kilométerüknek. Végigandalogtak a pálya 
innenső oldalán, el a meccset néző elítéltek előtt, aztán át a másik oldal 
felé. Foley szeme követte őket. 



Eltelt egy perc, mire megszólalt. 
– Páran kimennek. Mit szólna, ha megmondanám, hol és mikor? 
Púp alaposan végigmérte, amúgy napszemüvegesen, résnyire szűkült 

szemmel; így szokta mérlegelni, igazat mond-e a rab, vagy csak hasba 
akarja akasztani. 

– Kikről van szó? 
– Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, Púp – felelte Foley, de még 

mindig nem nézett rá. 
– Hordom magának a piát. 
– És keres rajta rendesen. – Foley most már ránézett. – Nekem egy kis 

lelki nyugalom kell. Eletemben nem voltam még ilyen savanyú 
kócerájban. Ezek itt mind azt csinálnak, amit akarnak... És a legtöbbje 
veszélyes bűnöző. 

– Maga is – mutatott rá Púp. 
– Csak voltam. Azóta már visszafogtam magam. Azokat nézze ott, az a 

veszélyes fajta. Nálam nem annyira arról van szó, hogy veszélyes lennék, 
inkább csak arról, hogy ha kikerülnék, ott folytatnám, ahol abbahagytam. 
Ezért aztán itt tartanak, míg meg nem őszül a tökömön a szőr. 

Púp rásandított. 
– Szóval vamzerolna? 
– Nincs azzal semmi gond, ha az ember a jövője érdekében csinálja – 

felelte Foley. – Én földobok magának egy télakot, maga piros pontokat 
szerez, följebb lép a smasszeri ranglétrán, nekem meg lesz egy kis 
nyugalmam. Maga tartja nekem az ernyőt, míg itt vagyok. Hagyja, hogy 
csináljam a bulijaimat, kifelejt a melodrámából... 

Púp még mindig csak sandított. 
– Hányan slisszolnának? 
– Négyen-öten, ha jól tudom. 
– Mikor? 
– Állítólag ma este. 
– Tudja, kik azok? 
– Tudom, de még nem mondom meg. Találkozzunk a kápolnánál fél 

hatkor, közvetlenül az esti számolás előtt – mondta Foley. Állta a résnyire 
húzott szemek vizsla tekintetét. – Szóval, Púp? Akar lovas szobrot, vagy 
sem? 

 
*** 

 
Jött az ebéd. Foley tálcáján a sertésszelettel meg a rizskörettel az 

asztalok közötti folyosón ballagott, és tekintetével Chinót kereste a sok 
fehér pólótrikó és fekete üstök között. Ott ült az egyik asztalnál a nyüzöge 
honfitársai közt, sajtos makarónit evett; Foley azt kihagyta az 
abraksoron. Jézus, ez ezt az egész kazlat belenyomja az arcába. A 
szemben ülő azt is átkotorta a tányérjára, amit ő meghagyott. Chino 



tekintete közben összetalálkozott Foleyéval. Barna bogárszem, 
forradásokkal irdalt szemöldök: ennyit tudott felmutatni a pályafutása 
után. Váltósúlyú volt, míg a kor meg egy férfi meggyilkolása miatt ott 
nem kellett hagynia a szakmát. Ötven felé közeledett, de még formában 
volt: Foley látta már, hogy harmincszor simán felhúzódzkodott a 
nyújtóra, meg se rezzent a lába, nem kalimpált, mint akik a levegőn 
szeretnének fölgyalogolni. Chino odabiccentett, de nem húzódott odébb, 
és nem is szólt senkinek az asztalnál ülő emberei közül, hogy adja át a 
helyét. Lulu mellette ült egy jókora adag makarónival, meg egy pohár 
tejjel, amit minden huszonegy éven aluli megkap, hogy erős, egészséges 
elítélt legyen. 

Foley egy motoros banda asztalához ült le, ők vették tőle a félliteres 
rumokat; a háromszorosát kérte tőlük, mint amennyit Púpnak tejelt a 
becsempészésért. Ült, hallgatta, hogyan szórakoznak: húgy– hoz 
hasonlították a rumot, amit hordott nekik, aztán ragozni kezdték, hogy 
vajon macska–, kutya– vagy aligátorhúgy lehet-e. Ez az utolsó nagy siker 
volt. Foley kapcsolt, hogy buknak a szokatlanra, és bevágta: – 
Csirkehúgy! –, mire az asztal körül ülők elismerő mordulásokkal és széles 
vigyorgásokkal megmutatták rossz fogaikat, meg a falatot, amit épp 
rágtak. Foley megebédelt, aztán kiment rágyújtani, meg megvárni Chinót. 

Jött Lulu is: hercig volt, mint egy hercegnő, szempillája nőies, 
szemében sértődöttség. Chinónak jó sok kérőt kellett orrba vágnia, hogy 
megtartsa magának. Elmesélte Foleynak, hogy Lulu csak itt a sitten 
melegedett be, de frankón csinálja. Ezt meg még más hasonló 
bizalmasságokat azóta súgott meg Foleynak, mióta az közölte vele, hogy 
nála agresszívebb váltósúlyút még sose látott bunyózni. Látta veszíteni 
Mauricio Bravó ellen L. A.-ben, mikor ő maga ott a bankszakmában 
tevékenykedett. Látta veszíteni az ellen a mexikói srác ellen, Palomino 
ellen, a Las Vegas-i Grandban. Hát az kemény volt, és bármi lehetett 
volna, ha Chinónak a hatodikban be nem dagad a jobb szeme, de annyira, 
hogy leléptették. „– Rocky Balboán kívül még senkit se láttam, aki annyit 
kapott, mint te, és mégis állandóan visszajött.” Chino huszonkét meccset 
nyert és tizenhetet vesztett a pályafutása során, nem egy világbajnok 
mérlege, de tekintetbe véve, milyen sokáig csinálta, elismerésre méltó. 
Foley volt az egyetlen gringo, akit közel engedett magához. 

Közeledtében fél karral átölelte Lulu vállát, aztán lecsúsztatta a kezét, 
és hüvelykujját beleakasztotta a derékszíjába, valahogy úgy, mintha 
pórázon vezetné. 

– Hát eljött a nagy nap – mondta Foley. – Izgulsz? 
Chino nyugodt volt, mint a fagyott zsír. 
– Mondtam már, testvér. Vasárnap. A Super Bowl napján. 
– Igen, de látom, előbbre hoztad. 
Chino szemében villant valami. 
– Miből gondolod, hogy mára? 



– Szokás szerint ma reggel is kicsoszogtál futni, hátha hesszel valaki, 
de csak három kilométert kocogtál, spóroltál a döntőre. Délben meg 
belapátoltál öt kiló makarónit. Az állóképességhez szénhidrát kell. 

– Mondtam, hogy jöhetsz, ha akarsz. 
– Mennék is, de utálom összekoszolni magam. 
– Már kész. Most már csak ki kell sétálni. 
– Biztos, hogy túlkotortatok a kerítésen? 
– Tizenöt és fél méter, egy méter ráhagyással. 
Négykézlábas alagút a börtönkápolna alól valamivel a pengedrót 

kerítésen túlra. Karácsony óta ásták puszta kézzel meg egy törött lapáttal; 
a kápolnához egy új szárnyat építettek, onnan hoztak hulladék deszkákat 
a dúcoláshoz. Épp karácsony napja volt, mikor Foley véletlenül 
összefutott Chinóval és Lukival, a kápolna előtti fikuszbokrok mögül 
bukkantak elő: földes, koszos arccal, de tiszta börtönfrakkban. Hát ezek 
meg mit csináltak ott? Egymásra másztak? Ez nem Chino stílusa. Ezért 
aztán Foley, a bokszrajongó azt mondta: 

– Ne dumálj róla, ha nem akarsz. 
Chino meg erre megkérdezte a gringo barátjától: 
– Akarsz velünk jönni? 
Esze ágában sincs, felelte Foley. Egy ilyen vakondkorzón? A kápolna 

alatt, koromsötétben? Talán még valami rohadt kis földikutyával is 
összecsókolóznak. Ne. Kösz, nem. „Tudod, hogy ez itt mind lápos? 
Beszéltem emberekkel. Azt mondják, tiszta trutyi meg katyvasz a talaj, 
bármikor beomolhat.” Igen, ez az általános vélemény, bólintott rá Chino, 
de eddig csak egyszer omlott be. Ha vigyáz az ember, és nem kapkodja el, 
a trutyi meg a katyvasz összeáll, kiszárad és tiszta jó. Leástak 
méterhúszra, onnan hajtanak a kerítés felé, és nem vakondkorzó, hanem 
méterszer méteres. Egyszerre mindig csak egy ember ás, a földet 
hátraadogatja, fölhordják és szétteregetik az építkezésen, azt ki nem 
szúrja senki. Kettesével járnak le dolgozni, lent tartják a koszos ruhát, a 
tiszta fönt marad, abban jönnek elő. 

Foley akkor – karácsony napján – megkérdezte Chinótól: 
– Hogy lehet, hogy én kiszúrtalak, a slisszek meg nem? 
– Szerintem úgy – felelte Chino –, hogy hozzád hasonlóan ők is abba 

vannak, hogy ebben a takonyban nem lehet alagutat hajtani. Ha koszosan 
látnak minket, azt hiszik, hogy az építkezésen dolgozunk. 

Chino akkor, karácsonykor azt mondta, hogy vasárnap, a Super Bowl 
napján lesz a lógás, hatkor, mikor mindenki a kupadöntőt nézi. 

Most viszont még öt nappal előtte voltak. 
– Előbb lettetek készen? 
Chino az udvar elején, az adminisztrációs épület és a kápolna mellett 

álló őrtorony között húzódó kerítés felé pillantott. 
– Látod, mi készül ott? Látod azokat az oszlopokat a kerítés túloldalán? 

Egy másik kerítés készül, öt méterrel kijjebb a mostaninál. Ha vasárnapig 



várunk, addigra esetleg el is készülnek vele, mi meg áshatunk még kilenc-
tíz napig. Úgyhogy sötétedéskor húzunk. 

– Számoláskor. 
– Akkor – bólintott Chino. – És mikor látják, hogy nem stimmel, újra 

kezdik. Lesz még egy kis időnk kijutni. Ha akarsz, még mindig jöhetsz. 
Mondtam. 

– Nem is ástam. 
– Ha egyszer azt mondtam, hogy jöhetsz, akkor jöhetsz. 
– Kösz a meghívást – felelte Foley a kerítés és a látogatók parkolója 

felé nézve. Az innenső sorban, alig húszméternyire a kerítéstől, orral 
errefelé állt pár kocsi. – Elég csábító. Csak épp piszok messze van innen a 
civilizáció. Miami erős százötven kilométer. Öreg vagyok én már az ilyen 
mutatványokhoz. 

– Nem vagy öregebb nálam. 
– De én nem vagyok olyan formában, mint te meg Lulu. – Foley 

rákacsintott a köcsögre, dühös szemvillanás volt rá a válasz. Csak úgy. – 
Ha kijutnék, akkor is kék frakkban volnék, és fogalmam se lenne, merre 
van előre. Új vagyok itt, még nem érzem a labdát. 

– Érzed te azt, testvér – mondta Chino –, én nem majrézok miattad. 
Foley a kis termetű férfi vállára tette a kezét. 
– Egy kalappal, haver. Majd küldj egy lapot.  
 

*** 
 
Volt pár friss hús, fehér gyerekek, akik narkó miatt zuhantak meg, ezek 

szinte mindennap hazatelefonáltak ebéd után. Ott álltak sorban a 
parancsnoki iroda előtt. Foley bement föliratkozni, és mikor kijött, 
odacövekelt a sor elejére. 

– Volna egy kurva sürgős hívásom, élet– halál, ha nem gond. 
Csúnyán néztek rá, de nem szólt senki. Kis sügérek voltak, Foley meg 

sokmázsás nevezetesség, többször rabolt ki bankot, mint ahányszor ők 
bementek egy olyan helyre csekket beváltani. Önbecsülésről lökte a rizsát 
a leszokott alkoholisták bulijain, meg hogy hogyan lehet itt életben 
maradni úgy, hogy azért ne kelljen túl sok szart nyelni hozzá. Ha látod, 
hogy jön a balhés, csapd pofán valami nehézzel. Bakanccsal, ólomcsővel 
vagy ilyenekkel: Foley ezeket preferálta, dikiccsel sose, az durva, az 
sunyiság, bökő után csak simlisek kapkodnak. Mázold csak el a jó lélek 
száját a csővel, és ha időd engedi, törd el vele a kezét is. Ha nem veszed 
észre, hogy jön a balhés, te vagy megkúrva. Úgyhogy tartsd nyitva a 
csipádat. 

Ezeket a kis sügéreket nemigen lehetett jobban felokosítani. 
Egy női hang közölte a kagylóban, hogy vállalja a hívást: Foley exneje, 

most Miami Beachen lakott. 
– Szevasz, Adele! – kezdte Foley. – Hogy vagy? 



– Na mi van? – kérdezte Adele. Nem ellenségesen, csak ahogy 
általában kérdez az ember. 

Adele akkor választatta le magát Foleyról, mikor az a maga hét évét 
szolgálta Kaliforniában, közelebbről a Lompocban. Áthurcolkodott 
Floridába. Még Vegasban ismerkedtek meg, ahol Adele pincérnőként 
tette-vette magát egy diszkóban: flitteres szerkóban, alul-fölül köldökig 
kivágva; egy este, mikor mindketten jó hangulatba kerültek, 
összeházasodtak. Foley alig egy év múlva beköltözött a Lompocba. 
Mondhatni nem is vezettek háztartást. Pár hónappal azután, hogy kijött, 
elment Floridába, Adele-hez, és ott folytatták, ahol abbahagyták: 
szivornyáztak, összebújtak... Adele azt mondta, hogy még mindig szereti, 
de ha egy mód van rá, házasságról ne tárgyaljanak többé. Foleynak 
bűntudata volt, hogy a sittről nem bírta támogatni, és emiatt bukott be 
megint. Kirabolta a Barnett Bank Lake Worth-i fiókját, az egész bevételt 
Adele-nek szánta, megmutatni, hogy még mindig ő a szíve csücske, de 
megfogták, és beszállásolták a Gladesbe. Harminc évre. Az ítélkezési 
gyakorlat alapján ez azt jelentette, hogy minimum huszonöt mázsát le 
kell nyomnia, mire egyáltalán szóba kerülhet a feltételes. Már ha addig jól 
viseli magát. 

– Emlékszel arra a bulira, amelyik a Super Bowlra volt megdumálva? – 
kérdezte Adele-t. – Csak mert változott a menetrend. Ma este hatkor. 

Adele hallgatott egy sort, csak azután válaszolt. 
– Nem azt mondtad egyszer, hogy lehallgatják a hívásokat? 
– Nem mindig. 
– Akkor meg miért nem mondod meg rendesen, hogy mi van? 
– Könnyen beszélsz ott kint, a szabad világban. 
– Hol itt az a nagy szabadság? Épp állást keresek. 
– Mi történt Mandrake-kel, a mágussal? 
– Emil, a varázsló. Kirúgott az a nyomorult káposztazabáló, és fölvett 

egy másik lányt, egy szőke csodát. 
– Biztos berágott rád. 
– Azt mondta, öreg vagyok. 
– Mihez? Hogy nézzed, hogyan repülnek ki a galambok a cilinderből? 

Tök csinos vagy meg olyan kis álmélkodó abban a bűvészinas-cuccban. 
Mire észreveszed magad, már ott is vagy egy másik mellett. Nyomj föl egy 
hirdetést. Na szóval, nem azért, hogy letérjek a tárgyról, de azért hívtalak, 
mert... 

– Figyelek. 
– Nem vasárnap, hanem ma. Hat körül, szóval alig néhány óra múlva. 

Keresd meg Buddyt, nem érdekel, mit csinál... 
– Meg aki a másik kocsit viszi – vágott közbe Adele. 
– Miről beszélsz? 
– Buddy két kocsival akarja. 
– Miről beszélsz? 



– Buddy két kocsival akarja. 
– Azt mondtad, esetleg. 
– Most meg már biztos. Előkerítette azt a tagot, akit a Lompocból 

ismersz. Glenn Michaelst. 
Foley nem szólt, de megjelent előtte egy fiatal srác, aki állandóan 

napszemüvegben közlekedett, még a filmeket is úgy nézte. 
– Jóképű, de szakadt – mondta Adele. – Tök hosszú a haja. 
A teste viszont tök szőrtelen. Foley emlékezett rá, eleget látta napozni 

az udvaron. Glenn Michaels. Rendelésre lopott méregdrága kocsikat, 
bárhova leszállította őket, még Mexikóba is. Játszotta az agyát, hogy 
üldözik a nők, még filmsztárok is, neveket is mondott, de se Foley, se 
Buddy nem hallott még róluk. Baknyúlnak hívták. 

– Találkoztál vele? 
– Buddy úgy gondolta, nem árt. Sose lehet tudni. 
– Mit nem lehet sose tudni? 
– Nem tudom, ezt tőle kérdezd. Glenn szerint totál klassz hapsi vagy. 
– Aha. Mondd meg Buddynak, hogy ha napszemüvegben jön a gyerek, 

összetaposom neki. Talán még azt se várom meg, hogy levegye. 
– Miért vagy ilyen izés? – kérdezte Adele. 
– Legkésőbb háromnegyed hatra. De ne a saját telefonodról hívd. 
– Mindig ezt mondod – felelte Adele. – Vigyázz, ha lehet. Ne lövesd le 

magad. 
Foley öt-húszkor bement a kápolnába. Nem égett a villany. Egy Mumus 

nevű gyerekbuzerátor gubbasztott odabent, egy csontos fehér srác; az 
ablaknál görnyedezett, a párkányon egy halom képes újság hevert. Foley 
felkattintotta a kapcsolót. A srác sunyított, látnivalóan félt, hogy megint 
megruházzák: ez a rövidlátók sorsa egy magát felsőbbrendűnek érző 
közegben. 

– Tönkreteszed a szemed, ha sötétben olvasod azt a sok nevelő célzatú 
szemetet. Vonszold ki magad, szeretnék négyszemközt beszélni a 
megváltómmal. 

Miután Mumus kiment, Foley eloltotta a villanyt, végigment az 
ablakokon, félig lehúzogatta a barna foltos rolettákat, épp csak annyi 
fényt engedve be, hogy a padok sziluettjét látni lehessen. Átment a 
kápolna másik oldalára, egy nyíláson átlépett az épülőfélben lévő 
szárnyba. Már álltak a falak, friss faanyag gyantás illata érződött, az 
ablakokat még nem tették be, csak a helyük volt kihagyva: nagy, tágas 
ürességek. 

Körülnézett a hulladék deszkák között. Volt elég, a börtönácsok 
magasról tettek rá, mennyi megy pocsékba. Megakadt a szeme egy 
karvastagságú gerendadarabon. Eddig úgy gondolta, inkább valamilyen 
csövet használ majd – hevert ott elég szanaszét –, de tetszett neki, hogy 
ez így elkeskenyedik, mint egy baseballütő. 



Fölvette, meglendítette. Elképzelte, hogy beleüt a labdába, az meg 
száll-száll, ki az atlétikai pályára, ahol a bennlakók fele, vagy öt-hatszáz 
ember lebzsel – látta is őket az ablaknyíláson nem lévén elég munka a 
foglalkoztatásukra. Ekkor már sötétedett, utolsó vörös sávjait mutatta az 
ég. Fel is harsant a síp: mindenki vissza az épületekbe, az esti 
létszámellenőrzésre. Eltart félóráig, aztán még negyedóráig, mire biztossá 
válik, hogy hat elítélt hiányzik. Mire előhozzák a kutyákat, Chino meg a 
haverjai már javában loholnak keresztül a cukornádon. 

Hosszan elnyúló sorokban jöttek a pályáról a bennlakók, be a kapun, 
be a börtönudvarra. Foley nézte őket, és közben megdicsérte magát: 
pontos vagy, fiam, mint az óra. 

Visszament a kápolnába, alkalmi baseballütőjét letette az egyik padra, 
az ülésre, aztán levette és rádobta a vászonkabátját. Chino már odalent 
van a lukban, és nyugtatgatja a többieket, hogy nyugi, meg kell várni, míg 
besötétedik, addig nem indulhatnak. 

Hallva, hogy nyílik a kápolna ajtaja, odafordult. Púp jött, körülnézett, 
mielőtt becsukta az ajtót. Nem volt nála fegyver, csak rádió meg 
zseblámpa, simlédere a szemére húzva. Idegesnek látszott. Keze a 
villanykapcsoló felé mozdult, de Foley rászólt. 

– Hagyja úgy. 
Púp ránézett, Foley pedig az ajkához emelte az ujját. 
– Itt vannak maga alatt, Púp. Alagutat ásnak. Az őr leakasztotta övéről 

a rádiót. – Még ne – mondta Foley. 
 

  



KETTŐ 
 
 
Karen Sisco ötkor indult West Palmból, hajtott bele egyenest a napba, 

cukornádtáblák hosszú-hosszú kilométerei mellett, és mire 
bekanyarodott a börtön melletti parkolóba, már égtek a lámpái. Egy füves 
sávot mutattak a reflektorok, azon túl egy járdát majd egy másik füves 
sávot, mögötte egy érzékelőkkel teleaggatott pengedrót kerítést; a 
kerítésen belül fehér pólótrikós, sötét figurákat, laktanyákat idéző 
klinkertégla épületeket, összecsukható asztalokat, és néhány nyitott 
pavilont, amelyeket látogatási napokon használtak. Egymásután gyúltak 
ki a lámpák, magasra szerelt reflektorok ugratták ki a félhomályból az 
udvart, a falakat, a füves részeket. Éste nem is mutatott olyan szörnyen. 

Rágyújtott, és bepötyögött egy számot a kocsitelefonjába. 
– Halló. Karen Sisco megint. Visszajött már Ray? ... Igen, próbáltam. 

Ha beszól, mondja meg neki, hogy csak hét után tudok vele találkozni. 
Megteszi? 

Nézte a pálya felől befelé sodródó és a kapunál feltorlódó elítélteket, 
hogyan nyomulnak s szóródnak szét megint a reflektorok fényében, ki-ki 
a maga épülete felé. Megint fölvette a telefont. 

– Te vagy, apa? Karen. Megtennél nekem egy nagy szívességet? 
– Föl kell állnom hozzá? Épp most ültem le egy kicsit egy koktéllal. 
– Itt vagyok a Gladesben. Hatkor kellene találkoznom Ray Nicolettel, 

és nem tudom elérni. 
– Ez melyik? Ez az a szövetségi? 
– Csak volt. Most már állami, átjött a floridai rendőrséghez. 
– De még nős, igaz? 
– Papíron. Külön élnek. 
– Aha. El is költözött? 
– Most van folyamatban. 
– Szóval akkor mégsem élnek külön? 
– Megpróbálnád felhívni? Kint van az utcán. Mondd meg neki, hogy 

kések. Légy szíves. – Megadta az apjának Ray csipogójának a számát. 
– Mit keresel te a Gladesben? 
– Most a panaszügyin vagyok. Azért kellett ide kibumliznom, mert... – 

Fényszórók tűntek fel a visszapillantóban, egy kocsi állt be a mögötte lévő 
sorba. A fényszórók egy pillanatra elaludtak, aztán megint kigyulladtak; 
Karen igazított a tükrön, hogy ne vakítsa. – Mert egy életfogytos unja a 
sajtos makarónit. Panaszt emelt, mondván, hogy nincs választék, és ez 
sérti az állampolgári jogait. 

– És mit mondtam én neked? – kérdezte az apja. – Megmondtam, 
hogy gyakorlatilag csak papírokat fogsz tologatni, biztonsági ügyekkel 
foglalkozol, bíróságokon szédelegsz, rabokat kísérsz kihallgatásra, meg... 



– Most mondjam, hogy igazad volt? 
– Nem esne le az ujjadról az aranygyűrű. 
– Adok még egy évet a West Palm-iaknak. Ha addig nem tesznek át a 

nyomozatira, leszerelek. 
– Lányom, a tökös kislány. Tudod, hogy hozzám bármikor beléphetsz, 

főállásban. Épp most akadt egy neked való eset, az áldozat jogairól van 
szó. 

– Apa... 
– Egy pofa betört egy lakásba, összevert egy öregasszonyt, és elvitte a 

spórolt pénzét, nyolcvanhétezer dollárt kápéban. Elkapták. Az ügyvédje 
megalkudott az ügyésszel, kettőtől öt év és teljes kártérítés. A pofa 
lenyomott tizenöt hónapot, kiengedték feltételesre, és meglépett. Az 
öregasszony fia jött hozzám, hogy kerítsük elő. 

– És ha előkeríted, mi lesz? – kérdezte Karen. – A pofa megint betör 
valahova, hogy kifizesse az öreglányt? 

– Látod? Máris tetszik neked, máris gondolkodsz. Ami meg a 
kérdésedet illeti, az öregasszony fia azzal is beérné, ha laposra 
kalapálhatná a pofát. 

– Muszáj mennem – mondta Karen. 
– Mikor látlak? 
– Vasárnap átmegyek hozzád, és együtt nézzük a meccset. Csak hívd fel 

Rayt. 
– Kiöltöztél neki? 
– A Chanel-kosztüm van rajtam. Nem az új, hanem az, amelyiket tőled 

kaptam tavaly karácsonyra. Véletlenül épp ez van rajtam. 
– Azzal a kurta szoknyával. Szeretnéd, ha már holnap elköltözne. Jól 

sejtem? 
– Szevasz, apa. – Karen Sisco letette. 
Az apja hetvenéves volt, negyvenévi munka után vonult vissza, de csak 

félig: az övé volt a Coral Gables-i Marshall Sisco Nyomozóiroda, ő is 
vezette. Karen Sisco huszonkilenc éves volt, szövetségi rendőr, helyettes 
marsall, nemrég helyezték át Miamiból a West Palm Beach-i irodába. 
Már diáklány korában – a Miami Egyetemre járt – végzett megfigyelési 
feladatokat az apja megbízásából. Úgy érezte, volna kedve a 
szövetségieknél dolgozni, át is iratkozott Boca Ratonba, a Florida 
Atlantiéba, a szövetségiek büntetőjogi tanfolyamára. Különféle ügynökök 
jártak oda toborozni – főleg az FBI-tól, meg a DEA-tól, a drogirtóktól. 
Karen akkoriban még füvezett, úgyhogy az utóbbi eszébe se jutott. Egy 
ideig gondolt a titkosszolgálatra, de az ottani ügynökök örökös ébersége 
az agyára ment, bármit kérdezett tőlük, azt felelték, hogy előbb 
egyeztetniük kell Washingtonnal. Véletlenül megismerkedett két 
marsallal, jól kijött velük, nem vették magukat olyan véresen komolyan, 
mint a korábban megismert FBI-osok. így aztán a marsallszolgálathoz 



lépett be, pedig az apja megmondta, hogy hülyeséget csinál, egész nap 
csak aktákkal fog vesződni. 

A gavallérsarkú cipőben, amelyet ma az apjától kapott Chanel-
kosztümhöz fölvett, százhetven centi magas volt. Marsall-csillagát és – 
igazolványát a retiküljében tartotta, ott feküdt az ülésen a bírósági 
papírokkal együtt. A pisztolya, egy harmincnyolcas Sig Saner a 
csomagtartóban volt, mellette egy golyóálló mellény, a marsallkabátja, jó 
néhány bilincs – lábbilincsek is, láncosak –, egy gumibot, gázspray, meg 
egy sörétes Remington, ismétlő. A pisztolyt azért zárta a csomagtartóba, 
hogy a börtönben ne kelljen leadnia. A Sig Sauer volt a kedvence, a 
kimenőpisztolya, nem akarta, hogy valamelyik fegyverbuzi őr nekiálljon 
piszkálni. 

Hát akkor gyerünk. Szívott még egy utolsót a cigarettáján, és 
kipottyantotta az ablakon. Maga felé fordította a visszapillantót, hogy 
megnézze magát, de rögtön félre is kapta a fejét, mert vakított: a háta 
mögött álló kocsi még mindig nem kapcsolta le a reflektorát. 

 
  



HÁROM 
 
 
Buddy látta a reflektorfényben felvillanó tükröt meg a szőke hajat: a 

nőt az előtte parkoló kék Chevy Caprice-ben. Floridai táblával. 
Az első sorban álló többi kocsiban nem látott senkit. Döfi. A rabok már 

jöttek befelé a pályáról, de sehol sem voltak mérgezett egerek módjára 
rohangáló smasszerek, nem hallatszottak őrült sípolások. Ez még döfibb. 
Úgy jött idáig, mint a meszes, pár percnyi lazítás nem árthatott. Még 
mindig nem akarta elhinni, hogy ekkora mázlija volt, hogy alig néhány 
órája sikerült megcsípnie Glennt, és szólni neki, hogy kezdődik a műsor. 
Nem vasárnap: ma. Most. Glennt érdekelte, hogy ez meg hogy lehet, de 
Buddy rászólt: 

– Dumára most nincs idő. Érted? Szerezz egy kocsit, és állj le vele ott, 
ahol mutattam. Valamivel hat után. Várj! Fehér kocsi legyen. 

Glenn nem értette, mi a különbség. 
– Hogy tutik lehessünk, hogy te vagy az – felelte Buddy és nem valami 

zsernyák gubbaszt ott egy jelöletlen kocsiban, radarágyúval. És ne viselj 
napszemüveget. 

Glenn ezen is szívózott volna, de Buddy ráreccsent. 
– Csináld, öcsi, ahogy mondom, és akkor sima lesz a menet. 
Neki magának is csipkednie kellett magát, neki is szereznie kellett egy 

kocsit, egy fehéret, hogy Foley-nak ne kelljen végigböngésznie az egész 
parkolót, mire kiszúrja. És Miamitól odáig három óra az út. 

Ahogy múltak a percek, eszébe jutott, hogy a Chevyben ücsörgő madár 
talán a lukból elővakarózó kubaiakat várja. Tudta, hogy a kubaiak 
komálják a Chevyket, és ez a madár is lehet kubai a festett tollával. Ide-
oda forgatta a fejét, figyelt, szerette volna tudni, hogy vannak-e más 
kocsik is, amelyek szintén bennlakókért jöttek. Mint egy kertvárosi 
vasútállomáson: az asszonyok kijönnek a férjecskéjük elé. 

A szőke baba pont a megfelelő helyen parkolt. Foley megmondta 
Adele-nek, hogy az őrtoronytól a kápolna felé a második kerítésoszlop, 
ott fognak kimászni. 

Buddy még a kerítés külső oldaláról is utálta az őrtornyokat, rühellte, 
hogy áll ott fenn egy benga barom távcsöves puskával a kezében, és 
hesszeli az udvaron szédelgők minden mozdulatát. Foley annak idején 
időnként fölnézett a toronyra, és olyanokat szólt, hogy „Ott gubbaszt a 
magaslesen, és azért imádkozik, hogy másszon már föl valaki a kerítésre, 
hadd lőhesse le. Hát miféle ember az ilyen?” Buddy ilyenkor mindig azt 
felelte, hogy a közönséges mezei smasszer az mind genya és hülye. 

Ez még a megismerkedésük idején történt, mikor kiderült, hogy 
mindketten ugyanabban a műfajban muzsikálnak. Életre-halálra haverok 
lettek a Lompoci Büntetés-végrehajtási Intézetben. Nyolc kilométerre a 



Csendes-óceántól, sok száz nehézsúlyú anyagos, csaló és szélhámos 
között. Foley mondogatta is: „Mondd meg nekem, Buddy, mit keres két 
ilyen magunkfajta profi egy ilyen sintértelepen, balfékek, vamzerek és 
nyomott agyúak között?” 

Három hónap időkülönbséggel szabadultak. 
Először Buddy: L. A.-ben vackolt be, Regina Marynél, a nővérénél, egy 

segélyen tengődő, kiugrott apácánál, aki likőrt nyakalt és naponta járt 
misére, ahol Buddyért meg a purgatóriumban sínylődő szerencsétlen 
lelkekért könyörgött. Mikor Buddy úton volt, és a bankokat járta, minden 
héten fölhívta, és küldött neki pénzt. A sittről csak írni bírt, mivel Regina 
nem fogadta az R-beszélgetéseket. 

Foley ötven dollárral jött ki, fölszállt egy buszra, bebumlizott L. A.-be, 
ahol Buddy már várta egy külön erre az alkalomra megugratott kocsiban. 
Még aznap délután meglátogattak egy pomonai bankot – mindkettejük 
ekkor dolgozott először társsal –, két ablaknál összesen ötezer-hatszázat 
szakítottak, eltűztek Las Vegasba, elkurvázták meg eljátszották. 
Visszamentek L. A.-be, néhány hónapig párban dolgoztak Kalifornia déli 
részén: egyszerre két– két pénztárost lefosztva, versenyezve, ki szakít 
többet. Buddynak most már nagyon hiányzott a haverja. 

Mikor Foley először hívta fel a mostani dologban, Buddy még 
Kaliforniában héderezett, a nővérénél. 

– Az ég szerelmére, megint a kaptárban? Mit keresel ott? 
– A kijáratot – válaszolta Foley. – Egy szorulásos bíró harminc évet 

varrt a nyakamba. Nem szolgáltam rá egy ilyen kócerájra. Tele van 
nyomott simlisekkel, a biztonság meg csak közepes. Érted. – 
Meglátogatta Adele-t, magyarázta, amiatt ül most Floridában. 

– Emlékszel, hogy állandóan írogatott a Lompocba? 
– Miután elvált tőled. 
– Hát nem voltam az a kifejezett mintaférj. Sose fizettem neki 

tartásdíjat. 
– Hogy a francból fizettél volna húszcentes órabérből? 
– Tudom, de mégis úgy éreztem, hogy tartozom neki valamivel. 
– Szóval beköszöntél egy floridai bankba. 
– Megint az volt, mint Pasadenában, mikor nem indult az a rohadt 

tragacs. 
– Hét évig mesélted – emlékeztette Buddy meg hogy miért nem 

hagytad járni a motort. Ne gyere most nekem azzal, hogy Floridában is ez 
volt. 

– Nem pont így, de valahogy. A két legnagyobb bebukásomat autóknak 
köszönhetem. 

– Összecsókolóztál valakivel? 
– Majd személyesen – felelte Foley. 
Ettől kezdve Adele telefonált, mindig nyilvános telefonról, vele beszélte 

meg a kubaiakkal kapcsolatos dolgot. 



Mikor az időpont biztossá vált, Buddy kocsiba ült, éltűzött 
Kaliforniából, meg sem állt Hallendale-ig, és Miamitól alig pár 
kilométernyire északra, a Shalamar Házban kivett egy kétszobás lakást. 

Na és most: Adele telefonált, hogy ma este, és onnantól muszáj volt 
csipkednie magát. Előrángatni Glennt, kimenni az utcára, kocsit keresni. 
Talált is egyet, egy ideális pucolós kocsit a Dania bevásárlóközpontnál, 
egy fehér Cadillac Sedan DeVille Concourst. Már épp föl akarta piszkálni 
az ajtaját, mikor észrevett egy spinkót, aki a Winn-Dixie-ből jött kifelé, 
egy ötvenesforma dámát, aki egy pár tűsarkúban és egy dupla 
gyöngysorban vélte megtalálni egy hétköznapi bevásárlás legmegfelelőbb 
kiegészítőit, a púposra pakolt kiskocsit viszont maga gurigázta, hogy ne 
kelljen a tologatós gyereknek jattot adni, egy szerencsétlen kis haiti 
csóringernek, aki csónakon evezett idáig. Buddy a derékszíja alá tűzte a 
műszert, hátul, a derekához. Megvárta, míg a spinkó kinyitja a 
csomagtartót, csak akkor nyomult oda. 

– Haccsegíccsek, szonyom. 
A spinkó bizonytalankodott, de hagyta, hogy Buddy berámolja a cuccot 

a csomagtartóba, és kivegye a kulcsot. 
– Nem kértem, hogy segítsen, úgyhogy ne várjon borravalót – közölte. 
Buddy csak legyintett. 
– Ugyan, már. Nekem elég a kocsija is. 
Beszállt, és elhúzta a szennyest. 
Lehet, hogy visított a spinkó, de Buddy a teljesen felhúzott ablakok 

mögött és a teljes gőzzel bömböltetett légkondicionáló mellett egy 
nyikkot sem hallott. Életében először lovasított meg így kocsit. Szöktetett 
meg, ahogy mondani szokás. 

Háromnegyed hat. Ha úgy megy, ahogy Foley mondta, akkor most már 
bármelyik percben jöhetnek. Már majdnem az összes sittes bevonult a 
pályáról, csak néhány csellengő bóklászott befelé a reflektorok fényében. 

Buddy megint a Chevyben ülő madarat kezdte nézegetni. Látta, hogy 
kinyúlik a keze az ablakon, kipottyant egy cigarettát, amiből arra 
következtetett, hogy a madár tényleg tud a télakról, és készülődik. A nő 
másik keze a belső visszapillantóhoz emelkedett, megint villant benne a 
reflektor, ahogy az előbb, mikor beállt ide mögé. Pár pillanat múlva 
kialudtak a Chevy fényei. Buddy a nyakát tette volna rá, hogy a madár 
most már kiszáll. 

Piszkosul kíváncsi volt, milyenek a virgácsai. 
 

  



NÉGY 
 
 
Foley Púpot figyelte, mint lopakodik a kápolna elülső része felé, szemét 

a padlóra szögezve, nyilvánvalóan az alulról jövő hangokra figyelve. 
– Nem hallok semmit. 
Naná. 
– Már nem kaparnak, Púp – magyarázta türelmesen Foley. – Már 

készen vannak. Öten vannak odalent az alagútban, menetkészen. – 
Észébe jutott valami, amit még tudni szeretett volna. – Mit is mondott, 
mikor jelenti a szökést? 

– Ez csak sárga riadó – mondta Púp. – Biztos, hogy itt vannak lent? 
– Láttam, mikor lemásztak. 
– És hol az alagút vége? 
– A toronytól második kerítésoszlopnál. Jöjjön, megmutatom. 
Púp hátat fordított, elindult vissza a padok közén, és átlavírozott az 

első ablakhoz. Az udvar fényei visszatükröződtek az üvegről, 
piszkossárgára festődtek. 

– Semmit se látok. 
Foley a baseballütőt hozzáfogva, fölemelte a kabátját, és ő is odament 

az ablakhoz. 
– Mindjárt látja, csak figyeljen erősen. 
– Ilyenkor senki sincs a hatos toronyban. Már ha kijönnek. 
– Gondolja, hogy ők ezt nem tudják? – Foley odalépett az őr mögé, a 

medveháton feszülő zubbony mögé. Kabátját lassan a padlóra engedte, 
csak a fütyköst tartotta a bal kezében, a lábszára mögött. 

– Ott ég valami autólámpa... – mondta Púp. – Jézus. – Már le is 
akasztotta a derékszíjáról a rádiót, abba beszélt. – Ember a kerítésen 
kívül! A hatos toronynál! – Szó sem volt már sárga riadóról, rettentően 
beizgult. Foley közelebb húzódott. A parkolóban álló kocsi lámpái 
megvilágították a kerítést, egy sötétkék meg egy fehér kocsi állt ott, a 
fehérben lesz Buddy, egyem azt az arany szívét. Foley, karnyújtásnyira a 
szabadságtól, tűkön ült, szinte kitapinthatóan érezte. Púp meg közben 
bemondta az azonosítóját, közölte, hogy Pupko fegyőr beszél, és hogy 
honnan. És mindezt korábban, mint ahogy Foley kikalkulálta. Már látott 
is egy figurát, egy kék figurát a reflektorfényben, Púp meg közben a 
rádiójába ordítozott: 

– A saját szememmel látom, hogy akárhová tegyen! 
Foley egy pillanatig kivárt, még egyszer végiggondolta, hogy ne fogja 

vissza magát, ezt rendesen kell csinálni. Aki óvatoskodik, végül szarba 
lép. Beállt a kívánatos szögbe, meglendítette a fütyköst, és hókon vágta 
Púpot. Ez az egy ütés is elég volt; Púp az ablakpárkányra csuklott, és egy 
nyikk nélkül kifeküdt. Foley még egyszer kipillantott, aztán lehajolt és 



vetkőztetni kezdte. Kigombolta a zubbonyát, hasra fordította. Púp élt, de 
holtsúly volt, inkább nyúzni, mint vetkőztetni kellett. Foley gyorsan 
magára kapta a zubbonyt, a pólójára. Autóduda bődült, valaki ráfeküdt, 
talán Buddy akarja így felhívni valamire a figyelmet. Csipkedd magad! 
Gyerünk! Belátta, hogy a nadrágra nincs idő, muszáj kockáztatni, talán a 
sötétben nem veszik észre, hogy a nadrág sitteskék. Megigazította fején 
Púp sapkáját – kicsi volt neki –, a szemére húzta, felkapta a zseblámpát, 
kicsusszant az ajtón, és bevette magát a fikuszbokrok közé. 

Karennek már a kezében volt a bírósági utasítás, épp ki akart szállni a 
kocsiból. Látta, hogy a pálya felől még mindig sorolnak befelé az elítéltek, 
balról jobbra vonultak el előtte, meglehetős távolságra a kerítéstől... 

Egy pillanat. 
Egy rab, egy sziluett, akit csak most vett észre, ott állt közvetlenül a 

kerítésnél. Karnyújtásnyira a kerítéstől. Guggol...? Vagy négykézláb...? 
Felkattintotta a fényszórót, és most már tisztán látta. 

Nem guggolt. 
A föld alól mászott elő. 
A kerítés innenső oldalán. 
Lenyúl, egy másik fej bukkan elő... És egy másik figura tekergőzik ki a 

földből. 
Pontosan az orra előtt. Alig húszlépésnyire a kocsitól. Két elítélt 

meglóg, de se sípszó, se sziréna, nyugodtan folyik a beterelés, odabent 
nem is sejtik, hogy... 

Rátenyerelt a dudára, nyomta-nyomta. Most már látta, hogy a 
kerítésnél állók mindketten kreol bőrűek, néznek bele a fényszórójába, 
egy pillanatra megdermednek, aztán futásnak erednek, végig a kerítés 
mentén, a pálya irányába. Mire a negyedikkel a nyomában a harmadik is 
előmászott, Karen Sisco már kiugrott a kocsiból. 

 
*** 

 
Buddy nem rögtön vette észre őket. A nő rátenyerelt a dudára, ő meg 

ettől ülve maradt. Csak akkor jutott el az agyáig, hogy már megkezdődött 
a télak, mikor látta, hogy a nő kipattan a kocsiból, és balra, a kerítés felé 
néz. Mire észrevette a két elítéltet, akik rohanva indultak a kerítéstől és 
épp átvágtak az országút felől jövő bekötőúton, hirtelen reflektor gyulladt 
az egyik toronyban, vaskos, vakító fénysugár, befogta, követte őket; 
odafent a túlsó toronyban puska dörrent, az őr durrogtatott rájuk, de 
berohantak egy narancsligetbe, és eltűntek. Mikor megint a nő felé 
nézett, az már ott volt pont előtte, a kocsija lámpája által megvilágított 
sávban – szőkén, hosszú combúan, ez egy cukorbaba, bammeg! –, épp 
akkor nyitotta föl az autója csomagtartóját. 

Buddy először azt hitte: oda akar elbújtatni valakit, így segít neki 
meglógni. 



A baba bedugta a szőke fejét a csomagtartóba, és egy válltokos pisztolyt 
vett elő, valami komolyabb fajtának látszót. 

Micsoda baba! Ez lő is a pasijáért! 
A baba azonban visszadobta a pisztolyt, és másodjára egy ismétlő 

sörétest kapott elő. Odarohant a kocsija elejéhez, a vállához emelte a 
puskát, de a két szökevény már eltűnt. Odabent az udvaron sípszó 
harsant. 

A bennlakók összetorlódtak, errefelé meregették a szemüket, több 
százan lehettek, de smasszer sehol. Buddy úgy gondolta, tetszik-nem 
tetszik, jobb lesz előkászálódni a kocsiból, és felkészülni. 

Kiszállt. 
A lány még mindig ott állt a kocsija elejénél, a puskáját két másik 

koszos-földes elítéltre fogta, ott álltak a luknál, amiből előkászálódtak, a 
lány most mondta nekik, hogy tartsák magasba a kezüket. Francokat 
segít ez szökni. Ki a fene ez? A két sittesen látszott, hogy erősen 
dolgoztatják az agyukat, két kreol, húzódnak elfelé. Ha már idáig 
eljutottak... Fölnéztek a sötétben tapogató reflektorpászmára, aztán a 
kerítés főkapuja felé, látták, hogy trappolnak kifelé a puskás smasszerek. 
Na, ezzel eldőlt. Kilőtték magukat, neki az útnak. A baba, ez a formás kis 
bögre utánuk fordult a puskával, a vak is látta, hogy nem lőhet mellé, de 
nem lőtt. Nem, mert a kapu felől trappoló smasszerek – öten, golyós és 
sörétes puskákkal – megelőzték: abban a pillanatban tüzet nyitottak, és 
elkaszálták a két rohanót. Most errefelé néztek, nem létezik, hogy nem 
látták a madarat – úgy ki volt világítva, mint a Szabadságszobor –, és 
Buddy ekkor kapcsolt, hogy ismerik. 

Inkább a luk érdekelte őket, ahonnan a bennlakók előtornászkodtak. 
Lövésre készen tartott puskákkal araszoltak felé, aztán egyszerre léptek 
hátra, páran össze is ütköztek. Egy fej jelent meg, egy smasszer-sapkás 
fej, előmászott, mondott valamit, egy merő kosz volt a képe, izgatottan 
ide-oda kapta a fejét. Az egyik smasszer beleköhögött a rádiójába. Egy 
másik lenyújtotta a puskáját a lukban lévőnek, hogy abba kapaszkodjon. 
Az viszont nem kapkodott utána, hanem ordítozott, és a narancsliget felé 
mutogatott. A többiek végül otthagyták, odamentek megnézni a két 
lekaszált sittest; megrugdosták őket, hogy élnek-e még, és a lukban lévő 
csak ekkor mászott elő. 

Buddy már látta, hogy Foley az, szép ráérősen mozogva adja a foglárt, 
megáll csípőre tett kézzel, ahogy azok szoktak, a nagy szigorúan szemére 
húzott sapkával a fején. Buddy odalépett a kocsija elé, fölemelt karral 
integetett neki, a lány meg hátrafordult, és ráfogta a puskát. 

– Nyugalom, kedves, mi a jók vagyunk – mutatta neki Buddy a két üres 
tenyerét. 

Szeretett volna nyugodtnak látszani, szerette volna azt hinni, hogy nem 
lesz problémája ezzel a csinos kis szőkével. Talán pártfogó tiszt, bár azok 
sose járnak fegyverrel. 



– Maga mit keres itt? – kérdezte a kis szőke, vagyis nem is annyira 
kérdezte, mint inkább mondta, ahogy a rendőrök szokták, mikor már 
pontosan tudják, mit keres ott az illető, és Foley felé kapta a fejét, hogy őt 
is lássa; rá is jött, mi az ábra, de már nem volt ideje egyszerre kétfelé 
figyelni. Foley talpig földesen, koszosan jött felé, mint egy lápi rém, és 
ahogy odapillantott rá, Buddy hátulról elkapta, és a könyökhajlatába 
szorította a nyakát. A lány kapálózott, alaposan hasba nyomta a 
puskatussal, de Foley ekkorra már odapattant, és kicsavarta a kezéből. 
Odavonszolták a Chevy hátuljához, a még nyitott csomagtartóhoz, a mögé 
húzódtak le, mert a kerítés mentén megint jött egy rohanó smasszer, 
átvágott az úton, betrappolt a narancsligetbe. Kisvártatva puskaropogás 
hallatszott, aztán csönd lett. 

– Szerintem nem küldenek ki több smasszert, különben odabent senki 
sem marad vigyázni a boltra. 

– Ezt inkább később beszéljük meg – mondta Buddy. 
Foley meg a fiatal nő csak állt és nézte egymást a Cadillac lámpájának 

fényében. Egyikük se látszott se dühösnek, se ijedtnek. 
– Nocsak! – mondta Foley. – De hiszen maga még kislány. Mivel 

foglalkozik, kedvesem, hogy puskát tart a csomagtartóban? 
– Szövetségi marsall vagyok – felelt a baba –, maguk pedig ezennel le 

vannak tartóztatva. 
Foley csak nézte, mint aki komolyan fontolóra veszi a súlyos szavakat, 

és próbálja eldönteni, hogy most mit csináljon – Jézus a tengeren...! Egy 
szövetségi marsall! –, de mondani csak annyit mondott: 

– Büdös vagyok, igaz? – Aztán meg: – Pattanjon be a csomagtartóba, 
szívem. Elhúzunk. 

 
  



ÖT 
 
 
Karen Sisco azt hitte, berámolják és otthagyják. Gyors mozdulatokkal 

tapogatózni kezdett a Sig Sauer után, hogy a kezében legyen, mielőtt 
rácsuknák a fedelet, ne kelljen később rugdosnia és kiabálnia, hogy 
kiszabadítsa valaki. Meg is találta a tokot, kihúzta a pisztolyt, hat tompa 
hegyű a tárban, egy a csőben, fordult is volna, hogy lőjön, ha kell, de a 
smasszer-ruhás megtaszította és – ilyen nincs! – bemászott ő is, 
odapréselte a csomagtartó elülső falához, és a hátához simult, mintha egy 
ágyban feküdnének, fél karjával magához húzta, így nem volt helye 
megfordulni, és a képébe nyomni a pisztolyt. 

Lecsapódott a csomagtartó teteje, sötétség borult rájuk, koromsötét, 
sehol egy tűhegynyi fény. És halálos csend. Végül elindult a kocsi, 
mozgott, kifordult a parkolóból, rákanyarodott a bekötőútra. Karen Sisco 
lelki szemei előtt megjelent a kép, emlékezett rá: a narancsliget, az 
ellátóépületek, utána meg kertes házak, végig az út mentén, a smasszer-
telep. 

– Kényelmesen fekszik? – kérdezte a nyakába szuszogó férfi. 
Játssza a blazírtat, gondolta Karen. A combjai között tartotta a Sig 

Sauert, úgy védte, a szoknyája felgyűrődött, egész a csípője köré. 
– Ha tudna egy kis helyet adni... 
– Nincs egy centi sem. 
Karen azon gondolkodott, hogy a lábával a falnak támaszkodva bírna-e 

taszítani egy akkorát a férfin, hogy hátracsavarodva a mellébe nyomja a 
pisztolycsövet. 

Talán. És aztán? 
– Nemigen lehetek túsz, ha senki sem tudja, hogy itt vagyok – mondta. 
Érezte, hogy a férfi karja lecsusszan a válláról, és végigsiklik a karján. 
– Magácska nem túsz, maga az én zizim, a jutalomjátékom öt hónapi 

kényszerpihenő után. Végre egy kellemes és jó szagú valaki. Ne 
haragudjon, hogy bűzlök, mint egy pöcegödör, de valami olyasmin kellett 
keresztülkúsznom. 

Karen Sisco érezte, hogy mocorog, fészkelődik. 
– Mi ez a sok vicik-vacak itt hátul? – folytatta a férfi. – Bilincsek, 

láncok... És ez a spray vagy micsoda? 
– Üde leheletet csinál – felelte Karen. – Használhatja. Spriccelje a 

szájába. 
– Gázspray, mi? Kis boszorka. Szegény védtelen bűnelkövetők ellen. 

Na és hol a pisztolya? 
– Elöl, a retikülömben. – Karen érezte, hogy a férfi keze a csípőjére 

csúszik, és ott marad. – Úgysem ússzák meg. Az őrök már kint vannak, 
meg fogják állítani a kocsit. 



– Azok most a cukornádban csörtetnek a kubaiak után – mondta a 
férfi. 

Csendesen, tempósan beszélt, meglepte vele Karent. 
– Másodpercre kiszámítottam – folytatta a férfi. – El voltam szánva, 

hogy ha kell, magam is fújom a sípot, bejelzem a sárga riadót, hogy mire 
kimászom, rohangáljanak csak összevissza, mint a pók a falon. Pokoli 
büdös volt odalent. 

– Elhiszem – mondta Karen Sisco. – Tönkretette a három és fél ezer 
dolláros ruhámat, amit az apámtól kaptam. 

A férfi keze a combjára csúszott, ujjai végigsimítottak a 
harisnyanadrágon, mivelhogy a szoknya fel volt csúszva. 

– Biztos velőtrázóan mutat benne. Árulja el, hogy a manóba lett 
magából szövetségi marsall. Jézusom. Eddig csak olyan hentesforma 
marsallokkal találkoztam, olyan kifalt melákokkal, mint a nagyvárosi 
zsernyákok. 

– Csábított, hogy olyan pasikat hajkurászhatok, mint maga – válaszolta 
Karen. 

– Bizonyítani akart valamit? Csak nem feminista? Vesszen minden 
mogyoró? Hónapok óta nem voltam olyan nő közelében, mint maga, 
ilyen csinos, okos nő közelében... Gondoltam is, hogy itt a jutalom a benti 
szűzies nőtlenségért, de kiderül, hogy egy herefojtó arankával hozott 
össze a sors. Mondja, hogy nem igaz! 

– Honnan tudja, hogy okos vagyok-e vagy sem? 
– Látja? Máris helyre tesz. Ez ugyanaz, mint a herefojtás. Tudhattam 

volna rögtön, hogy maga egy militáns menyecske, azért közlekedik ennyi 
bűnmegelőzési fölszereléssel. De hadd mondjak valamit. Történt, ami 
történt, de nekem nem áll szándékomban rádumálni magamat magára. 
Soha életemben nem tettem ilyet. 

Karen Siscót nagyon meglepte, hogy a pasi igyekszik jó benyomást 
kelteni. 

– Úgyse lenne rá ideje – mondta. – Az első útakadálynál lefuttatják a 
kocsi rendszámát, és öt másodperc alatt kiderül, kié a kocsi. 

– Már ha sikerül idejében felállítaniuk, amit kétlek. – A férfi lehelete a 
nyakát birizgálta. – De ha netán mégis, akkor is kubaiakat keresnek, apró 
kis fekete hajú ürgéket, nem egy Chevyvel közlekedő bivaly vörösnyakút. 
A mi Urunk és Megváltónk, valamint az én régi cimborám, Buddy kezébe 
ajánlom ezt az utat. Ő tősgyökeres vörösnyakú. Tudja, miből lehet az ilyet 
megállapítani? Sose veszi le az ingét. 

Szabadnak érzi magát. Beszédes. Karen Sisco hallgatott. 
– Úgy értem, még olyankor sem, mikor ezer ágra süt a nap, például 

kint az udvaron. Ott ül egy napfényes kaliforniai sitten, alig pár 
kilométerre a tengertől, és egyszer se veti le az ingét. Olyan a bőre, mint a 
krampácsolóké. Ha a zuhany alatt áll, látszik, hogy a képének meg a 
karjának van színe, de a teste az habfehér. De rendes gyerek, minden 



áldott héten írt a nővérének. Megírta, milyen az idő. A nővére meg 
válaszolt, hogy náluk milyen. Egyébként nagyjából ugyanolyan. A nővére 
régebben néma apáca volt. Tudja... akik nem beszélnek. Buddy szerint 
még most se igen szól, ezzel szemben iszik. 

Karen Sisco egy kocsi csomagtartójában hevert egy szökött bűnözővel 
összepréselődve; cseverészve múlatták az időt, a csomagtartó alja 
keményen, szigorúan simult alájuk. Mellékutakon zötykölődtek. Végül 
felgyorsítottak, és egy ideig nem kanyarogtak, amiből Karen arra 
következtetett, hogy a 411-esen járnak és West Palmtól nyugatra 
tartanak, minden valószínűség szerint az államközin. Erezte, hogy a férfi 
keze átmelegszik a combján, alig pár centire az ő Sig Sauert szorongató 
kezétől. 

– Maga nevezte el Buddynak? – kérdezte. 
– Én. Meg máshogy is. 
– És magát hogy hívják? Úgyis benne lesz holnap az újságban. 
– Jack Foleynak. Biztos hallott már rólam. 
– Miért? Maga olyan híres ember? 
– Amikor Kaliforniában letartóztattak, megkértek, hogy soroljam el, 

milyen bankokból vettem még ki a betétemet. Mármint az FBI. Azt 
mondták, nem varrják a nyakamba, csak szeretnék lezárni a szóban forgó 
aktákat. Elkezdtem sorolni nekik, már azokat, amikre emlékeztem. 
Miután leellenőrizték, közölték, hogy több bankot raboltam ki, mint 
eddig bárki, és világcsúcstartó vagyok. 

– Mennyit? 
– Őszintén szólva nem tudom. 
– Körülbelül. 
– Hát harminc évre visszamenőleg, levonva belőle kilenc év sittet... Az 

Angolában voltam pályakezdő. Tudja, hol van? Louisianában. Tizennyolc 
évesen kezdtem, rögtön a gimi után, Cully nagybátyám kocsikáztatásával. 
Cully meg egy hapsi, akivel egy időben párban dolgozott, a Mississippi-
vonal túloldalán, Slidellben bement egy bankba. A hapsi fölugrott a 
pultra, hogy sakkban tartsa a pénztárosokat, és eltörte a lábát. 
Mindhármunkat megfogtak. Én huszonkét hónapot kaptam, és 
megtanultam életre-halálra bunyózni. Cully huszonhét évet ült, mire 
kiengedték, utána megpróbálhatta kárpótolni magát a sok kihagyott 
lehetőségért, mert nem sokra rá bevitték az Irgalmasok Kórházába, és ott 
meg is halt. A második bebukásomkor hét évet kaptam, azt a Lompocban 
ültem le. Ez nem az, ahova Nixon egyik-másik embere került, nem ahol 
Haldemant üdültették, az a Lompoci Szövetségi Börtöntábor, egy időben 
úgy is hívták, hogy Szövetségi Klub. Ott nincs se kerítés, se dikicses palik, 
se olyanok, akik fogkefenyélbe pászított zsilettpengével járkálnak. 
Legfeljebb teniszütővel kólinthatják főbe egymást, annál rosszabb ott 
senkivel sem történhet. 



– Tudom, mi a különbség – mondta Karen Sisco. – Maga a Lompoci 
Büntetés-végrehajtási Intézetben ült. Vittem már oda embereket. 

– Képes volt odabilincselni magát valami bunkóhoz? 
– Van saját repülőgépünk, de még úgy sem egy kéjutazás. 
– A tenger felől csak úgy tódul be a köd, az ember csak ül az udvaron, 

néha még délben sem tisztul ki. Szóval az Angola meg a Lompoc, 
összesen kilenc mázsa. Ha hozzáadjuk az előzeteseket, az összesen több 
mint tíz év börtönélet. Negyvenhét éves vagyok, és nem ülök többet. 

– Olyan biztos? 
– Ha visszakerülök, rám varrják a harminc évet, nincs feltételes. El 

tudja ezt képzelni? 
– Nekem nem kell – felelte Karen. – Én nem járok bankot rabolni. 
– Ha úgy adódik, hogy lelőnek, mint egy kutyát, akkor az utcán lőjenek 

le, ne egy rohadt ketrecben. 
– Gondolom, afféle mindenre elszánt banditának képzeli magát. 
– Nem tudom – válaszolta Foley, és jó pár percig hallgatott. – Sose 

gondoltam így magamra. – Megint hallgatott egy sort. – Legföljebb tudat 
alatt. Mint régen azok a hapsik. Clyde Barrow. Látott róla fényképet? 
Látta, hogyan hordta a sapkáját? Lesírt róla, hogy nagy ívben fütyül 
mindenre. 

– A sapkájára nem emlékszem – mondta Karen Sisco –, de holtában 
láttam róla fényképeket, miután lelőtték a texasi rangerek. Tudja, hogy 
nem volt rajta cipő? 

– Tényleg? 
– Száznyolcvanhét golyót lőttek Clyde-ba, Bonnie Parkerbe, meg a 

kocsiba, amit vezetett. Bonnie épp szendvicset evett. 
– Maga tele van érdekes ismeretekkel. 
– 1934 májusában történt, Louisianában, Gibs– land közelében. 
– Az Louisiana északi része – mondta Foley. – Jó messze van New 

Orleanstól. Csak mert ott születtem, és ott is nőttem fel. Louisiana New 
Orleans után olyan, mintha Arkansasban járna az ember. Buddy meg 
onnan származik, Arkansasból. Egyszer fölment Detroitba, beállt 
melósnak egy autógyárba, de nem tetszett neki, és átment Kaliforniába. 
Emlékszem, láttam a Bonnie és Clyde-filmet, ez már az Angola után volt, 
mikor már önállósítottam magam a bankszakmában... Arra a jelenetre, 
amelyikben lelövik őket. Ki is játszotta? Warren Beatty meg... Nem jut 
eszembe. 

– Faye Dunaway. Szerettem a Hálózat-ban. 
– Tényleg jól játszott. Nekem a srác tetszett, aki bejelentette, hogy 

többet nem tesz zsebre semmit. 
– Peter Finch – mondta Karen. 
– Az. De visszatérve arra a jelenetre, mikor Warren Beattyt meg Faye 

Dunawayt lelövik, emlékszem, akkoriban az járt a fejemben, hogy ha 
muszáj, nem is volna rossz így lelépni a színről. 



– Egy dűlőúton elvérezve – mondta Karen Sisco. 
– Hát utána nem volt szép látvány – ismerte el Foley –, viszont a 

kocsiban ülve, szendvicset nyammogva nem tudhatták, mi történik velük 
a következő pillanatban. 

– Honnan vette az egyenruhát? 
– Egy őrtől. 
– Megölte? 
– Nem, csak hókon nyomtam. Énnél nagyobb gyökeret még nem is 

láttam. – Foley csak némi szünet után folytatta. – Elmondjam a legutóbbi 
balhémat, ami miatt ide kerültem? Kirámoltam a Lake Wirth-i Barnett 
Bankot, már a kocsiban ültem, épp ki akartam hajtani egy mellékutcáról 
arra az országútra, a Dixie-re... Hosszú mese. Tulajdonképpen csak azért 
mentem Floridába, hogy meglátogassak valakit. – Megint hallgatott egy 
sort. – Inkább befogom a szám. 

– A saját kocsijával ment bankot rabolni? – kérdezte Karen. 
– Ennyire azért nem voltam hülye, viszont egy olyan helyzetbe 

keveredtem a kocsival... Életem legnagyobb hülyeségét csináltam. – 
Halkan, nyugodtan beszélt Karen Sisco fülébe. Ujjai tunyán mozogtak 
ide-oda a combján. – Magával remekül el lehet beszélgetni. Kíváncsi 
volnék, hogy ha más körülmények között találkoznánk, és úgy 
beszélgetnénk... Kíváncsi volnék, hogyan alakulna. 

– Sehogy. 
– Már úgy, hogy nem tudná, ki vagyok. 
– Megmondaná. Vagy nem? 
– Látja? Erre mondtam, hogy magával olyan jól el lehet beszélgetni. 

Semmi mellébeszélés, azt mondja, amit gondol. Itt fekszik a sötétben 
összezárva egy mocskos, büdös palival, aki most szökött meg a sittről, és 
még csak nem is fél. Vagy igen? 

– Még szép. 
– Nem úgy viselkedik. 
– Most mit csináljak? Sikítsak? Nem hiszem, hogy sokra mennék vele. 
Foley sóhajtott, Karen a nyakán érezte meleg leheletét. 
– Nekem még mindig az a véleményem – mondta Foley –, hogy ha más 

körülmények között találkoztunk volna... Mondjuk egy bárban... 
– Maga viccel. 
Ezután néhány kilométeren keresztül egyikük sem szólt. Végül Foley 

törte meg a csendet. 
– Volt még egy film, amiben tetszett nekem a Faye Dunaway. A keselyű 

három napja. 
– Robert Redforddal – felelte Karen Sisco. – A fiatal Robert 

Redforddal. Imádtam, annyira jó volt a szöveg. Emlékszik, mikor Faye 
Dunaway azt mondja másnap reggel, miután összefeküdtek, pedig 
gyakorlatilag nem is ismerték egymást, és utána reggel a pasi megkérdezi, 



hogy megtenne-e neki egy szívességet, Dunaway meg visszakérdez, hogy 
„Tagadtam én már meg tőled valamit?” 

– Aha – mondta Foley. 
Karen várta, hogy folytassa, de ekkor lassított a kocsi, oldalra húzódott, 

kissé megdobódott az útpadkán, aztán megállt. 
Karen Sisco várta, hogy most mi lesz. 
– Csak annyira tudom, hol vagyunk, mint maga – mondta Foley. 
Még valahol vidéken, Karen ebben biztos volt. Talán félúton West Palm 

felé. Vagy valamivel odább. 
Odakint megszólalt Buddy. 
– Éltek még odabent? 
A csomagtartó teteje fölemelkedett. 
Karen Sisco érezte, hogy Foley elengedi, aztán már kintről, a kocsi 

mögül hallotta a hangját. 
– Hol a fenében vagyunk? 
– A fizetőkapunál. Ott vár Glenn egy kocsival. 
Glenn. 
Karen elismételte magában, és fejébe véste a nevet. 
– Hogy jutunk el odáig? – kérdezte Foley. 
– Arra, a bokrok között. – Buddy hangja. – Fölmászunk a rézsűre. 
Megint Foley, ezúttal közelebbről. 
– Jöjjön ki onnan. 
Karen Sisco eltolta magát, a jobb oldaláról a balra gördült, kétkezes 

tartásban fogta a Sig Sauert a két férfira; sötét volt ugyan, de nagyon 
közel álltak. 

– Kezeket fel, és megfordulni. Gyerünk! 
Fordultak. 
– Hogy az a jó...! – szitkozódott a foga között Foley, és lecsapódott a 

csomagtartó teteje. 
Karen Sisco tüzelt, közvetlen közelről, majd még kétszer a levágódó 

fémlapon keresztül. Megint koromsötét borult rá. 
Villámgyorsan ugrottak a kocsi eleje felé, nem hitte, hogy bármelyiket 

is eltalálta volna. Fülelt. Semmit sem hallott, de akármibe le merte volna 
fogadni, hogy ezek most előveszik a sörétest, és azzal jönnek vissza. 

 
  



HAT 
 
 
Elfelejtette, hogy a babának van ott hátul egy pisztolya, mondta Buddy, 

pedig még látta is, hogy bedobta, mikor elővette a puskát. Most már akár 
itt is felejthetnék, úgyis átülnek egy másik kocsiba, és valahol úgyis ott 
kell hagyni. Nem mindegy, hogy hol? 

Foley ekkorra már elhatározta, hogy magukkal viszik a nőt: még nem 
fejezte be a beszélgetést. Szeretett volna beülni vele valahova, egy rendes 
helyre, és úgy beszélgetni, mint két normális ember. Újra kezdeni, hadd 
lássa a lány kimosakodva. Még ha lett volna ideje, se tudta volna 
megmagyarázni, hogy tulajdonképpen miért is szeretne még beszélgetni 
vele, ezt még nem tisztázta magában. Ezért csak annyit mondott: 

– Velünk jön. 
Buddy furcsálkodva, homlokát ráncolva nézett rá. 
– Jézusom! Mit csináltatok ti odabent? Én megértem, hogy neked nő 

kell, de hát ott van Adele. 
– Hozd a puskát meg a retiküljét – mondta Foley. – Szeretném tudni, 

kicsoda. 
– Én már megnéztem – felelte Buddy. – Karen Siscónak hívják, úgy 

mint a Cisco Kidet, csak S van az elején. Sisco. 
– Karen Sisco – ismételte bólogatva Foley. – Talán már szólították is 

Cisco Kidnek. 
Fényszórók közeledtek feléjük West Palm felől, behúzódtak a kocsi és a 

felüljáró lábazata közötti keskeny résbe. Egy szirénázó, villogó, zöld-fehér 
seriffautó süvített el mellettük, majd egy második és egy harmadik is: a 
szökött rabokat keresték. Nem a legszerencsésebb időpont az ilyen arra, 
hogy egy sötét kocsiban egy felüljáró alatt ücsörögjenek. 

Mikor elcsöndesedett az út, Foley odalépett a Chevy csomagtartójához, 
vigyázva, hogy oldalt maradjon, és ököllel ráütött a tetejére. 

– Karen! Most már legyen jó kislány, hallja? Akkor kiengedem. 
Hátraugrott a csomagtartóból hallatszó fojtott pisztolydörrenésre, a 

fémet felszakító golyó hangjára. 
– A saját kocsiját lövi lyukasra! – kiáltott. 
Buddy, kezében a puskával meg egy bőrretiküllel csak állt és nézett 

kifelé a fejéből. 
Foley kivárt egy kicsit, hogy lecsillapodjanak a kedélyek. 
– Nem hagyjuk itt magát. Kinyitom a tetőt annyira, hogy kidobhassa a 

pisztolyt. Érti? Ha lő... Buddynál itt van a maga puskája, és azt mondja, 
ha maga lő, akkor ő visszalő. Én ebben nem tudom megakadályozni. 
Magán áll vagy bukik a dolog. 

Kinyújtotta a kezét, Buddy pedig – még mindig furcsán meregetve a 
szemét – a tenyerébe nyomta a kulcsot. 



Kiáltás hallatszott.  
– Hahó! 
Nem a csomagtartóból, hanem egy tiszta hang, valahonnan fentről. 
– Én vagyok az! Glenn! 
Foley kijjebb lépett – Buddy szorosan a nyomában –, és fölnézett. Egy 

férfisziluettet láttak kirajzolódni az esti égbolt előterében, a felüljáró 
betonkorlátján kihajolva integetett lefelé. 

– Jack! Na végre, hogy látlak! Mi a francot lövöldöztök? 
Buddy kiabált vissza, jó hangosan. 
– Mindjárt fölmegyünk! 
– Nem akarok vernyákolni – mondta Glenn –, de tudjátok, mióta 

szobrozok itten? Ha jön egy országúti járőr, meg vagyok kúrva. 
Foley Buddyra nézett. 
– Muszáj ezt nekünk? 
– Három meseautó is látott minket – felelte Buddy. – Ha 

valamelyiknek eszébe jut, hogy mit csinál ott az a kocsi... Ha beugrik neki 
a télak, és visszafordul... Innen meg muszáj pucolni. 

Foley megint fölnézett a felüljáróra. 
– Te vagy az, Baknyúl? Azt hittük, valaki más. 
Glenn kiegyenesedett, kisöpörte arcából a hajat. 
– Édesapám... Lompoc óta nem is hallottam rólad. 
Foley csak várt. Glenn folytatta. 
– Ti meg... – Megcsóválta a fejét. – Belemegyek egy ilyen játékba 

miattatok, és még csak azt sem tudom, miért. 
– Hogyne tudnád. – Foley összeszedte magát, hogy magabiztosnak 

hangozzanak a szavai. – Mi vagyunk a példaképeid. 
Visszament a Chevyhez, és megint rácsapott a csomagtartóra. 
– Hajlandó kijönni? 
Odaállt a csomagtartó mögé, bedugta a kulcsot a zárba, és Buddy felé 

fordult. Buddy odajött, és csőre töltött. 
– Hallotta ezt? – kérdezte Foley a csomagtartóhoz hajolva. 
Elfordította a kulcsot, és fölemelte a tetőt. 
Karen Sisco fektében kinyújtotta a karját, kezében a csövénél fogva 

tartott Sig Sauerrel. 
– Maga nyert, Jack. 
Buddy megint nagyon ránézett Foleyra. 
 

*** 
 
Ha Glenn kihajolt, látta a nyitott csomagtartó egyik felét, meg hogy 

Foley a kezét nyújtva kisegít valakit. Jézus ereje, ez egy muff. Már ott áll a 
kocsi mögött, lesimítja a szoknyáját, igazgatja a tollát. Ezek dobbantanak 
a sittről, és máris fölszednek egy bögrét? Most átugorják az árkot, 
begyalogolnak a zöldbe, a bokrok közé, ezután már csak akkor látja őket, 



mikor felérnek. Vagy a sitten dolgozik a csaj, és Foley magával rántotta 
túsznak. 

Eszébe jutott, hogy visszamegy az út másik szélén félreállított, biztos 
ami biztos alapon bekapcsolt vészvillogóval otthagyott kocsihoz, egy 
fekete Audihoz. A Palm Beach Gardens-i fizetőkapu után, az autópályán 
megkergette, kétszázhússzal döngetett idáig. 

Vagy az is lehet, hogy Buddy hozta Foleynak, mert az már annyira 
kanos volt, hogy nem bírt magával, rámászott a kocsi csomagtartójában. 
Nem a hátsó ülésen, hogy Buddy ne kukkolja őket. Ez is egy lehetőség. 
Csak épp ez a két fazon sose pörög be, sose csinál hülyeséget. 

A Lompocban jött össze velük, huszonnégy éves kopasz volt, keresett 
valami többé-kevésbé értelmes fazont, aki szokott olvasgatni, de 
minimum nem kőbunkó. Buddy megkérdezte tőle, miben töri magát, 
mire Glenn megmondta, hogy most próbálja földeríteni, merre hány óra, 
hogy kihez kéne dörgölőzni, meg kit kell nagy ívben kikerülni. Buddy erre 
azt felelte, hogy az attól függ, mennyit kapott. Csak kettőtől ötöt, mondta 
Glenn, autólopás, folytatólagos, nagy értékre elkövetett, de most, ahogy 
elnézi, simán lesz ebből öt. Ezt csak később magyarázta meg. Azt 
elmondta, hogy Porschékat meg Merciket hajtott el megrendelésre, 
csúcsmodelleket, bárhova leszállította az Államokban, tiszta papírokkal. 
Ha kiszúr egy kocsit, angolkampóval vagy laposjerglivel fölnyitja, 
suszterfogóval kigyomlálja a gyújtást, kacsával a kormányzárat, és egy kis 
szárazjéggel befagyasztja a riasztót. 

Nézte, hogy elájulnak-e tőle. 
Foley közölte, hogy a maguk idejében háromnégyszáz kocsit kötöttek el 

Buddyval, de sose adták el, és legföljebb egy-két órára tartották meg. 
Nyugis fazonoknak látszottak. Elég magas volt mindkettő és olyan 

szíjas fajta. Buddy fekete haja mindig hátra volt nyalva – fésűt tartott a 
zsebében – és fénylett, mintha vizes lett volna. Foley világosbarna haja 
elég rövid és sűrű volt, hogy akár az ujjaival is megfésülhesse. Foley 
cigarettázott, Buddy rágógumizott, Skoalt, ha nem csumázta, akkor is ott 
tartotta a felső ajka alatt. Éppenséggel nem voltak kigyúrva, jobbára csak 
nézték, hogyan pumpálják föl magukat mások, de amolyan 
keménykötésű gyerekeknek látszottak, mint azok, akik egész életükben 
építkezéseken meg olajmezőkön melóznak, és nem bankokat 
fosztogatnak. Lezserek voltak, de ha szóltak valakihez, vagy más szólt 
hozzájuk, annak a szemébe néztek. 

Glenn ott maradt a közelükben, és nem is szállt rá komolyabban se 
perverz, se seggfurkáló egyszer sem. „Ne tartsd oda -tanácsolta Foley –, 
csak ha gondolod, hogy esetleg jólesik.” Buddy azt tanácsolta: „Ha kell, 
mondj nemet, aztán öld meg a főszert.” Fedezték egymást, sose volt olyan 
balhéjuk, amit ne bírtak volna saját hatáskörben egy higgadt pillantással 
lerendezni. Csak úgy sütött szemükből a néma figyelmeztetés: ne 
kekeckedj velünk, ember, mert csontra harapsz. 



Glenn úgy gondolta, azért nem koptatják le maguk mellől, mert ő is Los 
Angeles-i, West Hollywood-i, meg mert ő is tudja, merrefelé forog a világ; 
két évet még a Berkeleyn is lehúzott, de sose játszotta meg magát. Mesélt 
nekik az autólovasításokról, meg hogy mennyi nőt vágott gerincre, és 
hogyan bütykölte a csodakocsikat azokban a sokmillió dolláros Beverly 
Hills-i bungalókban, várva, hogy a ház asszonya tegye meg az első lépést. 
Hogy inna-e valami hideget, hogy volna-e kedve megmártózni a 
medencében. Többször fordult elő, mint gondolnátok, párszor még 
filmcsillagokkal is. Akkortájt kezdték Baknyúlnak szólítani. 

Egy nap lent az udvaron azt mondta: 
– Elárulok nektek valamit, amit rajtam kívül itt csak egyetlen ember 

tud. Én eredetileg odaát voltam, a börtöntáborban. Szökési kísérlet miatt 
telepítettek ide egy másik taggal. 

Leste, mit szólnak hozzá. 
– Ismeritek Maurice Millert, a Dudaorrút? Könnyűsúlyban szokott 

bunyózni a börtönbajnokságban. Csalásért nyaraltatták a Szövetségi 
Klubban, valami hitelkártyaügy miatt, amennyire tudom. A lényeg, hogy 
egy este kimentünk kocogni, előadtuk, hogy a Dudaorrú futóedzést tart, 
és én vagyok az edzője. Majdnem egész Vanderbergig jutottunk, a légi 
bázis katonai zsernyákjai martak le minket. Azt hitték, engedély nélküli 
eltávon vagyunk. 

Buddy megkérdezte tőle, hogy agyára ment-e a jólét. Megúszhatta 
volna két évvel vagy még kevesebbel egy ilyen finom, úri klubban, 
kábeltévével, salátabárral, ágyba hozott reggelivel, most viszont le kell 
nyomnia mind az ötöt. 

– Méghozzá egy egészen más stílusú ketrecben – bólogatott Glenn. – 
Tudtam, hogy ha nem sikerül, akkor vagy ide, vagy valamilyen más 
maximálisba küldenek minket. Elég sok ilyen rossz hírű kóceráj van: 
Marion, Lewisburg... Be voltam sózva egy kicsit, de nem hittem volna, 
hogy elkapnak. Na mindegy. Szóval a következő történt. Beraktak egy 
hapsi mellé, aki három évet kapott valamilyen bűnszövetségben 
elkövetett miújságért, valamilyen szigorúan vállon felüli balhéért. Na, 
kapott három évet, és – ezt védjétek ki – ötvenmillió dollár 
pénzbüntetést. Ez meg kiállított nekik egy csekket. Csak úgy, helyből, 
ötven millás, alákanyarította a nevét. 

– Ez egy Wall Street-i szédelgő – mondta Foley. 
– Emlékszem, olvastam róla. Bennfentes kereskedelemnek nevezik a 

műsort. Lefizetik a firkás brókereket, hogy előre súgják meg nekik a 
nagyobb üzleteket. Például a vállalateladásokat. – Ezt már Buddy-nak 
mondta, akinek az ilyen dolgok kínaiul voltak. 

– Egy cég megvásárol egy másikat, amitől fölértékelődnek a 
megvásárolt vállalat részvényei, úgyhogy ha valakinek előre ledrótozzák, 
hogy mi lesz, az a vétel előtt felvásárolja ezeket a részvényeket, és mikor a 
csúcsra ér az áruk, elpasszolja őket. 



Nem egy vizesnyolcas ez, gondolta Glenn, pedig egyetemnek még a 
közelébe se szagolt. 

– Lényegében ezt csinálta – igazolta Foley szavait. – Egy vagyont 
keresett. 

– Mindenki azt hitte, zseni az ürge – mondta Foley míg ki nem sült, 
hogy ő is csak a klasszikus módszerrel szerzi a pénzt: lopja. 

– A lényeg – folytatta Glenn –, hogy ott van egy multimilliomos, aki 
óránként tizenegy centért folyosókat mos föl, söpröget a teniszpályán... 
Egy ilyen fazon, aki azelőtt napi tizennyolc órát telefonált, ezer mellék 
csörgött az irodájában, és most sorba kell állnia, ha telefonálni akar. De a 
lényeg, amiről beszélni akarok, hogy a fazon szeretett dumálni. 

– Főleg az ügyésznek -tette hozzá Foley. – Fölnyomta az összes 
brókerét, aki súgott neki, és bevarratta őket. Csak a neve nem jut 
eszembe. 

Glenn kivárta. 
– Ripley. – Foleynak eszébe jutott. – Richard Ripley. Zsákfelmetsző 

Jacknek hívták, úgy kifosztotta a részvénypiacot. Nagy melák, jóképű 
hapsi, de azt hiszem, pepit hordott. 

– Odaát nem – mondta Glenn. – De hiú volt. Amikor nem a tőzsdéről 
nyomta a sódert, akkor önmagáról áradozott. Mármost ha valaki ki bír 
állítani egy ötvenmillás csekket, akkor én kagylózok, mikor dumál. 
Mindegy, hogy mit, én figyelek. A priccsem pont az övé fölött volt. 
Udvariasban adtam elő, bizonyos fokig lementem seggnyalóba, tartottam 
neki a sort a telefon előtt, én gyomláltam, ha kerti munkán voltunk, 
hagytam, hogy ő csak gereblyézzen... Ilyenek. Egész idő alatt túráztatta a 
száját, hogy ő mekkora világszám, én meg csak ámuldoztam. Kiderült, 
hogy külföldi bankokban van a pénze, továbbá öt millása kápében, 
továbbá gyémánt meg aranyérmék, de egy vagonnal, mindegyik ér vagy 
négyezret. Azt mondta, idézem: „Olyan helyen, ahol bármikor hozzá 
tudok jutni.” Ennyi. 

– Otthon tartja? – kérdezte Foley. 
– Na és hol lakik a hapsi? – kérdezte Buddy. 
Glenn tétovázott, Foley szólalt meg. 
– Úgy tudom, hamarosan szabadul. 
– Már kiengedték. Benne volt az újságban. 
– Térjünk vissza egy kicsit oda, hogy a Dudaorrúval elkocogtatok a 

Klubból – mondta Foley. – Azt mondtad, be voltál sózva. Ez úgy hangzik, 
mintha föl akartad volna nyomni Ripley lakását, mielőtt szabadul. Ezért 
nem bírtál a seggeden maradni? 

– Mondjuk inkább úgy, hogy nyomós indokaim voltak – felelte Glenn. 
– Öt millás, amiért csak el kell ballagni? Se kerítés, se őrtorony. Odaát 
csak táblák vannak, hogy „Tiltott terület”. Márpedig ha én egyszer 
fölszívom magam... Ha a falhoz láncolnak, talán maradok, egyébként 
nem. 



– De nem sikerült – emlékeztette Foley. – Megbuktatok a 
Dudaorrúval. Tudod, hogy annak idején, profi korában Maurice Miller 
néven futott? O volt a Veszett. Most meg megsimogatod, és padlót fog. 

– Nem testőrnek hoztam magammal – válaszolta Glenn. – Maurice 
történetesen Detroitban lakik, ott, ahol Ripley. Ismeri a terepet. 

– Ha csak egy idegenvezetőn múlik, Buddy is ismerős arrafelé – 
mondta Foley. 

 
*** 

 
Glenn a szabadulása után Floridába költözött, abba az államba, amely 

a lopott kocsik tekintetében az előkelő második helyen nyomul, szorosan 
Kalifornia mögött, sőt egy bizonyos tekintetben meg is előzi: a 
kocsitolvajokat itt szinte keresztül tuszkolják az igazságszolgáltatás 
malmain, gyakorlatilag nem is ülnek. Úgyhogy ha valaki ezt a szakmát 
tekinti élethivatásnak... 

Próbálta tartani a kapcsolatot a Lompocban maradt két bankrablóval, 
időnként írt nekik, de sose jött se válasz, se üzenet. így aztán teljes 
meglepetésként érte, mikor Buddy pár hete rácsörgött. 

Rendes dolog volt tőle, hogy erőltette azokat a leveleket, mondta 
Buddy, és tényleg kicsi a világ, lám ő is épp most érkezett Floridába, és 
Foley is itt van, öt hónapja a Gladesben üdül. Mint mondotta: „Nem 
szeret ott lenni, és szeretne kifarolni onnan. Nem akarnád vezetni az 
egyik kocsiját, ha nincs más dolgod? Pár óra az egész.” 

Pont nem volt más dolga. 
Most járt odafönt Detroitban egy dologban, felelte Buddynak, de 

pillanatnyilag szabad. 
– Igen – mondta elgondolkodva, mintha a határidőnaplójában 

lapozgatna –, azt hiszem, bele fog férni. 
Nyugisra kell venni, mint ezek. 
– Detroit... – mondta Buddy. – Három évig melóztam ott a 

gyártósoron a Chrysler Jeffersonban, míg meg nem őrültem, és le kellett 
lépnem. Te nem gondolod, hogy esetleg kinéz valami buktavári ebből a te 
rendelésre szállítós üzletedből? 

– Már nem vagyok a szakmában – mondta Glenn. – Egy havernál 
voltam látogatóban. Emlékszel rá, a Zsákfelmetszőnél, annál a Wall 
Street-i firkásnál. 

– Kiállított egy ötvenmilliós csekket – felelte Buddy. – Egy ilyen 
fazonra ne emlékeznék? 

– Először a Dudaorrút kerestem meg. Maurice Miller, a Lompocban, 
könnyűsúlyú. Megvan? 

– Annál még nem állt be az agyhalál? 
– Menedzser lett, van pár nyeszlett bokszolója. Adtam neki egy százast, 

hogy szimatolja körül nekem Ripleyt, hol lakik meg ilyenek. Én őneki 



sose mondtam meg, még a Lompocban sem, hogy konkrétan miről van 
szó, úgyhogy nem tud annyit, hogy egyedül próbálkozzon. Mikor 
legközelebb odacsoszogok, megmutatja nekem, hol lakik Ripley, és 
esetleg azt is, hogy hol van az irodája. 

– Honnan tud egy ilyen kis színes pofozógép ilyeneket felplankolni? 
– Firkás az is – válaszolta Glenn; meglepte Buddy kérdése. – 

Hitelkártya, mázas csekk, az neki mind ismerős játék. 
– Hát ez érdekes – mondta Buddy –, de engem most az izgat, hogy 

tiszta vagy-e. Nem másztál bele valamibe? 
Glenn meggondolta a választ. 
– Hát ezt így azért konkrétan nem mondanám. 
– Hanem hogy? 
Glenn megint gondolkodott. 
– Időm mint a tenger – mondta Buddy. 
– Na jó. Lake Worth-ban a narkórendőrség rajtaütött egy házon. Senki 

sem volt otthon. Körülnéztek, találtak tíz mesterkulcsot a garázsban, egy 
Mercedesben, amelyiken az én ujjlenyomataim is ott voltak. A 
kormányon meg a kilincsen. Értem jöttek, mondom nekik: olyan isten 
nincs, hogy az én ujjlenyomataim legyenek azon a kocsin, csináltam a 
műsort, hogy ügyvédet akarok, de aztán egy idő múltán rájöttem, hogy 
mégiscsak lehetnek az enyémek. És tudod, hogyan? Hetente kétszer egy 
Charlie's Crab nevű mulatóban dolgoztam parkoltatóként, és vasárnap 
biztos én vittem el leállítani a kocsit. Mondtam a szimatoknak, de csak 
vágták a fapofát. Tíz napra bekasznizták, kétszer a bíró elé is 
odaállítottak. Időközben a hivatalból kirendelt védőm leellenőrizte és 
kiderítette, hogy a kocsi tényleg ott járt előző este a Charlie's Crabnél, 
mert még megvolt náluk a parkolócédula a rendszámmal. Egy tök rendes, 
értelmes nő volt a bíró, totál lecikizte az ügyészt, amiért túllihegte a 
dolgot. 

– Más? – kérdezte Buddy. 
– Semmi. Meglátogathatnám Foleyt? 
– Nem akarja, hogy rákerülj a látogatói listára. Ülj szépen a seggeden, 

majd jelentkezem. 
– Ha beszélsz vele – mondta Glenn –, kérdezd meg tőle, hogy 

emlékszik-e még a Zsákfelmetszőre. Én még mindig örülnék, ha 
beszállnátok. Érdekelne titeket? 

Buddy nem mondott se igent, se nemet. 
Glenn háromszor találkozott vele ezután. Egyszer a lakása közelében, 

egy West Palm-i bárban. Másodszor Miami Beachen, egy ócska kis 
szállodában, ott lakott Foley exneje, Adele. Negyvenes, de nem rossz. 
Glenn később benézett hozzá egy alkalommal, aminek semmi köze nem 
volt a bravúros szökéshez: arra volt kíváncsi, be tudja-e cserkészni 
dumahegyek meg vacsorameghívás nélkül. Harmadszor meg akkor, 



mikor Buddy kocsival kivitte a Gladeshez, megmutatta neki az útvonalat, 
merre megy majd Foleyval, és hogy hol várja őket Glenn a másik kocsival. 

Ezen a szent helyen. 
Húsz perce állt meg a fizetőkapu előtt, a dél felé tartó sáv szélén, 

villogó elakadásjelzőkkel. A szélvédőre belülről odatámasztott egy 
papírlapot: „BENZINÉRT MENTEM”, ő maga pedig a kocsitól jó tizenöt 
méterre behúzódott a borókabokrok közé. Ha rendőr tévedne arrafelé, 
Glennt nem találja ott, mert az már húzza is elfele a szennyest, le a 
rézsűn, oda, ahova most Foleyék érkeztek a nyilván túszként használt 
lánnyal együtt. De most már minek a csaj? Miért nem hagyta ott a 
csomagtartóban? 

Két perc múlva már hallotta, hogy mindjárt fölérnek. 
 

  



HÉT 
 
 
Fölfelé kaptatva a lejtőn a sötétben, Karen Sisco tudomására hozta 

Foleynak, hogy sokkal könnyebb lenne, ha nem csimpaszkodna rá. Foley 
erre elengedte a karját és lemaradt két lépéssel, mondván, hogy ő csak 
segíteni akart, hogy Karen meg ne csússzon itt a gizgazon, és el ne essen. 

– És közben tönkreteszi a jó kosztümömet. – A kosztümkabát háta és 
ujja máris alaposan összekoszolódott Foley kezétől és öltözékétől. 

Foley azt mondta, ő csak vigyázott rá, hogy meg ne üsse magát. Karen 
reménykedett, hogy később lesz alkalma elmesélni ezt az egészet: a 
beszélgetést, amelyet egy bilincsekkel és harceszközökkel teli 
csomagtartóban folytatott egy szökött elítélttel, aki szerette volna tudni, 
hogyan alakulna a dolog, ha egy bárban találkoztak volna. Mint egy első 
randin, egy ismerkedő randin. Az apjának biztos tetszene a história. „Na 
és hogyan folytatódott?” 

Ez a legérdekesebb az egészben. 
 

*** 
 
Foley ott maradt mögötte, nézegette karcsú alakját; szeme egy 

magasságban volt a kissé felgyűrődött szoknya peremével: a fölfelé 
kaptató Karen Sisco hátsóján megfeszült a szövet. Buddy ment legelöl. 

– Tisztíttassa ki a kosztümjét, és küldje el a számlát – mondta Foley, 
csak hogy mondjon valamit, hogy oldja kissé a hangulatot, de valahogy 
zavarban volt, ideges. 

– Majd elküldöm magának a Gladesbe. 
Még mindig nem látszik félni. 
Fölértek az országút szélére, átvágtak a bokrok között, észrevették a 

villogó kocsit. Glennt csak akkor, mikor odakiáltott Foleynak. 
– Jézusom, hát te meg hol mászkáltál? Csatornában? 
Foleynak nem volt ideje válaszolni, mert Buddy is kérdezett. Ő Glennt. 
– Ez a fehér kocsi? 
– Nem mindegy? Csak ez az egy áll itt. 
Glenn orrán ott biggyeszkedett a napszemüveg, a vállán egy ócska, 

hervadt ballon lógott, elöl nyitva; pólótrikóban volt alatta, meg térdnél 
levágott farmerben. 

– Vedd le a szemüveget – mondta halkan Foley; Karen Sisco csak 
három-négy lépésnyire állt. 

– Jobban látok vele – felelte Glenn. 
– Én levenném – mondta Foley –, mielőtt még rálép valaki. – 

Érzékelte, hogy Karen merőn nézi, de nem vette le a szemét Glennről, aki 
egy vállrándítás kíséretében a farmere zsebébe dugta a napszemüveget. 



– Ülj be a kocsiba – mondta Foley. 
Glenn nem mozdult. 
– Most már kint vagy a szabad világban, apus. Ne turbózd magad. 
– Szeretném, ha a kocsiban várnál – mondta Foley. – Vidd a hölgyet is, 

ültesd be hátra. 
– A csomagtartóba? 
– A hátsó ülésre. 
– Minek kell még a nő? 
Foley csak nézett, nem szólt. 
– Megtépázza az ember idegeit egy ilyen szökés – mondta Glenn. – Én 

aztán tudom, első kézből. De én most érted viszem vásárra a bőrömet, 
apus! Nekem nem kell semmiféle pucolós kocsi. Itt vagyok, de nem 
muszáj itt lennem. 

– Csigavér, Baknyúl – csillapította Buddy. – Nyugi. Jó? Eredj, és csukd 
be a szövegládát. 

– Baknyúl... – mondta Glenn. – Látod? Most megint úgy vagyunk, 
mint annak idején, a Lompoc udvarán. Hogyhogy mégis olyan távolinak 
tűnik? – Intett Karennek. – Jöjjön. Azt kell tennem, amit mondanak. 

Karen Sisco úgy lépett el Foley mellett, hogy rá se nézett, az viszont 
megszólalt. 

– Várj! – mondta Glenn-nek. – Add ide a ballonodat. Valaki elfelejtett 
nekem tiszta ruhát hozni. – Rezzenéstelen arccal nézett Buddyra. 

Buddy széttárta a karját. 
– Én hoztam. Ott vannak a Glades előtt, a Cadillac hátuljában. Te 

akartál ezzel a kocsival jönni... 
– Csak nyugodtan kenje rám – szólalt meg Karen Sisco. – Engem nem 

zavar. 
Foley nagyon szerette volna megmondani nekik, hogy az ég szerelmére, 

csak viccelt, dehogy hibáztat itt bárkit is, csak próbált egy kicsit lazítani, 
oldani magában ezt a hülye, furcsa feszültséget, mivel azonban ezt nem 
mondhatta meg, csak hallgatott. Glenn lekanyarította a ballonját, Karen 
meg közben odalépett Glennhez. 

– Parancsoljon, uram – mondta Glenn. Hosszában félbehajtotta, 
összegöngyölte a kabátot, és odadobta a fűbe Foley lába elé. Elővette a 
napszemüvegét, föltette, és a karjánál fogva a kocsi felé vezette Karent. 

Foley szemmel követte őket. 
– Beléd meg mi ütött? – kérdezte Buddy egészen halkan, hogy csak 

Foley hallja. 
Foley nem válaszolt. Glenn és Karen már a kocsinál állt, egyforma 

magasak voltak. Glenn mondott valamit, majd Foleyék felé nézve 
kinyitotta az ajtót. Karen lehajolva beszállt a hátsó ülésre. 

 
*** 

 



Glenn a kocsi orrát megkerülve átment a másik oldalra, beült a 
vezetőülésre, behúzta az ajtót, s karját a támla tetejére fektetve, félig 
hátrafordult; ujjai fésűjével végigszántott a haján. 

– Ahogy mondtam, egyszer én is dobbantottam börtönből, még 
Kaliforniában, úgyhogy tudom, hogyan hat ez az idegekre. Tudom, 
milyen érzés üldözött szökevénynek lenni. De ha ez azt hiszi, hogy 
beszélhet velem így... A tetves életbe! Fél órája figyelem itt a közeledő 
fényszórókat, és közben imádkozom, hogy ne egy floridai országúti 
járőrkocsi legyen az. Nehogy azt higgye, hogy ez olyan szórakoztató. Még 
egy gyomos cigit is elszívtam ott a bokrok között dekkolva. Egyébként úgy 
érzem, most se ártana. És magának? – Karent nézte, és ujjaival megint 
beletúrt a hajába. – Gondolom, a frász jött magára... Egy ilyen szitu. 
Hallotta, mikor megkérdeztem tőle, hogy minek hurcoljuk még magát? 
És nem válaszolt. Tudja, miért nem? Mert még ő se tudja. A sitten 
nyugodt, mint egy kőszobor, most viszont, hogy dobbantott, úgy föl van 
spannolva, mint a zongorahúr, azt se tudja, merre van előre. Nem tudom, 
most elengedi vagy lelövi magát. Pechje van, hogy épp ott volt. 
Gondolom, munkából jött, és... 

Visszafordult, kinézett az oldalsó ablakon. 
Karen Sisco előrehajolt, hogy lássa, mit néz. A két férfit nézte; ott álltak 

a bokroknál, az egyik kezében a puska, a másik – Foley, úgy látta, ő az – 
lehajtott fejjel az ingét gombolgatta. Mintha beszélgettek volna. 

– Na szóval, hiába nagyfiú valaki odabent – folytatta Glenn még 
mindig őket figyelve; Karen közben megint hátradőlt –, ha kint a 
világban nem tudja, hova menjen, meg van lőve. Mikor én leléptem, kész 
tervem volt. Hogy fölmegyek északra, már elő volt készítve egy nagy 
balhé. De egy olyan komoly. Amilyet egyszer csinál az ember, aztán 
nyugdíjazza magát. Föl is vonszolnám magam most rögtön, csak arrafelé 
januárban seggrepesztő hideg van. – Hallgatott pár másodpercig. – Most 
nézze meg, mit csinál. Leveszi azt a mocskos egyenruhát, fölveszi a 
ballonomat, és tönkreteszi. Tíz dollárt adtam érte West Browardon egy 
bolhapiacon. Nem egy mai darab, de akkor is egy valódi mackintosh. 
Vihetem a tisztítóba. Detroitban nem sok hasznát vettem, lefagytak a 
golyóim, pedig még csak november volt. Kaliforniában még csak nem is 
volt ballonom. Jöjjön a napfényes Floridába. Aha. Annyit dumálták a 
fejemet, hogy végül jöttem. Tavaly, nyár végén. Úgy jött az eső, mintha 
dézsából öntötték volna, kezdődött a hurrikános időszak, úgyhogy vettem 
ezt a ballont. Azon a bolhapiacon, amit mondtam. Tele van haiti 
csóringerekkel, mindenféle ócska cuccot árulnak, ruhát, nem működő 
rádiót, de még konzervet is. Nem vicc. 

Karen megszólalt. 
– Glenn... 
Glenn hátrafordult. Karen Sisco jó megnézte magának a dizájnos 

napszemüveget, az aranykeretbe foglalt apró, ovális üvegeket. 



– Maga ugye nem emlékszik rám? 
Glenn elbizonytalanodott, tétovázott. 
– Gladesből biztos nem, ha erre gondol. Én ott sose voltam. 
Karen a fejét ingatta. 
Glenn fölemelte a kezét, kisimította arcából a haját. 
– Biztos, hogy találkoztunk már? 
– Kétszer is. 
– Tényleg? Hol? 
– Tavaly ősszel – mondta Karen. – Kétszer is én vittem magát kocsival 

a Palm Beach-i megyei börtönből a szövetségi bíróságra. Maga Glenn 
Michaels. Sose felejtek el senkit, akit egyszer megbilincseltem. 

Glenn meg se moccant, meg se szólalt, kővé dermedten nézte Karen 
Siscót. 

– Gondolkozzunk egy kicsit, Glenn – mondta Karen hátha meg tudjuk 
oldani valahogy a helyzetet. Van fegyver ebben a kocsiban? 

 
*** 

 
Foley lehajtott fejjel, mellére szorított állal munkálkodott a zubbony 

sárkérges gombjain. Buddy nézte egy darabig, aztán megszólalt. 
– Rángatod. így nem megy. Ha le akarod vetni... – A fűbe fektette a 

puskát, két kézzel megmarkolta és szétrántotta a fegyőri zubbonyt: 
szakadt a vászon, szanaszét repültek a gombok. – Így. – Foley nadrágjába 
törölte a kezét, aki a bokrok közé hajította a zubbonyt, és fölvette a 
ballont. 

– Soha ki nem találom, minek kellett ehhez Glenn – mondta. 
– Mintha úgy nyüzsögnének errefelé a haverok – felelte Buddy. – Eljön 

segíteni, te meg úgy bánsz vele, mint egy kapcaronggyal. 
– Játszik valamire, csak azért van itt. Lehet, hogy megcsípték valamin, 

megdumálták, megegyeztek, és most földob minket. 
– Csak sokat jár a szája. 
– Ezt mondom én is. 
– Dobd el ezt a sityakot. 
– Nem tudom mitől, de valahányszor csak kinyitja a száját, kedvem 

volna taknyon tenyerelni. 
– Nem balhés gyerek ez, Jack. 
– Ide figyelj... Nem hagyhattam a csomagtartóban. Énnél többet nem 

tudok erről mondani neked. 
– És itt sem akarod hagyni. 
Vállrándítás. 
Buddy felsóhajtott. 
– Fogd két kézre az eszedet, és áruld el, miért akarod magaddal cipelni. 
Csönd. Buddy várt. 
– Elárulod? 



– Nehéz ezt elmagyarázni – mondta Foley. 
 

*** 
 
Karen Sisco megérintette Glenn karját, odahajolt hozzá, mintha súgni 

akarna valamit, Glenn viszont elfordította a fejét, mereven maga elé 
bámult, nem nézett rá. Jézusom. Gondolkodj! Szerette volna tudni, mit 
ügyködik Foley meg Buddy, hogy jönnek-e már, nem akart feléjük 
pillantani. Eddig úgy tervezte, hogy majd akkor mondja meg nekik, 
mikor beszállnak, hogy ez az Audi hét– nyolcszáz méteren belül 
kettőhúszra bír gyorsulni, príma német holmi, ez megy, mint az 
olajozott... A nevét hallotta. 

– Glenn! – mondta Karen Sisco. – Most ne gondolkodjon, ha lehet. – 
Látta rajta, hogy töri a fejét. – Csak figyeljen. Maga most benne van a 
slamasztikában, de én tudok segíteni magának. 

– Álljon már meg a menet egy percre – felelte Glenn, de ezután nem 
tudta, mit mondjon. Karen megint megkérdezte, hogy van-e fegyver a 
kocsiban, de ezúttal már úgy, hogy „Van-e fegyverünk itt a kocsiban?” 
Fegyverünk. Nekünk. Mintha együtt volnának ebben. Most már 
emlékezett a nő hangjára. Tényleg vele utazott a marsallkocsiban, abban 
a kisbuszban. Kellemes hangja volt, és egyszer sem emelte föl, még akkor 
sem, mikor az egyik bunkó szemétkedni próbált vele. Az is eszébe jutott, 
hogy lehetett vele mindenféléről hülyéskedni. Ez a baba nem idősebb 
nála. 

– Glenn – folytatta Karen Sisco. – Foleynak ez nem fog sikerülni. Maga 
mondta, hogy annyira fel van spannolva, hogy nem tud világosan 
gondolkozni. Ha pedig őt megcsípik... Maga is megy vele, Glenn. – 
Megérintette Glenn vállát, aki erre összerezzent. – Nézze, én megértem, 
ha maga meg Foley nagyon közel kerültek egymáshoz... 

– Annyira azért nem. Segítek neki, de... 
– Várjon – vágott a szavába Karen. – Eddig segített neki, Glenn? Nem 

hiszem, hogy eddig kimerítette volna a fogolyszöktetésben való részvétel 
tényállását. Még választhat. Ha segít neki, megint elkaphatják. 
Megbilincselik, odaállítják egy bíró elé, ha szerencséje van, nem egy 
habzó szájú fenevad elé, bár akkor is... Ha viszont a másik csapatban 
szeretne játszani... 

Elhallgatott. 
– Akkor? – kérdezte Glenn. 
 

*** 
 
– Hát ott a csomagtartóban... – mondta Foley. – Dumálgattunk. Egész 

jól kijöttünk. Mondhatni. 



– Jézus a tengeren...! – sóhajtott Buddy. Elfordította a fejét, mint aki 
nem akarja hallani. 

– Hallgass végig, jó? Egész idő alatt az járt a fejemben, hogy ha... Hogy 
is mondjam... Ha normális körülmények között találkoznék vele, 
mondjuk egy koktélbárban... – Kifogyott a szóból, elhallgatott. 

Buddy csak nézte. 
– Most akkor mit akarsz? – kérdezte végül. – Fölvinni hozzám? 

Rendbe szeded magad, kijössz a fürdőszobából rendesen felöltözve, 
arcszesszel meg minden, és akkor ő felsikolt, hogy „Istenem, én teljesen 
félreismertem magát!” 

– Csak szeretnék még egyszer dumálni vele. 
Buddy szótlanul méregette egy darabig, csak az után válaszolt. 
– Ehhez már késő, Jack. Piszkosan vagy kimosakodva, te az vagy, aki 

vagy. Mi legfeljebb bámulhatjuk a rendes babákat, és szívhatjuk a 
fogunkat, hogy ha másképp alakultak volna a dolgok... 

Foley szóra nyitotta a száját – nem volt biztos benne, mit is akar 
mondani; valamit biztos, talán ismételni önmagát, hogy nem akarja 
helyből feladni... de már nem volt ideje megszólalni, mert meghallotta, 
hogy Glenn beindítja a motort, és ahogy odakapta a fejét, látta, hogy 
kigyullad a fényszóró is. 

– Ez már nem győzi cérnával – mondta Buddy –, húzna a bánatosba. 
Meg tudom érteni. 

Elindultak az autó felé. 
Két lépés után megtorpantak, s dermedten nézték a csikorgó gumikkal 

kilövő Audit. Csak bámultak utána, míg el nem tűntek a helyzetjelzői a 
fizetőkapu mögött. Felszívódott, mint a kámfor. 

Egyikük sem szólt. 
 

  



NYOLC 
 
 
Az Irgalmasok Kórházában közölték Karen Siscóval, hogy szerencséje 

van, egy enyhe agyrázkódással megúszta, de azért holnapig bent tartják, 
kell még egy-két vizsgálat, hogy teljesen biztos legyen. 

Egy halom újsággal meg képeslappal a hóna alatt megjött az apja, hogy 
vigyázzon az ő kislányára. Beállított Milt Dancey, a főnöke is, egyenest 
Miamiból, két órát ült az ágya mellett. Virágeső. Bejött Ray Nicolet, arcon 
csókolta, beleborzolt a hajába, de csak pár percig tudott maradni, mert őt 
is beosztották a szökevényeket hajkurászó akciócsoportba. Újabb kazal 
virág. Daniel Burdon, az FBI különleges ügynöke érkezésekor megkérte 
Karen apját, hogy szíveskedjen odakint várni, mert nekik itt van egy kis 
dolguk. Azt a jelentést tartotta a kezében, amelyet Karen aznap délelőtt 
diktált egy rendőrségi gyorsírónak. Most már kora délután volt, a 
különszoba kellemes, a párkányon egyre gyűltek a virágok. 

Burdon megkérdezte: 
– Mi van az infúzióban? 
– Szerintem csak cukor. 
– Maga így is édes, Karen. Mesélje el, hogyan került az a pupli a fejére. 
– Nincs benne a jelentésemben? 
– Olvassa el – mondta Dancey az FBI-osnak. – Ezért kapott róla 

másolatot. 
– Már olvastam – felelte Burdon –, de szeretném Karen szájából 

hallani, ha neki nincs ellene kifogása. Hogy magának van-e kifogása, az 
már nem érdekel olyan nagyon. Tulajdonképpen itt sem kéne lennie a 
szobában. Ez az én ügyem. 

Karen Sisco tekintete az inkább ügyvédnek látszó fekete FBI– 
ügynökre siklott, majd a korosodó, úszóöves marsallra, akinek viszont 
egész lényéről lesírt rendőr mivolta. 

– Ne üsse meg, Milt – mondta. – Daniel komoly ember. Engem nem 
zavar. 

Burdon rámosolygott. 
– Tetszik a stílusa, Karen. Olyan fiús. Akkor most mesélje el, mi 

történt. Szóval félrerántotta a kormányt. Hol történt ez? 
– Az okeechobee-i kihajtó előtt. Szerettem volna telefonálni, és 

eszembe jutott az útvámos fülke. Leszaladtunk a rámpáról, legurultunk a 
rézsűn, neki a pillérnek. 

– Gondolom, nem volt becsatolva a biztonsági öve. 
– Az ég áldja meg...! – szólt közbe Dancey. 
– Nem volt, de miután már odakeveredtem az első ülésre, erre nem 

gondoltam – válaszolta Karen. – Előremásztam... 



Szólt Glenn-nek, hogy ne bámuljon, és átlendítette a lábát az üléstámla 
fölött. Combtőig fel kellett húznia azt a szűk szoknyáját. Egészen 
pontosan úgy mondta, hogy „Ne nézzen ide.” Elmosolyodott, ahogy 
felidézte magában; Burdon a homlokát ráncolta. 

– Glenn nagyon nyomta a gázt, fölment majdnem kétszázra, úgy 
fütyült el a kocsik mellett, mintha állnának... Persze nem akkor, mikor 
letértünk az útról. Abban a pillanatban, mikor észrevettem a kijárót és 
elkaptam a kormányt, beletaposott a fékbe. Kábé nyolcvannal csúsztunk 
ki. 

– Na és amikor döngetett, hová sietett olyan nagyon? – kérdezte 
Burdon. 

– Ő se tudta, csak azt, hogy minél messzebbre. El. Próbáltam beszélni 
vele, mondtam neki, hogy ha bejön velem, nem lesz semmi gondja, 
hiszen végeredményben nem is csinált semmit. 

– Nem csinált semmit? – visszhangozta Burdon. – Szövetkezett egy 
elítélt megszöktetésére, és ellopott egy kocsit. 

– Mondtam neki, hogy a kocsi miatt ne fájjon a feje, errefelé legalább 
három nagy értékűt kell lopnia, mire bíróság elé állítják, és még akkor se 
biztos. Dade megyében tavaly negyvenezer autót kötöttek el, háromezer 
elkövetőt tartóztattak le, és a fele nem is került bíró elé. 

– Ennek a statisztikának a felsorolásáért magának is a fejére olvashatja 
a bűnrészességet és a felbujtást egy szívózó ügyész – mondta Burdon. 

– Be akartam vinni. 
– Az ütközés után már nem látta? 
– Csak arra tértem magamhoz, hogy a mentők kiszednek a kocsiból. 
– Tudomásunk szerint más se látta – mondta Burdon. 
Dancey megint közbeszólt. 
– Elég lesz. Most már hagyja békén. 
Burdon a marsall felé emelte a kezét, de nem nézett rá. 
– Van itt egy-két dolog, amit szeretnék tisztázni ezzel a maga két 

elrablójával kapcsolatban. Az egyik egy bizonyos Buddy, ugye? A másik 
meg ez a Jack Foley. Utánanéztem. Ez a pali annak idején vagy kétszáz 
bankot rámolt ki. 

– Tényleg? – kérdezte Karen. Érződött a hangján, hogy értékeli a 
teljesítményt, de az is, hogy elfáradt. – Én megkérdeztem tőle, hányat, de 
azt felelte, hogy nem tudja pontosan. Csak azt, hogy tizennyolc éves kora 
óta csinálja. 

– Beszélgetett vele? 
– Igen. A csomagtartóban. 
– És miről beszélt magának? 
– Hát mindenféléről... Börtönről, filmekről. 
– Ez a pali túszul ejti magát, és maga filmekről beszélget vele? 
– Szokatlan helyzet, elismerem, de nem voltam túsz – mondta Karen 

Sisco Burdon szemébe nézve, aki a maga elegáns szürke öltönyében, 



halványkék ingében és ugyanolyan színű nyakkendőjével egy FBI 
toborzóplakát reklámfigurája is lehetett volna. Már ha létezne ilyen. 

– Hanem mi? 
– Zizi voltam neki öthavi börtön után. 
Burdon homloka ráncokba redőződött. 
– Molesztálta magát? 
– Nem olyan zizi – felelte Karen. 
Most Burdon nézte meg magának alaposan Karen Siscót, aki a kórházi 

hálóingben, a paplant álláig felhúzva feküdt ott, és egy csövön keresztül 
valami csöpögött a karjába. 

– Szeretett volna egy nő közelébe férkőzni, ezért mászott be maga 
mellé a csomagtartóba? 

– Nem tudom – felelte Karen, akinek így fektében Burdon vagy három 
méter magasnak rémlett. 

– Nekem erről a Foleyról az a Carl Tillman nevű pók jut eszembe, 
akivel maga grasszált egy időben, ő meg közben bankokat fosztogatott. 
Emlékszik rá? Mondtam is akkor, hogy elég szokatlan szitu, hogy egy 
szövetségi marsall egy bankrablóval hetyeg. – Burdon elmosolyodott, de 
csak nagyon halványan. – Most meg hagyja meglógni ezt a Foley nevűt, 
bennem pedig itt motoszkál egy kérdés. 

– Milyen kérdés? 
– Hogy maga gerjed a bankrablókra. 
– Komolyan beszél? 
– Hát... Nem is tudom. 
– Mikor Carl Tillmannal jártam, nem tudtam, hogy bankrabló. 
– Én viszont sejtettem, és szóltam is magának, úgyhogy legalább 

gyanítania kellett. 
– És mi történt Carllal? – kérdezte Karen. 
Burdon megint elmosolyodott. 
– Maga később lelőtte. Foleyt viszont nem lőtte le, se azt a pókot, aki 

vele volt. Fegyvertelenek voltak, maga meg puskával a kezében hagyta, 
hogy berámolják a csomagtartóba. Na jó. Ugorjunk ahhoz a részhez, 
mikor magának már a kezében van a Sig Sauer. Maga itt a jelentésben azt 
állítja, hogy nem bírt megfordulni, mert a pofa odaszorította magát. 
Mikor viszont kinyitották a csomagtartót, hogyhogy nem lőtte le őket? 

– Maga ezt tette volna? – kérdezte Karen Sisco. 
– Maga ebben a jelentésben azt állítja, hogy Glenn-nek nem volt 

fegyvere, de maga hagyta meglógni. 
– Daniel, maga ugye most nincs fölszerelkezve? 
Burdon nem válaszolt azonnal. 
– Honnan tudja? 
– Maga amúgy mivel foglalkozik általában? Csalási ügyekkel? 

Csalafinta könyvelőknek kellemetlenkedik? 



– Karen... Tizenöt éve szolgálok az Irodánál. Nyomoztam már minden 
elképzelhető ügyben. 

– És lőtt már le valakit? Hányszor ment be elsőként egy ajtón? 
– Ez most micsoda? Vizsgáztat? 
– Csak hogy tudja-e, miről beszél. 
Burdon rándított egyet a vállán, lesimította mellényes öltönye elejét, és 

már fordult is, mint aki menni készül, de megállt. 
– Beszélgetünk még, Karen. Jó? Szeretném tudni, miért ültette át 

magát Foley abba a második kocsiba, mikor már nem volt szüksége 
magára. 

– Ezt tőle kérdezze – mondta Karen. 
– Szerintem jól érezte magát maga mellett, Karen. Viszlát. – Burdon 

sarkon fordult és kiment. 
Pár perc múlva, mikor bejött Karen apja, Milt Dancey azzal fogadta: 
– A feketék bosszúja. Miamiban csak így emlegetjük. 
– Nemcsak Miamiban – felelte Marshall Sisco. – gy hívják a Miami 

Beach-iek meg a metro-dade-iek is. Valami különös érzéke van az 
emberek felhúzásához. 

– De legalább elegáns – mondta Karen. – Láttad, milyen öltöny volt 
rajta? 

– Engem Fred Astaire-re emlékeztet – felelte az apja –, az öltözködött 
így, hogy az inge meg a nyakkendője egyforma színű volt. Az aztán 
elegáns pali volt, a Fred Astaire. Hogy érzed magad? Nem vagy éhes? 
Hozzak valamit enni? Vagy inkább egy sört? Kimehetek érte. 

– Holnap – mondta Karen. – Azt mondták, legalább egy hétig semmit 
sem csinálhatok. Arra gondoltam, hogy arra az időre esetleg 
odaköltöznék hozzád. Végre lenne időnk beszélgetni. 

– Miről? – kérdezte Marshall Sisco. – Ezekről az ürgékről, akiket 
szélnek eresztettél? Dolgoztatni akarsz? Ingyen? 

– De hát az apám vagy. 
– És? 
 

*** 
 
Foley egy reklámnyomtatványt tartott a kezében, amelyen nagy, vastag 

betűkkel ez állt: 
 

PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE? 
A LEGJOBB HELYEN JÁR. 

 
A hitelválasztékot a félbehajtott lap belső oldalán sorolták fel: 

autókölcsön, lakáskölcsön, telekkölcsön – csak városból kijutási kölcsön 
nem szerepelt sehol. Foley összehajtotta és zsebre tette a papírt, és 
folytatta a bankbelső szemrevételezését. A földszinti csarnok közepén állt 



egy üveglap tetejű pultnál, ahol a formanyomtatványokat és a 
reklámfüzeteket tartották. A hármas-négyes-ötös ablak volt nyitva, hátuk 
mögött a falon magasra szerelt kamerák, sehol egy őr a láthatáron, egy 
ügyfél most távozik, egy másik meg – öltöny, diplomatatáska – éppen 
bejön. Ez utóbbit követte a tekintetével. Az illető a komoly ügyfelek 
részére fenntartott, korláttal elválasztott részhez ment, ahol az egyik 
íróasztalnál nyomban felállt egy férfi, kezet fogott az illetővel, majd 
mindketten leültek. Mikor az ügyfél kinyitotta a diplomatatáskát, Foley 
napszemüvegesen, fején egy vadonatúj Marlins baseballsapkával 
odaballagott az egyik pénztárablakhoz, ahol egy pultra helyezett réztábla 
hirdette, hogy a mögüle rámosolygó, feltornyozott hajú kisasszonyt 
Lorettának hívják. 

– Parancsoljon, uram. 
– Látja ott azt az illetőt, Loretta, aki a főnökével beszél? Amelyiknek az 

a nyitott táska van az ölében. 
– Az ott Mr. Guindon, az egyik igazgatóhelyettes. Az igazgatónk Mr. 

Schoen, de ő ma nincs bent. 
– De látja azt az illetőt, akinek az a nyitott táska van a kezében? – 

kérdezte Foley. 
Loretta odanézett. 
– Látom. 
– Az az illető az én társam. A táskájában egy pisztoly van. És ha maga 

nem teszi pontosan azt, amit mondok, vagy bármiféle problémát okoz, 
odanézek rá, ő pedig azonnal fejbe lövi Mr. Guindont. És most vegyen elő 
egy olyan nagy borítékot, és tegyen bele annyi százast, ötvenest és 
húszast, amennyit csak bele tud gyömöszölni. Ne legyen rajtuk se szalag, 
se gumi, nem kell se festékes bankó, se csalipénz. Kezdje a második 
fiókkal, aztán ebből a másikból vegye elő, amelyik a számítógép alatt van. 
Rajta, Loretta. Lásson hozzá. Ne legyen ideges, a kulcs ott van 
közvetlenül maga mellett. Ne a fiók aljáról szedegesse. Ez az. Jól csinálja. 
Jöhetnek a húszasok is, ha van hely. Mosolyogjon, ne vágjon olyan arcot, 
mint akit épp kirabolnak. Adja ide a húszasokat, azokat zsebre teszem. 
Örülök, hogy eddig nem kellett jeleznem a társamnak. Miután kimegyek 
az ajtón, ő harminc másodpercig vár még, megbizonyosodik róla, hogy 
nem adott nekem festékes pénzt, és nem nyomta meg a riasztót. Ha 
mégis, akkor fejbe lövi Mr. Guindont. Érti? Ennyi elég is lesz. Köszönöm, 
Loretta. Minden jót. 

Foley lehajtott fejjel és lábát térdben kissé rogyasztva kiment a 
főbejáraton. Egyes bankokban száznyolcvan centiméter magasságban 
megjelölik az ajtófélfát, hogy a pénztáros megsaccolhassa a kifelé tartó 
rabló magasságát. 

Buddy szemben, a Collins Avenue-n várta egy fekete Hondában. Foley 
beszállt. Miután elindultak, Buddy azt mondta: 



– Ezt nevezem hangyaszorgalomnak. Egyik nap lefalcolsz, a másik nap 
már dolgozol. 

– Mikor a Lompocból szabadultam – felelte Foley –, még aznap 
megcsináltunk Pomonában egy bankot. 

Ezután egy ideig csak nézelődött, szemlét tartott a rózsaszín, fehér és 
sárga szállodák során: mind túljutottak már a fénykorukon, de az 
elvirágzás még odébb volt. 

– Utána mindig lekókadok valahogy – mondta végül. 
– Majd elmúlik – felelte Buddy. 
Foley odaadta neki a reklámnyomtatványt. Buddy szája sarka mosolyra 

kunkorodott. 
– „Pénzre van szüksége? A legjobb helyen jár.” Ez jó. Szinte tálcán 

kínálják. El nem tudom képzelni, hogyan fogják meg mégis a bankrablók 
kilencven százalékát. 

– Úgy, hogy eljár a szájuk – felelte Foley vagy valami hülyeséget 
csinálnak. Felhívják magukra a figyelmet. Emlékszel, mikor 
megcsináltam azt a Lake Worth-i bankot Adele-nek, és a Gladesben 
kötöttem ki? Na, ahogy jövök a kocsival elfele a bankból, bekanyarodok 
egy kis mellékutcába, azon nyomatom a Dixie-ig. Odaérek, megállok a 
lámpánál, várom a zöldet, hogy balra kanyarodhassak, és közben hallom, 
hogy valaki nagyban túráztat mögöttem, egy Firebird Trans Amben ül egy 
fószer, nem bírja ki. Hátratolat vagy három métert, kilő, elém vág, 
csikorognak a gumik, mintha egy rozoga nyugdíjas lennék, akinél ezer 
évig tart, míg bevesz egy kanyart. Épp akkor raboltam ki egy bankot, ez a 
faszkalap meg villog nekem a Firebirdjével, hogy ő mekkora világszám. 

– Utánamentél – mondta Buddy. 
– Bekanyarodtam, és zúztam utána. Egy erős kilométer után 

utolértem, odahúztam mellé, az ő oldalára, de egészen közel, és jól 
odanéztem neki. Előrehúzott, de megint utolértem, és akkor meg is 
súroltam egy kicsit. Egy Hondával voltam, azt hiszem, pont olyannal, 
mint ez. 

– Olvastam egyszer, hogy erre hajtanak leginkább az autó tolvajok – 
mondta Buddy. 

– Én is olvastam. Na szóval azt történt, hogy mikor oldalba dörgöltem 
a Firebirdöt, leeresztett az egyik kerekem, baromira húzott jobbra a 
kormány, ki kellett állnom az út szélére. A faszkalap elhúzott, szerintem 
föl se fogta, mi újság. Két perce se állok ott, mikor előkerül egy URH-s 
kocsi. „Valami gond van, uram?” Á, semmi a világon, épp most fejtem le 
egy bankot, és lerobbant a kocsim, de ezen kívül... Lefuttatta a 
rendszámot, a bank előtt valaki kiszúrta és felírta, és mire észrevettem 
magam, már az orrom alá dugott egy olyan ötkilós, krómozott Smith & 
Wesson-t. Egyetlenegyszer pörögtem fel így életemben, és rögtön 
harminc mázsát kaptam érte. 

– Pár év múlva már röhögve meséled – mondta Buddy. 



– Ha még leszek akkor. 
– Leadom a nővéremnek, kíváncsi vagyok, nevet-e – mondta Buddy. – 

Muszáj mindig előre kigondolnom mindenfélét, mit mondok majd neki 
ezeken a hetenkénti beszélgetéseken, mert különben vannak azok a 
hosszú csöndek. 

– Mármint az időjárás-jelentések között? 
A Haulover Cutnál, egy töltés oldalában Foley kihajította az ablakon a 

vadonatúj Marlins sapkáját. Néhány perc múlva egy bevásárlóközpontnál 
letették a Hondát, és átültek Buddy kocsijába, egy 9-es, fáradtbarna Olds 
Cutlass Supreme-be, kápéért vette L. A.-ben. Egy bankba meg egy kis 
apróba került. 

 
*** 

 
Foley egy kopár, fehér falú szobában ült egy hamis barokk kanapén. 

Volt még egy tévé is, meg szobanövények, azokat Buddy vette. A 
bankjegyek a dohányzóasztalon feküdtek takarosan egymásra tornyozva: 
egy imakönyvvel lepréselve nem lett volna öt centinél magasabb a köteg. 

– Háromezer-hétszáznyolcvan! – kiáltott ki Foley a betonerkélyen 
újságot olvasgató Buddynak. – Egész rendes lány ez a Loretta. – Fölállt, 
kiment a napsütötte erkélyre. – Pár kilót leadhatna azért, meg 
csinálhatna valamit a hajával. 

– Láttad a fényképed? – kérdezte Buddy. – Ha ezt osztogatják, 
nyugodtan járkálhatsz bárhol, senki sem ismer föl. 

– Az eredeti priuszfotómon, mikor úgy szemből pofán vakuzott a 
fényképész, épp nem volt valami jó napom. Úgy nézek ki rajta, mint egy 
terrorista. Chino meg vagy tizenöt kilóval nehezebb volt a szűzfelvételén. 
– Foley ránézett a Buddy kezében zizegő újság első oldalára, a hét egymás 
mellé rendezett portréra, meg az alájuk tördelt fényképre, amely a 
klinkertégla börtönt ábrázolta. – Chirino... Ez Chino. Biztos akkor hízott 
meg, mikor abbahagyta a bunyót, aztán most megint formába hozta 
magát, hogy bírjon futni. Ez meg Linares, ez a kis macskajancsi itt. Lulu, 
Chino barátnője. 

– Csak ők bírtak meglépni – mondta Buddy. – „Négyet lelőttek a 
kerítés közelében.” Mind huszonötre volt mázsálva. Ez a te Chino 
haverod állítólag machetével földarabolt valakit. 

– Sáros volt – felelte Foley. – Tartozott egy kalap pénzzel, muszáj volt 
bevállalnia egy bunyót. Csak épp nem feküdt le a negyedikben, mint 
kellett volna, nem bírta magát rádumálni, egy fehér sráccal bokszolt, várt 
vele a hatodikig. Erre nemhogy nem fizette ki a pofa, mármint a 
menedzser, hanem Chino szerint később még állandóan keresztbe is tett 
neki, de nagyon, hogy sose bunyózhasson a címéit. Pár év múlva, mikor 
szépen kiszorították a szakmából, Chino szerzett egy machetét, elment 



Miami Beachbe, a Fifth Street-i edzőterembe, és munkába vette a 
menedzsert. 

– Ez a Linares meg... – mondta Buddy. – A Lulu. 
– Róla itt azt írják, hogy összeveszett a szobatársával egy csomag 

marihuánán, és egy MAC–10-essel kilencszer fejbe lőtte. Jézus a 
tengeren. 

– Ráadásul aludt az ürge – mondta Foley. – Szerintem többről volt ott 
szó, nem csak fűről. Chino azt mondja, Lulu csak a sitten melegedett be, 
de nem hiszem. Túlságosan jól adta a leánykát. 

– Itt azt írják, hogy elsősorban Miamiban, a Little Havannában keresik 
őket. 

– Na és engem? 
– Ott még nem tartok. 
Foley föltette a napszemüvegét, és rákönyökölt a betonkorlátra. 

Szemben ott volt a tenger meg a homokos strand; közvetlenül alattuk, hét 
emelettel lejjebb a ház udvara és úszómedencéje: csupa fehér, csupa 
rózsaszín az egész. 

– Pupkóról írnak? Az őr, aki nekem adta a zubbonyát. 
Buddy fölnézett. 
– Azt hittem, olvastad már. 
– Épp csak belekukkantottam. Egész ügyes ez a kép, ahogy lerajzolták, 

hogyan kaparták ki magukat a kápolnától. 
– Na itt van a Pupko. Túlerőben voltak a szökevények. „Gyanússá vált 

neki, mikor bementek a kápolnába, utánuk ment, és összeverekedett az 
elítéltekkel...” Kíváncsi volt, hogy miért nincsenek ott a számláláson. 
„Lefogták, s a mozdulni képtelen fegyőrt Jack Michael Foley ismételten 
fejbe ütötte...” -tessék, itt vagy – „...egy deszkadarabbal, amit az 
építkezésről vett el. Foley később Pupko egyenruhájában szökött meg.” 
És hogy harminc év volt a nyakadban fegyveres rablásért. 

– Akkor nem is volt nálam fegyver. És nem is ütöttem ismételten fejbe. 
Egyetlen suhintásra lement. Ha ezt Chino elolvassa, még félreérti. 

– Mindenki téged kajtat, az FBI, a seriffek, a floridaiak, de azt nem írja, 
hogy merre. Azt írják, „az ország területén bárhol felbukkanhat”. 

– Előfordult már néhányszor, hogy föl kellett húznom a nyúlcipőt – 
mondta Foley –, de menekülnöm még sose kellett. Hát neked? 

– Egyszer. Egy rablás színhelyéről. Glennről nem látok egy mukkot 
sem. 

Foley várt, nézte. 
– A lány Chevyjét azt megtalálták, a Southernen, a Holiday Inn előtt, 

azon a szent helyen, ahol hagytuk. A másik kocsiról, amelyiket ott 
kötöttünk el, egy hang se. Azt írja, a Chevroletet a Glades parkolójából 
vittük el... 

– Karenről semmi? 



– Mindjárt. „Az autó az állami marsallszolgálat tulajdona...” Itt van. 
„Karen Sisco marsallhelyettes azért hajtott oda a West Palm Beach-i 
irodából, hogy kivizsgáljon egy panaszt, amit az egyik elítélt nyújtott be.” 
Erről semmi több... Na, megvan. „A nyomozó hatóságok szerint Foley 
ezzel az autóval szökött meg, és később a Holiday Inn-nél hagyta.” 

– Ahol lezuhanyozott és lefeküdt – mondta Foley. – Miért nem tudnak 
róla, hogy a lányt magunkkal vittük? Illetve lehet, hogy tudják, csak 
valami miatt nem írják. 

– Rólam egy hang sincs – mondta Buddy. – Egy szó sincs arról, hogy 
segítettem volna a szökést. Ez most hogy van? Ha a lány megúszta, akkor 
a zsernyákoknak tudniuk kell rólam. Nem? 

– Minket megúszott, az biztos – mondta Foley. 
De mi történt vele az után, hogy Glenn elsöpört vele? 
Gondolt a lányra az este, mikor megpróbált elaludni a kényelmetlen 

kanapén. Egész nap gondolt rá. És most a tengert nézve megint. 
– Nem is rossz itt – mondta Buddy. – Már ha az ember szereti a szép 

kilátást. Szerintem nem kéne mászkálnod. Már úgy két hétig. A véredben 
van a bankszakma, állandóan bizserget. Ha leesel a lóról, rögtön 
visszaülsz. Arra gondoltam, bérelhetnék egy hajót, és elvitorlázhatnánk 
egy időre a Bahamákra. Láttam is egyet a Haulover dokknál, egy 
halászhajót. Kifizetünk a kapitánynak egy fogást. Mi a véleményed? 

– Szeretném tudni, hol van Glenn – mondta Foley –, és hogy mi 
történt Karennel. 

– Szerintem valahol útközben kirakta a kocsiból, és elhúzott. Én ezt 
csináltam volna. 

– Szóval szerinted nem vitte be a nő? 
– Hogy a fenébe vitte volna be? 
– Az a mestersége. Járt már itt nálad Glenn? 
– Sose mondtam neki, hol lakom, és a telefonomat se adtam meg. 
– Na és Adele-nek? 
– Ő tudja a számomat, de sose hívott a saját telefonjáról. 
– Ha Glenn-nek megadta... Ha Glenn egyszer elkezd beszélni, sose 

hagyja abba. Egy pillanat alatt földobja Adele-t. 
– Abban a pillanatban, ahogy felütik a főkönyvet, kiderül rólad, hogy 

elváltál. Ha megvan náluk Adele neve és a születési ideje, már meg is 
fogták. Ez tuti. Még mondtam is neki, hogy ha megpattansz, szimatolni 
fognak körülötte. Erre azt felelte, hogy neki sejtelme sincs semmiről. 
Adele-ben biztos lehetsz. 

– Arra gondoltam – mondta Foley –, hogy esetleg fölhívhatnád Glennt. 
Ha meg tudott lépni, és úgy érzi, hogy biztonságban van... 

– És ha nem tudott, és rászálltak a telefonjára? 
– Akkor hívjuk fel a West Palm-i marsallirodát. – Minek? 
– Hogy bent van-e Karen. 
– És ha igen, mit fog mondani nekünk? 



– Hát hogy jól van, és Glenn nem... Érted. Szóval hogy nem csinált vele 
semmit. 

– És mi van, ha be vannak drótozva, és rögtön tudják, honnan jön a 
hívás? 

– Utcáról telefonálj. 
– Még mindig nem verted ki a fejedből. 
– Tudni akarom, mi történt. 
Buddy összehajtogatta az újságot, és felállt. 
– Megpróbálok utánanézni – mondta. Elment. 
 

*** 
 
Mikor az este hazajöttek, egy öregasszony megkérdezte tőlük, hogy az 

oxigénjét hozták-e. Foley azt hitte, valamilyen szociális otthonba került, 
mert az előcsarnokban csupa öreglány meg néhány szikkadt öregúr 
üldögélt. Buddy a liftben elmagyarázta, hogy megy ez errefelé. 

– Megállítanak, kérdik, hogy én vagyok-e a mosodás, vagy hogy a 
vegytisztítóból vagy a zöldségestől jöttem-e. Tele van velük a kert, tele 
van velük az előcsarnok, ülnek, mint a verebek az ágon, és lesik, hogy mi 
történik. El tudod képzelni, hogy behozod ide azt a marsall– lányt, 
fölviszed a hetedikre, és nem keltesz vele feltűnést? Te nem vagy 
probléma. Tudják, hogy miért jár valaki ballonban. Ha ezek egy felhőt 
látnak, máris nyúlnak a ballonjukért. Már húzzák is föl a kézi kötésű 
pulóverükre. Életemben összesen nem láttam annyi pulóvert, mint itt. 

Foley ezután – valamivel később – megkérdezte tőle, hogy azért 
fölhozhatná-e a lányt, ha esetleg úgy alakulna. 

– Ne haragudj, hogy olyan hülyén viselkedtem – mondta. – Azt 
hiszem, már túl vagyok rajta. 

– Lehet, hogy a helyedben én is úgy viselkedtem volna – felelte Buddy. 
– Öt hónapja ő az első nő, aki eléd került. Gondolom, ráadásul jó szaga is 
volt. 

Foley aznap egész éjjel és egész nap Karen Siscót látta maga előtt: a 
fényszórók fényében, mikor berámolta a csomagtartóba; az arcát egészen 
közelről, miután kimászott a csomagtartóból, és majdnem combtőig 
látszott a lába; ahogy állt előtte az úton, oldalt fordulva, és 
kidomborodott a feszes feneke abban a szűk szoknyában; ahogy mászott 
fölfelé a meredek rézsűn. Állandóan ezek a képek jelentek meg előtte, és 
nem hessegette el őket. Észébe sem jutott semmiféle nemiség: nem 
képzelte maga elé, milyen lehet meztelenül, vagy hogy milyen lehet a 
perzsája. Ezzel szemben még mindig emlékezett rá, milyen érzés volt a 
karját fogni, meg a harisnyanadrágos combján nyugtatni a tenyerét. 
Felidézni a hangját, ahogy megkérdezi: „Maga olyan híres ember?” Vagy 
mikor azt mondta: „Viccel?” Meg amikor előmászott a csomagtartóból: 



„Maga nyert, Jack.” Ez volt a kedvence, ez a „Maga nyert, Jack.” Újra és 
újra lepergette magában. „Maga nevezte el Buddynak?” 

Mert kicsúszott a számon, hogy Buddy vezet. Túl sokat locsogtam. 
Azzal próbáltam helyesbíteni, hogy azt hazudtam, csak én hívom így. Mit 
mondtam még, amit nem kellett volna? Minden szavamra figyelt. Egész 
idő alatt nagyon észnél volt. Sokkal inkább, mint én. Glennt is 
megdumálta, az egyetemistát. Biztos, hogy ő dumálta rá az olajra lépésre. 
Glenn már régóta ácsorgott ott, várva őket, tuti, hogy izgalmában 
összetojta magát. Az viszont nem lehet, hogy Karen még mindig vele van. 
Vagy igen? Ha bevitte volna Glennt, az benne lenne az újságban. Ha 
viszont nem vitte be, akkor mi a fene történt? 

 
*** 

 
Buddy nem maradt el sokáig. Kijött az erkélyen napozó Foleyhoz, és 

leült az egyik műanyag székre. 
– Fölhívtam Glennt. Az üzenetrögzítője vette föl, hogy nincs otthon, és 

hagyjak üzenetet, de nem hagytam. 
– Én se hagytam volna – bólintott rá Foley. – Csak beszél az ember 

bele a semmibe. Na és a marsalloknál? 
– Megkérdeztem, bent van-e Karen. Azt mondták, szabin van, csak 

jövő héten lesz. 
– Mikor utoljára láttam, épp elsöpört Glenn-nel, most meg kiderül, 

hogy másnap szabira ment. Vajon honnan tudtam, hogy nem lesz bent? 
– Onnan, hogy túl sokat dolgoztatod az agyadat – felelte Buddy. – De 

úgy látszik, mégsem eleget. Felfogtad, hogy mit csinálsz? Egy 
smasszerlányka miatt rágod a beledet. Le akarsz ülni bájologni egy nővel, 
aki megpróbált lelőni. Hallod egyáltalán, amit mondok? 

– Hülye voltam, hogy eldumáltam neked – mondta Foley. 
– Láttam én azt magamtól is – felelte Buddy. – De akkor most mi van? 

Akarsz a Bahamákra menni, vagy sem? Rajtad áll. 
Értelmes javaslat volt. 
– Nem ártana egy kis változás – mondta Foley. – Pénzünk van elég... 

Háromezer-hétszáznyolcvan azért nem semmi. Egy ismeretlen pofa 
segített, aki ott beszélgetett az egyik főnökkel. Tettestárs, és még csak 
nem is tud róla. 

– Hallottam egyszer egy hasonló sztorit – bólogatott Buddy. – Egy 
hapsi odament a pénztároshoz, mesélt neki egy viccet, hadd lazuljon, és 
végül odacsúsztatott elé egy cetlit, amire az volt írva, hogy „Ez nem vicc. 
Adja ide az összes nagy címletet!” 

– Nem rossz. – Foley egy pillanatra lehunyta a szemét, mint aki 
elgondolkodik a hallottakon. – Hát igen... Egy idő múltán azért kezd 
unalmassá válni. Az ember kitalál mindenfélét, hogy egy kicsit 
változatosabbá tegye. 



– Minden melóval így van az ember – mondta Buddy. – Viszont 
vannak műfajok, például a betörés, ahol... 

Foley megrázta a fejét. 
– Én sose lennék srenkes. Olyan sunyi dolog. És nehéz meló. Ha 

tévéket gyűjtesz be, teherautó kell. Ha ékszerben utazol, tudni kell, ér-e 
valamit. 

– Én olyan benyomulósra gondolok – mondta Buddy –, mikor otthon 
vannak a háziak. Az majdnem olyan, mint a bank. Vagy csinálhatnák 
szupermarketeket. Vagy italüzleteket. 

– Akkor már inkább a bank – mondta Foley. – Felállt, megint a tengert 
nézte. – Kurvára szeretném tudni, mi történt. 

– Hát akkor Glenn-nel kéne dumálni – mondta Buddy. – Ha elkapták 
volna, az benne lenne az újságban. Szerintem dekkol valahol. Vagy 
esetleg megint fölment Detroitba. – Most ő kezdett bólogatni. – Mikor 
először fölhívtam, épp onnan jött, felderítő repülésről. Emlékszel arra a 
Wall Street-i firkásra, a Zsákfelmetszőre? Az ott lakik. 

– Ripley? Persze hogy emlékszem. Az ötmillió kápéjával. Glenn még 
mindig ábrándozik róla? 

– Be akart menni hozzád a Gladesbe, hogy érdekel-e a dolog. 
– Esetleg. Most már. Szóval szerinted Glenn Detroitban van? 
– Ha nem kasznizták be. Azok után, ahogy otthagyott minket, szentség, 

hogy nem errefelé kóricái. 
– Én nem vagyok pipa rá – mondta Foley. – Nincs róla rosszabb 

véleményem, mint eddig. És ha most odafönt van, és lezsírozott valamit... 
– Dumált a Dudaorrú Millerrel. Tudod, akivel együtt akart 

megpattanni. Már nem bunyózik, ő menedzsel pár gyereket. 
Megkeressük, hol a bunyó, ott lesz a Dudaorrú is. 

– Ő elvisz minket Glennhez – mondta Foley –, mi meg segítünk Glenn-
nek megvágni a Zsákfelmetszőt. így gondolod? 

– Ha nem zavar, hogy be kell törnünk a pofához. 
– Sose éreztem kísértést, hogy fejeseket ugráljak a sötétbe – mondta 

Foley –, viszont az is igaz, hogy amíg bele nem kóstol valamibe az ember, 
nem tudhatja, hogy szereti-e. A gyerekkoromat New Orleansban 
töltöttem, de csak felnőtt fejjel kóstoltam meg a gumbót. 

Foley tekintete a semmibe révedt. Hallgattak egy sort. 
– Akkor közelítsünk másfelől – mondta végül Buddy. – Szerintem 

most az a legjobb nyugtatószer az aggodalmaidra, ha melózol egy kicsit. 
 

  



KILENC 
 
 
– Na végre kitűztek egy kis jutalmat – mondta Marshall Sisco az 

újságot olvasva. – Tíz lepedő a nyomravezetőnek. 
Csöngettek. 
– Fejenként. Az összesen harminc. 
Karen felállt. Kifelé menet még hallotta, hogy az apja azt dörmögi:  
– Késett –, meg valami olyasmit, hogy most megint lemarad 

valamilyen műsorról. Három nap telt el a szökés óta, este volt már, 
nyolcötvennyolcat mutatott az óra. Karen ajtót nyitott, rámosolygott a 
verandán álló Ray Nicoletre. Nem találta a házat, bolyongott egy kicsit, 
mondta Nicolet, annyi itt a fa meg a bokor. 

– Kész dzsungel errefelé. 
– Az, dzsungel – felelte Karen Sisco. – Megkérdeztem apát, emlékszik-

e még, milyen a házunk. Azt mondta, „fehér”. 
– Kéne neki egy kertész. 
– Van, de nem szereti, ha a szájába bámulnak. Mikor anyám élt, még 

lehetett látni a házat az útról. Ő mindennap nyesegetett meg gyomlált. 
Bolondja volt ennek a kertnek. 

– Most átmenetileg itt laksz nála? 
– Kivett egy hét szabadságot, hogy legyen időnk egymásra – felelte 

Karen. – Eddig mindennap golfozott. Vacsora közben nézi a 
Szerencsekereket, utána meg a puha angol krimiket... Azokban nincs se 
MAC–10-es, se vér a falon. 

Miközben ezt elmondta, végigvezette Nicoletet a sötét házon, egészen a 
zöld-vörös huzattal kárpitozott kanapékkal és fotelekkel berendezett, 
tompa világítású nappaliig. 

Marshall Sisco az állólámpa alatt ült, és újságot olvasott. Odakint, a 
kerten túl a Leucadendra Country Club gondosan ápolt golfpályája terült 
el: a negyedik és az ötödik lyuk közötti, kissé lejtős terület. 

– Apa! – mondta Karen. – Megjött Ray Nicolet. – A két férfi kezet 
fogott. – Ray a veszélyes bűntények akciócsoportjánál van, jelenleg a 
szökésen dolgozik. 

– Látom – mondta az apja, mire Ray odafordult Karenhez, és dzsekijét 
széttárva mutatta: fekete pólótrikójára vörössel volt rászitázva a csoport 
neve. – Hátha valaki nem tudná, hogy kiféle-miféle. 

– Azért késtem, mert... – kezdte Ray, de nem jutott tovább, mert 
Marshall Sisco a szavába vágott. 

– Válaszoljon nekem egy kérdésre, Ray. 
Karen izmaiban feszültség ébredt, de rögtön ki is engedett, látva, hogy 

apja kissé megemelinti az ominózus cikkhez hajtogatott újságot -tehát 
nem a magánéletéről fogja faggatni Rayt, nem a házasságáról meg a 



válásáról kérdez majd, hogy együtt lakik-e még a feleségével meg 
ilyenekről. 

– Na itt van – folytatta Marshall Sisco. – Itt a főcím, „Egy gyilkossal 
adtam össze magam – mondja a miami asszony, aki még mindig nem tért 
teljesen magához a történtek után.” Little Havannában lakik. Beállított 
hozzá egy ürge, hogy most lapátolt át Kubából egy tutajon, nem ismer itt 
senkit, nincs hova mennie. A nő adott neki sertéshúst rizzsel, és mire 
észrevette magát, már nagyban hemperegtek a kanapén. Állítólag nagyon 
gyöngéd volt az illető. 

– Beszéltem a nővel – mondta Nicolet. – A pofa előadta neki, hogy 
mennyire hiányzik neki a kislánya, ő meg megsajnálta. 

– Manapság így cserkészik be a nőket? – vonta fel a szemöldökét 
Marshall Sisco. – Megint belenézett az újságba. Figyeljenek. – „Az 
asszony ezután bement a hálószobába, és a gyerekeivel aludt. – A 
férjemen kívül nem engedek mást az ágyunkba – mondja.” A férje egy 
másik városban dolgozik. Másnap reggel a nő megreggelizteti az ürgét, 
csokoládés kukoricapelyhet ad neki, és közben elszalajtja az egyik 
gyerekét, hogy hozzon egy tubus Colgate borotvakrémet az ürgének, 
normál illatosításút. 

– Reklámnak nem is rossz – állapította meg Karen Sisco. – A szökött 
fegyenc a Colgate borotvakrémre esküszik. 

– A normál illatosításúra – bólintott rá az apja. – Engem viszont most 
inkább az érdekel, miből derítették ki, hogy ez az ürge azonos azzal a 
bizonyos Chirinóval. 

– A személyleírásból, amit a nő adott róla – felelte Nicolet. – Egy-egy 
méh van mindkét alkarjára tetoválva. A Muhammad Ali-szlogen: 
„Táncolj, mint a pillangó, szurkálj, mint a méh.” Profi bunyós volt a pofa. 
A nő azt is elmondta, hogy a pofa ellopta a férje pisztolyát, egy 
huszonkettest, meg pár ruhadarabját. De a legújabbat még nem is 
mondtam. 

– Egy pillanat. – Marshall Sisco fölemelte a kezét. 
– Ez egy férjes asszony. Lefekszik egy palival, mert az hiányolja a 

kislányát, aztán kikürtöli a nagyvilágnak. Maguk persze nem adják ki a 
nevét, mert védik. Mintha valami olyasmit mondanának ezzel, hogy nincs 
ebben semmi rossz, amíg a férj meg nem tudja. Mint mikor a nejét 
megcsaló férj azzal védekezik, hogy amit nem tud az asszony, az nem fáj 
neki. – Kezébe vette a poharát. 

– Apa... – mondta Karen. – Hadd mondja el Ray, hogy miről van szó. 
– Ezer százalék, hogy benne lesz az esti híradókban – mondta Ray 

Nicolet. – Megcsíptük az egyiket. 
Marshall Sisco letette a poharát. 
– Komolyan? Hol? 
– Kint West Dade-ben, a fizetőkapunál. 
– Mikor megláttam, hogy díjat tűztek ki a fejükre... 



– Apa... – próbált közbeszólni Karen. 
– ...rögtön mondtam magamban: na kész, ezek köddé váltak. 
– Apa... – szólt Karen. 
Marshall Sisco ránézett. 
Karen Sisco Ray Nicoletre. 
– Foley volt az? 
 

*** 
 
Majdnem nyolc kilométert kellett futniuk a cukornádban, mire a 

benzinkút magasságában kiértek a 27-es útra. Fölmásztak egy nagy 
nyerges vontató platójára, azzal utaztak egész éjjel. El Huecó-ba, a 
Gödörbe mentek, erre a fák- bokrok közötti eldugott területre, ebbe a 
csavargótáborba, ezek közé az emberek közé, akik mások által szemétre 
hajított dolgokból összetákolt viskókban éltek, furnírlapok, rozsdás 
vaslemezek, leszakadt ajtók és foszlott autóülések között. Kubaiak voltak 
mind, férfiak – nő nem akadt közöttük. Chino azt mondta nekik, hogy egy 
tutajon érkezett, amely a part közelében szétesett, de Szűz Mária, Isten 
Szent Anyja segedelmével kievickélt valahogy. Azt mondta, nem tudja, 
kicsoda a másik, aki vele jött, hiába van ugyanolyan ruhában. Lehetőleg 
nem mutatkozott Lulu társaságában, és meg is mondta neki, hogy többé 
ne mászkáljon utána, tartsa távol magát tőle. A harmadik napra ketten 
összesen húszezer dollárt értek bármelyik csavargónak, aki tudott újságot 
olvasni és volt annyi sütnivalója, hogy azt mondja magában: igen, talán, 
meglehet, és ezután nem volt rest elballagni másfél– két kilométernyire, 
az országúti rendőrökhöz. 

Lulu ennek a bizonyos harmadik napnak a reggelén újsággal a kezében 
cövekelte magát Chino elé, megvádolta, hogy összeadta magát egy nővel, 
és az orra alá dugdosta a cikket, amelyikben egy nő azt állította, hogy 
lefeküdt egy gyilkossal. Naná, felelte Chino, naná, hogy keresett egy nőt, 
nyolc éve nem volt nővel. Velem voltál, mondta erre Lulu. Sértődötten. 
De ugyanakkor a féltékeny asszony minden ráción túllépő dühével. Akkor 
is ilyen lehetett a hangja, mikor egy pisztolyból kilenc golyót eresztett a 
szobatársa koponyájába. Chino adott neki egy inget meg egy nadrágot a 
nő házából elhozottak közül, és azt mondta, hogy később, sötétedés után 
megkeresi. Ezután odament egy emberhez, aki épp kávét főzött, kubai 
módra, Panatelast szívott, és özönvíz előtti rádióján egy floridai spanyol 
nyelvű adót hallgatott, a Radio Mambit. Ezt az embert Santiagónak 
hívták, harci kakasok betanításával foglalkozott, a tolltól megfosztott 
lábakkal peckeskedő harcosokat hálós ketrecekben tartotta. Már a 
nyolcvanas évek elején is itt élt, és ismerte ezt a világot. 

– Láttad azt az embert, akivel az előbb beszélgettem? – kérdezte ettől 
az embertől Chino. – Az egy homokos. 

– Elhiszem – bólintott Santiago. 



– Azt is tudom róla, hogy gyilkos, és hogy egy személyes dolog miatt 
meg akar engem ölni. Ha viszont te elmész a szimatokhoz, és 
megmondod nekik, hol találják a homokost, adnak neked tízezer dollárt. 
Érted, amit mondok? 

– Claro – felelte Santiago. 
 

*** 
 
– A 27-es úti őrsünk címe és telefonszáma benne volt az újságban, 

úgyhogy az illető tudta, hova forduljon. 
Ray Nicolet leült a kanapéra, Karen apja közelébe. Karen ott állt 

előttük – nem volt hajlandó leülni –, kilógó ingben, farmernadrágban. 
Marshall Sisco a koktélját kortyolgatva hallgatta Ray Nicolet előadását. 

– Ez az áldott lélek, ez a Santiago nevű, egy szétcsócsált szivarral a 
szájában állított be, hogy ő tudja, hol a két szökött rab, kint dekkolnak ott 
a nyomortanyán, a reptér túlsó oldalán. Jártam már arrafelé, 
kakasviadalügyben, egy ócskavas-telep banánfákkal. Odatettünk elé egy 
kazal fényképet, rögtön kiszúrta Chirinót és Linarest, és megkérdezte, 
hogy mikor kapja meg a húszezer dollárját. Mondtuk neki, hogy csak 
üldögéljen itt szépen, mindjárt jövünk vissza. Fél hétre kint is voltunk: a 
csoport, az FBI, a metro-dade-iek meg a helyi zsaruk. Még a 
vadvédelmisek is. Miután elhelyezkedtünk, jöttek a helikopterek, és úgy 
bevilágították a terepet, mint egy rögbistadiont. A kakasok kukorékoltak, 
ahogy a torkukon kifért, a táborozókat kitörte a frász, spanyolul 
ordítoztak, feltartott kézzel jöttek elő a kalyibáikból. A parancs úgy szólt, 
hogy ha valaki futásnak ered, figyelmeztessük, és ha nem áll meg, mint a 
cövek, lőjünk. Linares nyílegyenesen az egyik metro-dade-i zsaru felé 
menekült, nem állt meg, négyet kapott. Chirino után az egész tábort 
felforgattuk, hogy úgy mondjam, minden kő alá benéztünk, de 
felszívódott. Linares útban a Jackson kórház felé meghalt. 

Karen kipöccintett egy cigarettát, és az apja fotelja melletti kisasztalról 
fölvett egy öngyújtót. 

– Kifizettétek az illetőnek a fejpénzt? 
– Igen. Rögtön, ahogy visszaértünk. 
– Csekkel? 
– Á. Kápéban. Késő volt már, a bankok zárva. Megkérdeztem a jó 

embert, hogy akarja-e reggelig a páncélszekrényünkben tartani. Majd ha 
megőrült. Nem. Egy olyan csont-bőr öreg szivar volt, úgy nézett ki, mint 
egy bontott csirke. Berakta a tízezer dollárt egy reklámszatyorba, és 
elpályázott. 

Karen mélyen megszívta a cigarettáját, és lassan kilehelte a füstöt. 
– Foley nem volt ott? 
– Az egy színkubai telep – felelte Ray Nicolet. – Ha Foley előre 

eltervezte, merre húzza a szennyest, ez biztos nem szerepelt a 



megtekintendő látnivalók sorában. Úgy veszem észre, az összes 
szökevény közül egyedül ő tudja, mire játszik. 

 
*** 

 
Lement a híradó, már az időjárás-jelentésnél tartottak. Buddy 

megnyomta a távirányítót, kikapcsolta a kisasztalon álló, 
szobanövényekkel körülvett tévét. Ettől eltekintve se ő, se Foley nem 
mozdult. Ültek a kanapén. 

– Szerinted? 
– Azt hittem volna, Chino jobb búvóhelyet is talál. Ez olyan, mint egy 

hobótábor. 
– Azt mondják, nem volt ott. 
– Ha Lulu ott volt, akkor ő is – mondta Foley. – Csak ő felszívódott. 

Tudod, min töröm a fejem? Hogy esetleg azt hiszi, hogy én dobtam föl. 
Merthogy előtte megkérdezte tőlem, hogy akarok-e velük menni. 
Mondtam hogy nem, de a terveimről nem beszéltem neki. 

– Miért nem? 
– Nem tartozott rá. Most viszont ő is olvassa a lapokat, és látja, hogy én 

is kint vagyok. Tudja, hogy nem úgy történt a dolog, ahogyan Púp 
előadta, nem estünk neki a kápolnában. Fölteszi magában a kérdést, hogy 
mit kerestem én ott Púppal. Mármost ami azt a kérdést illeti, hogy 
szóltam-e a télakról Púpnak, arra igen a válasz. De csak azért, hogy 
odacsaljam a kápolnába, az egyenruhája miatt. Ha Púp nincs ott, akkor se 
bírtak volna mind meglógni. Tudták, hogy amint kiérnek, azonnal 
kiszúrják őket. Az őr a hetes toronyból, vagy hozzáérnek a kerítéshez, a 
rezgődrót bekapcsolja a riasztót... 

– Húzza az most a szennyest esze nélkül – mondta Buddy magasról 
csokizik rád. 

– Kivéve, ha a fejébe vette, hogy bevamzeroltam. Mert akkor nem 
csokizza le a dolgot. Ismerem a fajtáját, ez kezét– lábát töri, hogy bosszút 
álljon. 

– Hát csak törje. Úgyse talál meg. Hogyan találna? 
– Esetleg Adele-en keresztül. 
– Tudja, hol lakik? 
– Én nem mondtam meg neki. Egyszer viszont dumáltunk, rumot 

ittunk, és hogy úgy mondjam, bizalmasabb dolgok is szóba kerültek. 
Elmondta, hogyan került ide Kubából, tizenkét éves korában. 47-es a 
gyerek. Világéletében profi bunyós akart lenni, talán még bajnok is 
lehetett volna, ha nem jön az a balhéja. Meséltem neki Adele– ről, meg 
hogy azt a bankot is miatta csináltam, meg arról a firebirdös faszkalapról 
is... 

– Ha nem mondtad meg neki, hol lakik... Nincs benne a 
telefonkönyvben. 



– Azt viszont mondtam, hogy egy bűvésszel dolgozik, és arra fölkapta a 
fejét. Frankón? És hogyan fűrészeli ketté a spinkókat? Látott egyszer egy 
bűvészt Vegasban, mikor ott bunyózott. Hogyan bírt az a spinkó tigrissé 
változni? Változott már Adele valamilyen állattá? Szeretett volna 
megismerkedni vele. Vagy legalább megnézni, mikor látogatóba jön. 

Buddy felállt. 
– Hozok egy diétás Pepsit. Hozzak neked is? Vagy inkább egy sört? 
Foley nemet intett. Buddy elindult a konyha felé, de megállt. 
– Mondtad neki a bűvész nevét? 
– Emil, a varázsló – felelte Foley. – Igen. Azt hiszem. Fölhívnád nekem 

Adele-t? Sose lehet tudni. 
– És mit mondjak neki? 
– Hogy ne álljon szóba semmiféle kubaival. 
– Lehet, hogy be van poloskázva a telefonja. 
– Megismeri a hangod? 
– Szentség. 
– Akkor csak ennyit mondj, és tedd le. 
 

*** 
 
Amint besötétedett, Chino otthagyta a tábort, eltalpalt a szántók között 

egészen a városszéli Café Cuba Libréig, ahol leült egy üres asztalhoz. 
Santiago elfecsegte neki, hogy ide jár, ha rumba akarja áztatni az agyát, 
és Chino úgy tippelt, itt fogja este ünnepelni a meggazdagodását. Vett hat 
doboz Polar sört, átment velük az út túloldalára, a fák közé. Ugyanúgy 
várta a kakaspecért, ahogy annak idején az előtt a Fifth Street-i 
edzőterem előtt azt a menedzsert. Számtalan ok miatt jutott erre a pontra 
életében, és egyikről sem tehetett. 

Túlságosan sokszor tört el a keze. 
Sose volt ideje eleget edzeni. 
Sose volt egy rendes, komoly menedzsere. 
Sose jutott géz a kezére: pamutfáslit használt, minden edzésnap után ki 

kellett mosnia. 
Mi még? 
Sose volt kapucnis melegítője. 
És a nagy, az igazi ok: soha nem volt senkije, akit igazán érdekelt volna, 

mi van vele, mi lesz vele. Miután bekapta Palominótól azt a bal csapottat 
a szemére, Paco, a szorítósarki sebkezelő nem figyelmeztette, hogy ne 
fújja ki az orrát. Az orrfújás fokozza a nyomást a véredényekben, a szem 
bedagad és bezárul. Az a mocsok bíró meg leléptette ott Vegasban, azon a 
meccsen, amit Foley is látott, pontosabban amiről azt állította, hogy látta. 
Foleynál sose lehet tudni, mert hazudik, mintha könyvből olvasná, és 
csak színleli a haverságot. Tiszta véletlen volt, hogy azt a balost épp a 
szemével védte, és erre jött még az orrfújás. Ha nem fújja ki az orrát, 



megveri Carlos Palominót, és akkor próbálkozhatott volna Cuevas, 
Benitez, Duran vagy Curry ellen, bárki ellen, és nem kellett volna 
lefeküdnie annak a fehér gyereknek, akit hátra tett jobb kézzel is 
kifektetett volna, harminckilenc évesen is. 

Ücsörgött a Cuba Librével szemben, a fák takarásában. Megitta az 
egyik sört, aztán hozzáfogott a másikhoz. A pisztoly, amit a nőtől 
elhozott, egy hosszú csövű, 22-es Rüger volt, céllövő pisztolynak nézte; 
nem egy nagy kaliberű fegyver, de ez is megteszi. Pontosan fél nyolckor 
hallotta meg a helikopterek dübörgését s látta körülbelül másfél 
kilométernyire, a nyomortanya tájékán lenyúlni keresőreflektoraik 
vakító, fehér fénypászmáit. Mintha puskadörrenéseket is hallott volna, de 
ebben nem volt biztos. Maradt, ahol volt; lassan kortyolgatta a sört, el ne 
fogyjon idő előtt. Három órája várt, mikor Miami felől feltűnt Santiago 
kisteherje. Olyan rozoga volt, hogy Chino nem tudta megállapítani, 
milyen gyártmány. Átballagott az út másik oldalára, a pisztoly ott volt a 
nadrágja korcába tűzve, a nő férjének inge alatt. A kocsi időközben beállt 
a kávéház előtt parkoló pár autó mellé. Santiago kiszállt, és bezárta az 
ajtaját. Chino odakiáltott neki, mire hátrafordult. Az utcai lámpa és a 
Cuba Libre vörös neonjának fényében látszott, mint vált arcán a 
meglepettség egy pillanat alatt nyílt tekintetű, készséges ártatlanságra; 
egy csöppet mintha még mosolygott is volna hozzá. 

– Kifizettek? 
– Ahogy mondtad. 
– Hol a pénz? 
– Csak nem hiszed, hogy nálam? Á... Otthagytam éjszakára a 

páncélszekrényükben. Azt mondták, holnap megkapom. 
Chino a kisteher felé pillantott. 
– Hát a zacskóban mit cipelsz? 
– Csak pár dolgot, amiket vettem. 
– Iszol egy sört? – kérdezte Chino. 
Sose látott még embert annyira hálásnak, mint Santiagót, mikor azt 

felelte: 
– Naná! – Megint mosolygott, és a kávéház felé lépett. 
Chino elkapta törékeny karját. 
– Nem ott bent. Vettem már párat, ne vesszen kárba. 
Átvezette Santiagót az utca túloldalára, hiába mondta az, hogy inkább 

üljenek be a kávéházba, ő fizet. És hogy odaadja Chinónak a fele jutalmat, 
holnap akarta meglepni vele. Mikor beértek a fák közé, Chino azt 
mondta: 

– Igénybe veszem a kocsidat. 
Persze, felelte Santiago, bármikor, nyugodtan. 
– Hát a kulcsok? – kérdezte Chino. 
Hát itt, a kabátja zsebében, válaszolta Santiago. A kabát egy fekete 

műanyag dzseki volt, csak úgy a vállára vetve. 



– Vedd le – mondta Chino. 
Nekiadja, mondta Santiago, meg bármit, amit csak kíván. Miközben 

lekanyarította magáról a dzsekit, a vörös neonos kávéház felé fordult; jó 
néhányan üldögéltek odabenn, de nem jött ki senki. Chino a háta mögött 
előhúzta a pisztolyt, tarkón lőtte, majd mikor már a földön hevert, még 
kétszer belelőtt. 

Várt egy kicsit, hogy mozdul-e. Nem. A pisztolyt a karjára dobott 
dzsekivel takarva odament a kisteherhez, beszállt és elhajtott Miami felé, 
keresni egy telefonfülkét. 

 
  



TÍZ 
 
 
– Jelenleg Adele Delisi néven fut – mondta Karen Sisco ez a lánykori 

neve. Nyolcvanhatban, Vegas-ban ment hozzá Foleyhoz, és rá egy évre, 
Los Angelesben nyújtotta be a válókeresetet. Most negyvenkét éves. A 
South Beach-i körzetben lakik, a Collins Avenue-n, a Normandie 
panzióban. 

A konyhaasztalnál ültek. Karen cigarettázott és kávét kortyolgatott. 
Apja, máris golföltözékben, a klubba készült, vajas kenyeret, sajtot és 
kávét reggelizett. 

– Megnézte valaki a telefonbeszélgetéseit? 
– Az utóbbi hónapban hatszor hívták a Glades-ből, utoljára a szökés 

napján. Viszont az öt hónap alatt, mióta ott ült, egyszer sem látogatta 
meg Foleyt. 

– Nem akarta, hogy a neve rákerüljön a listára. 
– Burdon megkérdezte tőle, hogy miért hívogatta Foley, mire azt 

mondta, hogy depressziós volt. És hogy már nyolc éve nem látták 
egymást. 

– Benne van a nő – mondta Karen apja. 
– Szerintem is. Foley elmesélte nekem, hogy azért jött Floridába, mert 

meg akart látogatni valakit, de aztán leállította magát. Azt mondta, jobb, 
ha befogja a száját. 

– A nőt látogatta meg. És a nő kiket hívott? 
– A sógornőjét, Annt. Lemezlovas, tudtommal Kanadában. Meg egy 

bűvészt, akivel együtt dolgozott, valamilyen Emilt. 
– Emil, a varázsló, harmadosztályú ripacs – mondta Marshall Sisco. – 

Harapott egyet a szendvicséből, ivott rá két-három korty kávét. – Az 
benne a varázslatos, hogy még mindig megél belőle. Galambokkal 
dolgozik. 

– Mikor Burdonnel beszélt, csak rohadt káposztafalónak emlegette. A 
pali karácsony előtt kirúgta, és fölvett a helyére egy fiatal lányt. Adele-t a 
szökés óta szemmel tartják, de nem ment el senkihez, nem találkozott 
senkivel. Föladott egy hirdetést a Herald-ba, az álláskereső rovatba, hogy 
beállna bűvészinasnak. Tiszta mázli, hogy ez eszébe jutott. Mialatt elvolt, 
bepoloskázták a telefonját. 

– Akármibe lefogadom, hogy ezt ő is tudja. Menj el hozzá, beszélj vele. 
– Már gondoltam rá. Mondtam is Burdonnek, de azt felelte, hogy van 

elég embere. 
– Azért csak beszélj a nővel. Ha jól csinálod, neked olyasmiket is 

elmond, amiket Burdonnek nem. Figyeld a hangsúlyait, hogy hogyan 
beszél Foleyról. Mondd neki, hogy szerinted jóképű pali. Vagy nem is: 
először azt meséld el neki, hogy fél óráig össze voltál zárva vele a 



sötétben, egy csomagtartóban. Figyeld, hogyan reagál. Ha benne van is, 
vajon mit kap cserébe az izgalmakért, meg hogy rendőrök lihegnek a 
nyakába? A nyakam rá, hogy semmit. Tehát még mindig szereti annyira 
ezt a Foleyt, hogy vásárra vigye miatta a bőrét. Te lehetségesnek tartod? 
Miféle ember az a pali? 

– Visszafogott. Magabiztos. 
– Öntelt? 
– Nem. Viszont meglepte, hogy még nem hallottam róla. Talán kellett 

volna. 
– Hasonlít arra a Tillman nevűre? 
– Távolról sem. 
– Emlékszel, mikor felhívtál? Ha jól tudom, háromszor voltál el azzal a 

figurával. Elmondtad, hogy bankrablással gyanúsítják, és hogy nem 
tudod, mit csinálj. Én akkor azt tanácsoltam, hogy szerezz magadnak 
valaki mást. 

– Azt mondtad, hogy ha érdekel az igazság, kérdezzem meg tőle. 
– Igen... Hogy hozd szóba a témát, és figyeld a reagálását. Ha 

beleizzad, hívj erősítést. Erről a Foleyról viszont tudod, hogy sáros, és 
mégis szeretnél találkozni vele. 

– Meg akarom bilincselni. Be akarom varrni. 
– Jó, jó... Nem kell túllihegni. A sértett önérzet, az beszél belőled, mert 

hiába volt nálad fegyver, mégis elkapott. Ez piszkálja a csőrödet, és ezt 
meg is tudom érteni. Ugyanakkor viszont kíváncsi is vagy erre a palira. Az 
este kétszer is megkérdezted felőle Nicoletet, a nős barátodat. Félted, de 
nem akartad kimutatni. 

– Az én nős barátom... Beetetted azzal az újságcikkel, csak hogy szóba 
hozhasd a hűtlenséget. Nem akartam hinni a fülemnek, hogy már megint 
ezt csinálod. Ezért nem hozom ide soha a barátaimat, mert kihallgatod 
őket. Anya is mindig emiatt kiabált veled. 

– Anyád, nyugodjék békében, soha nem emelte föl a hangját. Csak úgy 
rám nézett. De nincs igazad. Én csak megszűrtem az udvarlóidat, hogy 
melyik a hülye, segítettem neked kiszuperálni az alkalmatlanokat. Itt van 
ez a Nicolet. Úgy veszem észre, nincs vele semmi baj, csak épp nem bír 
magával. Az a Magnum a derékszíjába tűzve... Te szereted az ilyen 
veszélyes palikat, igaz? Tudod, mit szoktam mondogatni: csak egy 
hajszálvékony vonal választja el egymástól az állandóan a pisztolya után 
kapkodó szimatot meg a bankrablót. Talán emiatt érdekel ennyire ez az 
öreg bankrabló, Foley is. 

– Engem elrabolt ez a pasas. 
– Igen, de te a Gladestől a fizetőkapuig egyfolytában csevegtél vele. 

Nekem ez inkább hangzik egy első randinak, mint emberrablásnak. 
Hallottál már a Stockholm-szindrómáról? 

– Most ne gyere nekem ezzel – mondta Karen. 



– Az a stockholmi bankrablás – folytatta zavartalanul az apja. – Két 
pofa csinálta, ez egyiket úgy hívták... Nem jut eszembe. 

– Olufsson – mondta Karen. 
Apja rákacsintott. 
– Látod? Tudod te, miről beszélek. Bent ragadtak a bankban, és pár 

napig túszul tartották azokat a nőket. Miután kiszabadultak, három nő is 
közölte, hogy beleszeretett Olufssonba. 

– Én nem túsz voltam, csak fél óráig együtt feküdtünk egy 
csomagtartóban. 

– Hát nem tudom... Felőlem nézve ez a Foley nagyon hasonlít erre az 
Olufssonra. Beszélj a volt feleségével, kíváncsi vagyok, mit mond róla. 

– Tudom én, kicsoda Foley. Egy megrögzött bűnöző, egy szélhámos. 
– Az előbb úgy mondtad, hogy visszafogott meg magabiztos, mintha 

imponálna neked. 
Karen Sisco egy ideig szótlanul nézte az apját, hogyan harap a vajas-

sajtos franciakenyérbe, hogyan issza a kávéját; valahogy Walter 
Matthaura emlékeztette. Egyszer, mikor épp a kocsijában ülve figyelt 
valakit, egyszer csak odarohant hozzá két nő, hogy uramisten, ez Walter 
Matthau! Mire megszabadult tőlük, az illető, akit figyelt, kijött az 
étteremből, és elpályázott. 

– Tudom már, mit akartam kérdezni tőled – szólalt meg némi rágás 
után ismét Marshall Sisco. – Hogy lehet az, hogy Glenn Michaels neve 
egyszer sem bukkant fel se az újságokban, se a tévében? 

– Én is föltettem ezt a kérdést Burdonnek, és azt mondta, Michaelshez 
senkinek semmi köze, az az ő páciensük. Mármint a FBI-é. Elmondtam 
neki, hogy Michaels valahol északon tervez valamilyen balhét, valami 
nagy húzást. Erre megkérdezte, hol van az az észak, mire közöltem vele, 
hogy Michaels azt mesélte, hogy tavaly novemberben a segge is befagyott 
Detroitban, talán ott kéne próbálkozni. Ma reggel felhívott, hogy Glenn 
Michaels néven novemberben innen senki sem repült Detroitba. 
Mondom neki, mehetett kocsival, erre meg azt válaszolta, hogy ne 
emésszem magam ezzel az üggyel. 

– Nem azt mondta, hogy ne törd rajta azt a bájos fejecskédet? 
– Valami ilyesmit. 
– Te meg legszívesebben tökön rúgnád. 
– Én legszívesebben bevarrnám Michaelst. Foleyt már említettem. És 

Buddyt is, ha ott szédeleg valahol mellette. 
– Tölts légy szíves, egy fél bögrényit, és mondd el, mit lehet tudni erről 

a Buddyról. 
– Nem sokat – felelte Karen, és felállt. Elment a kannáért, töltött, 

visszaült. – Körülbelül egyidős és egyforma alkatú Foleyval, van egy 
nővére, egy kiugrott apáca, de nem tudjuk, hol. Együtt ült Foleyval a 
Lompocban, Michaels ott jött össze velük. Burdon azt mondta, felhívja a 
börtönt, hátha tudnak valamit, ki volt Foleyék haverja. 



– Nagy szerencse lesz, ha emlékszik ott valaki Foleyra – mondta két 
falat között Marshall Sisco. – Vannak ott vagy kétezren. 

– Mikor legutóbb ott jártam, ezerhatszáz elítéltjük volt. 
– Arra számítanak, hogy valamelyik adminisztratív smasszer odaül a 

számítógéphez, és kiugrasztja belőle a Buddy nevet? De még ha tudják is 
a keresztnevét: mikor került be? Hány évet kell végignézni? Azt csak 
akkor lehet tudni, ha tudjuk, hogy hány évet kapott. Képzeld csak el. Kiáll 
valaki a rabok elé, és elkiáltja magát: „Emberek! Emlékszik valamelyikük 
egy Buddy nevű elítéltre?” – Marshall Sisco megint ivott egy kávét, aztán 
felhajtotta, ami még maradt. – Rohannom kell. 

Felállt, odament a golfpályára néző ablakhoz, kinézett. 
– Én megkérdeztem Foleytól – mondta Karen –, hogy ő akasztotta-e rá 

a Buddy nevet, és igennel felelt. De mi van, ha ez a valódi neve? 
Apja megfordult, meglepettnek látszott. 
– Honnan származik? 
– Arkansasból. 
– Hát nem tudom... Ezzel szemben ahogy most belegondolok, lehet, 

hogy ez a Buddy a kulcs. Talán őt kellene először körülszimatolnunk. 
Kockára tesz mindent, még az életét is, hogy kiszabadítsa egy 
börtöntársát. Mi ebben neki a bóni? Barátságból teszi, vagy haszna van 
belőle? Érted, hová akarok kilyukadni? 

– így vagy úgy – felelte Karen –, Foley a lekötelezettje. 
– Ezek szerint bármire készül is Buddy, jó sansz van rá, hogy Foley vele 

tart. Keresd meg Buddyt, és megtalálod Foleyt. 
– Csak épp nem tudjuk Buddy nevét. 
– Adtál nekem egy ötletet – mondta Marshall Sisco –, de most már 

tényleg muszáj mennem, már így is késésben vagyok. 
Karen kikísérte, és kinyitotta neki a garázsajtót. 
– Apa... Ne légy már ilyen. Hol keressük? 
Marshall Sisco kinyitotta a kocsija ajtaját, és hátranézett a lányára. 
– Lehet, hogy beválik, lehet, hogy nem. Ha visszajövök, megmondom. 
– Egy óra múlva nem erről fogsz beszélni, hanem a golfról. 
Csattant a kocsiajtó. 
Minden indítóütése a pályán maradt, minden emelt labdája a lyuk 

körzetében állt meg, minden hosszú gurítása betalált... A jeges Jack 
Daniels mindvégig ott volt a keze ügyében. Nagyzolt, néha még lódított is. 
Ezzel szemben értett hozzá, hogyan lehet megtalálni valakit: ez volt a 
mestersége. 

Karen a mosogatóra pillantott. 
Nem kéne elmosogatni? 
Vagy inkább Adele Delisit hívjam? 
 

*** 
 



Buddy délelőtt háromszor is hívta, de egyszer sem találta otthon. Foley 
végül azt mondta, nem számít, majd elmegy hozzá. Hülyeség, tiltakozott 
Buddy, de Foley már eldöntötte magában. 

– Te is tudod, hogy figyelik a szállodát. 
– Hogy elmegy-e. Gondolod, hogy mindenkit lenyomoznak, aki 

bemegy? 
– Miért kockáztatsz? 
– Tartozom neki. 
– Nyolc éve nem adsz neki egy vasat sem, és akkor most hirtelen... 
– Itt nem pénzről van szó. Ez más. Egész éjjel le se hunytam a szemem, 

nem bírtam aludni ezen a kanapén. Ez egy vasalódeszka. Egész éjjel ezen 
gondolkoztam. Ha nincs Adele, én se vagyok itt. 

– Ez igaz, mert akkor nem nyomultál volna be abba a bankba, és nem 
vágtak volna sittre. 

– Segített kiszabadulni. A minimum, hogy meglátogatom. Ha nem 
megy, hát nem megy, de legalább megpróbálom. 

– Én nem viszlek oda. 
– Odamegyek. 
– Kiszúrnak az utcán. 
– Te mondtad, hogy nem hasonlítok a pofalemezemre. Nincs rólam 

más fényképük, csak ami a priuszlapomhoz van tűzve. 
– Ahogy te tévedsz. Szanaszét osztogatják. Már az előtt is láttam 

mindenütt bankokban, mielőtt megismertelek. 
– Turistának álcázom magam. Sort, szalmakalap, a nyakamban 

fényképezőgép. Kattintgatok, tátom a számat, andalgók, kirakatot nézek. 
Szandál. Zoknival. Segítesz kicsípni magam? 

 
  



TIZENEGY 
 
 
Adele egész délelőtt a szállodasoron mászkált, turisták között, járdára 

kitett asztalokat-székeket kerülgetett, bement az összes étterembe és 
kávéházba, megkérdezte az üzletvezetőket, hogy megtennének-e neki egy 
óriási szívességet. Még akiket ismert, azok is úgy vették el a kezéből a 
tenyérnyi cédulát, mintha kakás lenne; rezzenéstelen fapofával nézték, 
miközben Adele elmondta, hogy ez a Herald-ban feladott hirdetésének a 
másolata, de az egy olyan kis példányszámú lap, hogy arra gondolt, hogy 
ha esetleg kitehetne itt néhányat a korzón... Egyik megengedte, másik 
nem. Ahol megengedték, kiragasztotta. 

 
IGAZI VARÁZSLAT! 

Hívja a 673-7925-öt, és megjelenik Adele! 
Gyakorlott bűvészsegéd. 

Galambokhoz ért, 
az illúzió minden területén jártas. 

 
A Collins Avenue 10. felé sétálva megállt, hátranézett, és látta, hogy az 

őt kísérgető férfi megáll a sarkon: úgy áll ott jobbra-balra nézegetve, mint 
aki eltévedt. A slepp másik tagja az utca átellenes oldalán szintén megállt, 
az a cipőfűzőjét bontotta ki és fűzte be. Nem értette, miért fárasztják 
magukat vele. Odaintett a túloldalinak, és továbbindult. A következő 
kettő – öltönyös, komoly férfi ez is, az is – egy autóban ült, az egyik 
újságot olvasott. Naponta írtak valamit a lapok Jackről meg az egyik 
kubairól – „Még mindig szökésben!” –, Buddyról és Glennről viszont egy 
szót sem, ami arra utalt, hogy bevált a kétautós terv. Glenn pár nappal a 
szökés előtt eljött hozzá, ült ott a vodka-tonikjával, tette-vette magát, 
várta, hogy Adele tegye meg az első lépést, minduntalan a haját 
simogatta, előadta, milyen penge fiú, és mik a tervei Jackkel és Buddyval, 
mert van egy nagy húzása, amit már előkészített. Adele pár perc alatt 
megértette, miért nem akar Jack összepacsizni ezzel a loboncossal, miért 
mondta legutóbb a telefonba, hogy leveszi róla a napszemüvegét, és rálép. 
Beszélgetés közben megkérdezte Glenntől: „Tudja, kire emlékeztet maga 
engem? Arra a tarhásra, aki ott lakott O. J. házában, aki a hajával lett 
híres.” Glenn erre visszakérdezett: „Igen? Tényleg?” Bóknak vette. 
Legjobb lenne, gondolta Adele, berámolni Emil varázsdobozába, és 
örökre eltüntetni. 

A Normandie-hoz érve odabiccentett az előtérben ücsörgő 
öreglányoknak, akik úgy tanyáztak ott, mint akiknek már semmi más 
teendőjük az életben – nem is volt. Odaintett a portapult mögött álló 
Sheldonnak: girbegurba, sárgás mosolyt kapott válaszul. De ő legalább 



mosolygott. Azok a bevarrt seggű direktriszek a szállodasoron még csak 
ennyire sem strapálták magukat. Egy-két bátorító szóról nem is beszélve. 

Fölment a másodikra, bement a nyersfa színű, ötvenéves bútorokkal – 
Miami Beach Moderne – berendezett szobájába. Az ernyedt függönyöket 
vitorlás hajók és pálmafák díszítették. Bekapcsolta az ablak alatti 
légkondicionálót. Valahányszor kipillantott az utcára, azon imádkozott, 
nehogy ott lássa Jacket az utcán, ahogy a filmekben: egy lámpaoszlopnak 
támaszkodva, cigarettával a szájában, az ő ablakát nézve. 

Letette az üvegtetejű ebédlőasztalra a megmaradt reklámcédulákat, 
aztán egy ideig csak állt ott és réveteg tekintettel nézte őket. 
Galambokhoz ért, az illúzió minden területén jártas. 

Remekül takarítja fel az öltözőkben a galambszart. Őstehetség, ha arról 
van szó, hogy tízcentis tűsarkúban az egyik lábát pontosan a másik elé 
tegye, mosolyogjon és ragyogjon, s egy kecses karmozdulattal intsen az 
Emil mocskos köpenye alól kiröppenő galambok felé. 

Önmagát kéne reklámoznia, még az lenne a legjobb. Születésnapi 
bulikra, iskolába, vállalati rendezvényekre, ilyesmikre. Akár börtönökbe 
is. Miért ne? Kötéltrükköket ő is tud, elvágni és összeragasztani, tudja a 
chicagói golyót, a lebegtetést, tudja a kínai karikákat, tud kártya 
trükköket, a hindu keverést, a kettős átemelést, a félkezest, a 
csúsztatást... 

Az ablaknál álló íróasztalon megszólalt a telefon. 
Tudja a lepecsételt borítékos jóslást, tud köröm-tollal írni... 
– Tessék, itt Adele. 
– Nahát! – hallatszott egy férfihang. – Maga tényleg Adele? – Kubai 

vagy ahhoz hasonló akcentusa volt. 
– Igen, én vagyok. A hirdetés miatt hív? 
– Nem, azt nem láttam. 
– Akkor valamelyik cédulámat? Biztos rögtön az után érkezhetett, hogy 

kiragasztottam őket. 
– Attól az Emil nevűtől kaptam meg a számát, akivel dolgozott. 
– Vagy úgy. Értem. Hát Emilnél négy évig ládáztam. 
– Hogy mit csinált? 
– A segédje voltam. Mit mondott rólam? 
– Csak a telefonszámát, meg hogy hol lakik. 
Kéne nekem egy segéd, és szeretnék beszélni magával. 
– Megkérdezhetem, hogy Miami környékén dolgozik-e? 
– Hát úgy errefelé. Mielőtt átjöttem, bűvész voltam Kubában. Manuel, 

a mágus. Hadd kérdezzek én is valamit. Csinálja a kettéfűrészelős 
trükköt? 

Adele csak pár pillanat múlva válaszolt. 
– Igen. 
– És hogyan csinálja? 
– Az attól függ, hogy maga hogyan csinálja. 



– Bocsásson meg. Csak azért kérdezem, mert szeretnék 
megbizonyosodni a gyakorlottságáról. 

– Hát én kétféle módon láttam – felelte Adele –, a vékony fűrészes 
fajtát, meg a régi Selbit-módszert. Erre gondolt? 

Most a férfi hallgatott egy sort.  
– Jó – mondta végül. – Látom, ért hozzá. Szeretnék fölmenni 

magához, megbeszélni a dolgot. 
– Hát... – Adele gondolkodott egy kicsit. – Találkozzunk a Cardozo 

teraszán. Tudja, hol van? 
– Tudom. Nem akarja, hogy fölmenjek magához?  
– Mindenképp el kell mennem. Egy óra múlva találkozhatunk, ha úgy 

megfelel.  
Másodpercnyi szünet.  
– Meg.  
Adele letette. 
Hogyan csinálja a kettéfűrészelős trükköt…? Furcsa. Nem tudja, hogy a 

bűvészsegédet ládázónak hívják. Persze lehetséges, hogy a kubaiak 
másképp.  

Megszólalt a telefon.  
Sortot veszek föl, hadd lássa a lábamat.  
– Tessék, Adele.  
A hívó letette. 
 

*** 
 
Buddy kijött a Wolfie'sból, és beszállt a kocsiba. 
– Otthon van. 
Elindult a Collinson, és egy szót sem szólt, míg tíz keresztutcával odébb 

el nem gurultak a Normandie előtt. 
– Tessék. Látod ott azt a hapsit a teraszon? Ott az öreglányok mellett. 

És tuti, hogy valamelyik kocsiban is van még kettő. 
Foley szeme ide-oda villant. 
– Én egyet se látok. 
– Te is tudod, hogy itt vannak. 
– Majd nyitva tartom a szemem. 
Buddy a következő sarkon, a 10. utcánál jobbra fordult, majd 

bekanyarodott a szállodasor mögötti keskeny utcába. 
– Itt hátul szerencsére sehol senki. 
Az utca végén, a 11. sarkán megállt. 
– Viszel pukkantót? 
Foley felemelte az ölében tartott szalmatáskát. 
– Itt van a napolaj meg a fürdőlepedő mellett. 
– Adsz neki pénzt? 
– A tegnapit. 



Buddy bólintott, fürkész tekintettel kutatta Foley arcát. 
– Én még mindig azt mondom, tedd föl azt a kalapot. 
– A bankokban kitett összes fényképemen kalapban vagyok. Nem 

hiszem, hogy bárki emberfia látott volna kalap nélkül. 
– Most tizenegy múlt húsz perccel – mondta Buddy. – Fél óra múlva, 

tizenkettő előtt tíz perccel visszajövök érted. Ha akkor nem vagy, akkor 
fél egykor megint. Ha akkor se vagy itt, akkor harminc év múlva 
fölszedlek. 

 
*** 

 
Chino beült a Cardozóba. Puerto Rico-i kávéház volt – meg tudta 

állapítani a kiejtésükből –, de rendes. Kubai kávét mértek, és hagyták, 
hogy nyugodtan üldögéljen a pultnál, s a kirakatablakra ragasztott, 
belülről nézve jobbról balra futó betűk közein át szemmel tartsa a 
csaknem pontosan szemközti négyemeletes szállodát, a Normandie-t. 
Jack Foley elvált felesége a másodikon, a 208-as-ban lakott. Talán épp 
erre néz az ablaka, gondolta Chino, most ott áll, és ugyanúgy nézi a 
kávéházat, ahogy én a szállodát. Innen, a kávéházból hívta fel a nőt. 
Nemigen volt ínyére, hogy a Cardozo Hotel teraszán találkozzon vele: tele 
van emberekkel, járókelőkkel. Jobb volna fölhajtani a kávét, bedobni 
valami kis erőset, aztán fölmenni a szobájába egy kis négyszemközti 
beszélgetésre. Mit csinálna? 

 
*** 

 
Foley a mellékutca és a Collins sarkára érve megállt, figyelte a mindkét 

irányban csak araszolva haladó kocsikat, a South Beach látványát 
magukba szívó vagy parkolóhelyet kereső turistákat. Ráérős léptekkel 
indult a háztömb derekánál álló szálloda irányába. Buddynak igaza van, 
kell itt lennie valahol a közelben egy kocsinak, amelyikben két szimat 
meregeti a szemét. Egy kocsi épp akkor állt ki, a helyére rögtön 
becsusszant egy Honda, egy nő vezette. Lehet, hogy nőket használnak 
megfigyelésre. Ment tovább a szálloda felé. Ha a teraszon ücsörgő fazon 
bejön utána, a recepcióhoz megy, és a következő szezon árairól 
érdeklődik. Addigra ki kell találni valamilyen halandzsát. Például, hogy 
megnézhetné-e az egyik szobát, vagy használhatná-e az illemhelyet, húzni 
az időt, míg észrevétlenül föl nem szaladhat a lépcsőn. A teraszon ülő 
fazon ekkor már biztosan nem fogja szemmel követni. Most már odaért a 
Hondához, akkor szállt ki belőle a nő, a parkolóóránál állt, neki oldalt, és 
aprót keresgélt. 

Szőke haj, világosbarna blézer, vállra akasztott retikül, 
farmernadrágos, karcsú láb, magas sarkú, lazacszín cipő, szemet 



megfogó, közepes árnyalatú lazacszín, finom kis ötlet farmerhez fölvenni. 
A hajról, a profilról Karen Sisco jutott eszébe. 

A nő e pillanatban elfordult a parkolóórától, és Foley ott találta magát 
Karen Siscóval szemben – ő volt az, alig háromméternyire –, aki 
várakozóan pillantott rá. 

– Nem volna véletlenül egy dollárért aprója? – kérdezte Karen Sisco. 
Foley még mindig őt nézve, áttette a szalmatáskát a bal kezébe. Menj 

tovább, szuggerálta magát, ne állj meg, ne szólj egy szót sem. 
Mindazonáltal szólt, azt mondta:  

– Sajnos... – Már túllépett rajta, járása üteme nem változott, 
ugyanolyan ráérős maradt, nézett mindent, a feliratokat, az utcaképet, az 
embereket, hátra viszont nem. Menj tovább, ösztökélte magát. Ő volt az. 
Látta a szemét egy villanásnyi időre, látta, hogyan néz rá... Ha 
visszanézel, itt helyben bennlakóvá válsz megint, sitteskékben csoszogó 
bennlakóvá. Észedbe ne jusson. Ha most visszanézel rá, kész. Énnyit érsz 
el vele. 

 
*** 

 
Karen Sisco követte a tekintetével, ahogy elballagott a Normandie 

előtt, a teraszon ülő nők meg az ügynök előtt. Ez nem lehet, gondolta. 
Utoljára csupa sár arccal látta Foleyt, reflektorfényben, a smasszer-sapka 
ellenzője eltakarta a szemét. Lelki szemei előtt úgy jelent meg a 
rendőrségi fotója, mint az összes eddig látott pofalemez, számmal ellátott 
bűnözőként, nem úgy, mint ez a pasas itt narancsszín mintás hawaii 
ingben, sárga bermudagatyában, szalmafonatos strandszatyorral, 
szandálban és fekete zokniban. Csaknem rámosolygott és ráköszönt, 
csaknem megkérdezte, mi újság. Abban a pillanatban biztos volt benne, 
hogy Foley az, de a férfi szemében nem villant felismerés, és fapofával 
csak annyit mondott: „Sajnos.” Meg se torpant. Figyelte, hogy visszanéz-
e. Megvárta, míg elér a sarokig, átmegy az utca másik oldalára, és mikor 
még akkor sem nézett vissza, csalódottnak érezte magát, lehervadt, mert 
szilárd meggyőződése volt, hogy Foley visszanézett volna. Vagy esetleg 
megállt volna egy pillanatra. Vagy mondott volna valamit. Tudta, hogy 
nem lett volna okos dolog Foley részéről, de nem is kellett annak lennie: 
csak egy érzés volt. Mintha két kezét T alakban összetéve időt kért volna, 
ahogy a kosárlabdaedzők szoktak, vagy ha Foley teszi ugyanezt, egy 
percig most nem ér a nevem, hogy sebtében befejezhessék, amit a 
csomagtartóban elkezdtek. És akkor megkérdezhették volna egymást: mi 
újság, hogy van? Kösz, megvagyok. Egy kis udvariaskodás. Hát igen, nem 
volt mindennapi élmény. Szerintem sem. A lényeg, hogy mindketten túl 
vagyunk rajta. Foley esetleg érintőlegesen szóba hozza, hogy azért 
mégiscsak rálőtt, mire ő azt feleli, igen, de hát tudja, hogy van az 
ilyenkor... Van öt perce beülni valahova meginni valamit? Hát esetleg... 



De tényleg csak egy pár percre. Kimennek a parthoz, leülnek egy 
asztalhoz, társalognak, isznak még valamit, filmekről beszélgetnek... 
Talán. Miért is ne? Nem lehet előre megjósolni, miről fognak beszélgetni. 
Csak beszélgetnek, míg le nem jár az idő. Hát akkor gyerünk vissza, 
dologra. Akkor ő feláll és elmegy, nem néz hátra, és ha mégis, Foley már 
nincs ott. Ennyi. Ha pedig legközelebb látja Foleyt – és minden erejével 
azon van, hogy ez megtörténjen –, akkor a háta mögé bilincseli a kezét, és 
befuvarozza. 

Odasétált a Normandie-hoz. Puszta udvariasságból megállt a terasz 
korlátjánál, és megmutatta a fiatal ügynöknek az igazolványát és a 
marsallcsillagát, és közölte, hogy Adele-hez jött. Az ügynök megkérdezte: 

– Burdon tud erről? 
– Emiatt ne izguljon – felelte Karen, majd megkérdezte: – Nincs 

véletlenül egy negyeddollárosa? A parkolóórába kellene. 
 

*** 
 
Végig a Collinson, míg csak az 5. sarkára nem ért, Foley meg-meg állt a 

kirakatoknál és az éttermek üveg alá dobozolt menükártyáinál, egészen 
addig, míg meg nem győződött, hogy Karen Sisco nem követi, nem 
ismerte föl. Ez azért meredek volt. De inkább üresség járta át, mint 
megkönnyebbülés. 

Karen most már biztosan Adele-lel beszélget. Nyilván azért jött ide. 
Beléhasított a gondolat, hogy ha Karen csak pár perccel később jön, és ott 
találja a 208-asban, Adele-re ráverik a cinkosságot, a szökevénybújtatást. 
Elég a hülyeségből. Le kell lépni. 

Alig egy perc elteltével azonban már arra gondolt, hogy visszasétál a 
Collinson, megvárja Karent a Hondával átellenes, innenső oldalon, és vet 
rá még egy pillantást, mikor kijön a szállodából. 

Jézusom! – futott át rajta. Hát mi vagyok én? Egy taknyos kamasz? 
Most fedezem föl a lányokat? 

Befordult az 5. utcába, majd onnan a szállodák mögötti kis utcába, a 
hátsó ajtók utcájába. Az éttermek mögött szemetesedények álltak, a 
konyhák felől zsíros illatok terjengtek. 

Jó lenne még egyszer látni Karent abban a szűk farmerben. Jó lenne 
még egyszer tájékozódni a sanszok felől. Úgy tenni, mintha át akarna 
menni az úttesten, mikor beszáll a kocsijába. Odalépni hozzá, és azt 
mondani... 

Igen. Ha Karen nem ismeri meg, akkor odalépni hozzá, és mondani 
neki valamit. Bármit. Észébe jutott, mi mindent mondott már a 
bankokban a pénztárosnőknek, közvetlenül a pénz követelése előtt, 
helyben rögtönözött mondatokat: Nagyon tetszik a haja, Irene. Ez a 
legújabb divat? Vagy: Mmm, de finom ez a kölni. Mi ez a márka? 



Karennek megmondhatná, hogy tetszik a cipője. Csak meg akartam 
mondani magának, hogy nagyon tetszik ez a cipő, ami a lábán van. Karen 
erre lenéz a cipőjére, ahogy a pénztárosnők is mindig a hajukhoz 
nyúlnak, mikor megdicséri a frizurájukat. Lenéz, ő meg közben elmegy. 

Karen pedig fölnéz, hogy ki lehetett ez a hawaii inges, sárga gatyás 
bumburnyák. 

A 11. sarkán Buddy már várta.  
– Na? 
– El kell húznunk a városból. 
– Na, végre eszedre tértél – mondta Buddy. 
– Kocsival? Vagy mivel? 
– Kocsival. Felőlem akár most rögtön is indulhatunk. 
– Na és a cuccaink? Most vettem új cipőt. 
– Úgyis téli holmi kell – mondta Buddy. – Arrafelé könnyen 

beleszaladhat az ember egy hóviharba. Kabát kell, kesztyű... Keressünk 
egy áruházat. 

– Aztán majd meg kellene állnunk valahol, ahol lehámozom magamról 
ezeket a göncöket. 

Buddy kikanyarodott a Collinsra. 
– Átmegyünk Lauderdale-be, a Galériába, ott biztos lesz két rendes 

kabát. 
– Nagykabát? 
– Az, ha neked az kell. Vagy egy jó vastagon bélelt dzseki. 
– Sose volt nagykabátom. 
– Mert még sose jártál Detroitban. Ott januárban a rézfaszú bagoly 

mogyorója is lefagy.  
– Biztos, hogy oda akarunk menni? 
 

  



TIZENKETTŐ 
 
 
Adele nem akasztotta ki a biztonsági láncot, csak a résen keresztül 

beszélt Karennel. 
– Az FBI-nak már mindent elmondtam arról, amit a tévében láttam és 

az újságban olvastam. Nem hallottam Jackről, fogalmam sincs, hol lehet. 
Honnan tudnám? Nyolc éve elváltunk. 

– A kocsiban beszélt magáról – mondta Karen Sisco. 
Adele megingott. 
– Maga velük volt? 
– Mondjuk úgy, hogy az útjukba kerültem – felelte Karen –, és 

berámoltak az autóm csomagtartójába. Aztán Jack is beszállt utánam. Azt 
hittem, ezt elmondta magának az FBI. 

– Mindketten a csomagtartóban voltak? 
– A Gladestől a fizetőkapuig. Mikor aztán átültettek a másik kocsiba, 

Glenn elhúzott velem, ők meg ott maradtak. 
Karen figyelmesen nézte Adele arcát a résben: frissen volt 

kikozmetikázva, és nem takarékoskodott se a szemhéjfestékkel, se a 
szájfénnyel. 

– Ezt se mondták el? 
– Nem mondtak semmit, csak kérdeztek. 
– De tudja, hogy miről beszélek? Hogy Glenn vezette a másik kocsit? 
Adele csak nézett. 
– Egy Glennt azt ismerek – mondta végül. Becsukódott, majd teljesen 

kinyílt az ajtó. – Épp indulófélben vagyok. Ha gondolja, bejöhet, üljön le 
egy percre. Hozhatok egy diétás kólát? 

Nem, köszöni, felelte Karen, körülnézve az art deco stílusú 
berendezésen. Kihúzott egy széket az üveglapú asztaltól, Adele már jött is 
a tenyérnyi teakonyhából a diétás kólával meg egy csomag cigarettával. 
Félig nyitva hagyott sminkköpeny volt rajta, nejlon; bugyi igen, de 
melltartó nem, és átlátszó felsőrészű műanyag papucs. Puha és fehér volt 
a teste, picit talán kövérkés, de a lábai jók, a haja gesztenyebarna, 
göndör... 

– Csinos ez a kis cipője – mondta Adele. – Az én szakmámban araszos 
tűsarkúakat kell viselni, tönkreteszik a lábat. – Arrébb lépett, hozott egy 
hamutartót. – Mikor a csomagtartóban szorongott Jackkel... 

Karen Sisco kivárta, míg rágyújt. 
– ...ugye nem bántotta magát vagy ilyesmi? 
– Már hogy nem próbált-e rám mászni? Azt nem, viszont elég beszédes 

volt. 
Adele leült az asztal szemközti oldalára. 
– Azt mondta, mesélt rólam valamit. 



Karent nem érte meglepetésként a kérdés. 
– Azt mondta, csak azért jött Floridába, hogy magát lássa. Gondolom, 

eltöltöttek együtt egy darab időt. 
– El, de még a letartóztatása előtt. 
– De nem látogatta a börtönben. 
– Ő mondta, hogy ne. 
– Miért ne? 
– Nem tudom. Az ítélet után más ember lett. Harminc év várt rá. 
– De telefonon azért beszélgettek. 
– Ő hívott időnként. 
– A szökés napján is – mondta Karen. 
Adele meglepetten nézett rá. 
– Tényleg? Nem is emlékszem. És mit mondott még rólam? 
Karen Siscónak ki kellett találnia valamit. 
– Hogy szeretné magával újrakezdeni, normális életet élni. 
– Nocsak. Bár azt az egyet meg kell adni, hogy sose volt mocskos szájú 

vagy goromba, és nem is ivott többet az elégnél. A normális életről 
alkotott fogalma viszont az volt, hogy az ember reggelente fölkel, 
megmosakszik, felöltözik, megreggelizik, megcsókolja az asszonyt meg a 
gyerekeket, megsimogatja a kutyát, aztán veszi a kalapját, és megy bankot 
rabolni. Világéletében azt csinálta. 

– Tudta róla, mikor hozzáment? 
– Azt mondta, zsugás, abból szerzi a pénzt. Azt még le bírtam nyelni. 

Vagy jött haza egy köteg pénzzel, azt mondta, kint volt a galoppon, Santa 
Anitában, és időnként ez igaz is lehetett, mert elég zabot vett a lovaknak. 
Amíg meg nem fogták abban az autóban, amelyik nem akart indulni, nem 
tudtam róla, hogy bankrabló. El tud egy ilyet képzelni? Kijön a bankból, 
és nem indul a kocsi. A Lompocba viszont bementem hozzá, biztos tudja, 
hogy ott ült, megmondtam neki, hogy elválok. Azt mondta, jó. – Adele 
fölvonta a vállát, és egy pillanatra elhúzta a száját. – Jackkel tényleg ki 
lehet jönni. Jó volt mellette, de normális férjnek sose lehetett nevezni. 

– Buddyval a Lompocban ismerkedett meg – mondta Karen. 
– Igen. Meg azzal a nyálas Glenn-nel. – Adele hunyorítva, kissé 

félrehajtott fejjel nézett rá, mert a szemébe szállt a füst. – Róla miért 
nincs egy szó sem a lapokban? 

– Nem tudják, merre jár – felelte Karen Sisco –, és szerintem nem 
akarják beismerni. – Pillanatnyi szünet után hozzáfűzte: – Úgy néz ki, 
egyedül pucol. 

– Az egy patkány. Tudja, minek örülnék? Ha őt kapcsolná le, és Jackről 
elfeledkezne. Nem érdemel harminc évet. 

– Én boldogan előkeríteném Glennt – mondta Karen. – Egyszer már 
volt a kezem alatt, őrizetesként. Be nem áll a szája. Csak beszél, beszél... 



– És örökké csak önmagáról, hogy micsoda szép fiú, meg okos fiú. Azt 
mondta, készül valamire, és be fogja venni Jacket meg Buddyt. Micsoda 
megtiszteltetés. 

– Mire készül? 
– Azt nem mondta. – Adele szívott egy slukkot. – Csak azért voltam 

hajlandó találkozni vele, mert egy időben Jack barátja volt, de ezzel 
részemről ki is fújt a szívélyesség. 

– Gondolom, Buddyt is ismeri. 
– Felőlem gondolhat, amit akar, én nem tudok segíteni magának. 

Különben is muszáj öltözködnöm, találkozom egy palival, munkát ajánl. 
Azt állítja, bűvész, de azt hiszem, kubai vagy afféle, és nem nagyon hiszek 
neki. Tudja, hogy egy bűvész mellett dolgoztam? 

– Emil, a varázsló? 
– Az. Egy hülye kis pöcs. Ez a pali meg felhív, és azt kérdezi, hogyan 

csinálom a kettéfűrészelős trükköt. Kérdem tőle, hogy viccel? Azt kellett 
volna mondanom, hogy az nem trükk, hanem illúzió. Azt mondta, csak 
próbára akart tenni, hogy tényleg van-e gyakorlatom. 

– Azt már kispekuláltam, hogyan lehet, hogy maga ott van a 
kettéválasztott láda egyik felében – mondta Karen –, csak azt nem, 
hogyan bír mozogni az egyik részében a kilógó keze, a másikban meg a 
lába. 

– Varázslat – felelte Adele. 
– Meg azt a másikat, mikor a lány bemászik egy ketrecbe, letakarják, 

aztán lerántják a leplet... 
– Előbb megforgatják a ketrecet – mondta Adele. 
– Megforgatják a ketrecet, lerántják a leplet, a lány sehol, és egy tigris 

van a helyén. 
– Emil oroszlánnal csinálja. 
– A frász jönne rám. 
– Alkalmanként béreljük, egy-egy estére. Mutatós, de öreg jószág, bár 

azért még jó sok foga van. 
– Hogyan csinálják? 
Adele nemet intett. 
– Nem mondhatom meg, sértené a szakmai etikát. 
– Csak kíváncsi vagyok – mondta Karen. – Nem árulom el senkinek. 
– Hallott vagy olvasott már olyasmiről, hogy hogyan csinálják az 

illúziókat? Nem, mert titok. Az előadásmód az érdekes, az a poén. A 
hogyan nem érdekes. 

– Jacknek azért elmondta? 
Adele megszívta a cigarettát, gondolkodott. 
– Időnként. Ha kérdezte. Lehet, hogy egy-két könnyebbet elmondtam. 
– Hogyan cserél helyet az oroszlánnal? 
– Csalódna, ha elmondanám. Mindig egyszerűbb, mint amilyennek 

látszik. 



– Na... Csak ezt az egyet. Utána semmi másról nem fogom faggatni. 
– Se Jackről, se a többiekről? 
– Békén hagyom – felelte Karen. 
– Megígéri, hogy nem mondja el senkinek? 
– Esküszöm. Csapjon belém a mennykő. 
Adele már szóra nyitotta a száját, de ebben a pillanatban kopogtattak. 

Három gyors koppintás hallatszott az ajtó felől, majd még kétszer három, 
rögtön utána pedig egy hang: mintha a kulcslyukból jött volna. 

– Adele! Szeretnék beszélni magával. 
Adele feje arrafelé fordult. 
– Ki az? – kérdezte. 
– Én hívtam munkaügyben. 
– Megbeszéltünk egy randevút. 
– Igen, de most itt vagyok. Engedjen be. 
– Nem vagyok felöltözve. 
– Nézze... – A férfihang suttogva folytatta. – Jack Foley barátja vagyok. 
Karen Sisco felállt, retiküljét az asztal szélére tette, és odasúgta a 

ránéző Adele-nek: 
– Kérdezze meg a nevét! 
Adele feje megint az ajtó felé fordult, de csak a feje, a teste 

mozdulatlanná dermedt, a cigarettát is mozdulatlanul tartotta két ujja 
között maga előtt. 

– Ki maga? 
Szünet. 
– José Chirino. 
Karen elővette retiküljéből a Berettáját. 
– Lehet, hogy Jack Chinóként emlegetett magának. Én vagyok az. 
Karen nesztelenül felállt, és odalépett Adele-hez. 
– Mondja meg neki – szinte csak lehelte a szavakat –, hogy várjon 

odakint, a folyosón. Jó hangosan beszéljen. 
Adele kikiabált: harsány hangja elnyomta a fémes csettenést, amelyet a 

kilenc milliméteres pisztoly csőre töltése keltett. 
– Mondja meg, hol találom Jack Foleyt – felelt kintről a hang –, és 

nem zavarom tovább. 
Karen mutogatott: nem tudja! 
Nem tudja, válaszolt Adele. 
– Nézze... – győzködte Chino. – Én segítettem Jacknek megszökni. Ő 

mondta, hogy ha nem találom, akkor jöjjek magához. 
– Mondom: nem tudom, hol van. 
– Nyissa már ki ezt a rohadt ajtót. Így nem lehet rendesen beszélgetni! 
– Menjen innen – felelte Adele Karenre nézve –, mert hívom a 

rendőrséget. 
– Miért hívna rendőrt egy jó barátra? 
Adele nem válaszolt. Sűrűsödött a csend. 



– Jó – mondta végül Chino. – Ha nem segít, elmegyek. 
Adele felállt volna, de Karen Sisco visszanyomta. 
– Elmegyek! – mondta Chino. – Akkor majd valamikor máskor. 

Viszlát. 
Karen odasúgta Adele-nek: 
– Menjen át a hálóba, és csukja be az ajtót! 
Megvárta, míg Adele óvatosan átlépdel papucsos lábával a szoba túlsó 

végébe, aztán odament a bejárati ajtóhoz. 
Bal kezét a kilincsgombra tette, elfordította és hátranézett. Adele a 

sminkköpenyben meg a műanyag papucsában a hálószoba ajtajában állt, 
felé fordulva. Karen a Berettát tartó kezével integetett neki, hogy menjen 
be, menjen már be. Adele nem mozdult, csak állt, aztán már nem maradt 
idő nógatásra. Karen maga felé húzta az ajtót, két-három ujjnyira, 
hegyezte a fülét, aztán oldalra lépett, épp egy pillanattal az előtt, hogy 
bevágódott az ajtó, és Chino – vékony, fekete figura – a szobában 
termett, Adele felé indult, és már túl járt az asztalon, mikor megtorpant, 
körülpillantott, és hátraperdült, Karen felé. Pisztoly volt a jobb kezében, a 
huszonkettes; vékony csöve a combja mellett a padlóra mutatott. Karen 
kétkezes tartásban, a mellére célozva fogta a Berettát, és hátrahúzta a 
kakasát. 

– Tegye az asztalra, és forduljon meg! – mondta Karen. 
Chino békítő mozdulattal fölemelte a bal kezét. 
– Várjon! – mondta homlokát ráncolva. – Maga nem Adele? 
– Szövetségi marsall vagyok – felelte Karen Sisco –, és ezennel 

letartóztatom. Tegye a pisztolyt az asztalra. Gyerünk! 
– Miért? Nem csináltam semmit. És ha maga nem Adele, akkor biztos 

ő az. – Chino Adele-re nézett. 
Karen most profilból látta, a Chino jobb kezében tartott pisztoly 

elfordult felőle. Adele-re pillantott. – Menjen be. 
Adele nem mozdult, meredten nézte Chinót. 
– Menjen már! És csukja be az ajtót! 
Adele fordult, de Chino rászólt. 
– Várjon! Én magához jöttem. – Fölemelte a pisztolyt és Adele-re 

célzott. Adele megállt. 
– Tegye le, vagy lövök – mondta Karen. 
Chino lassan hátrafordította a fejét, és felvonta a szemöldökét. 
– Képes lenne lelőni? Egy ilyen bájos hölgyike? – Elmosolyodott, 

megcsóválta a fejét. – Nem hinném. 
Karent felbosszantotta ez a mosoly. 
– Nem hinné? – kérdezte, és Chino felé lépett. 
Chino arckifejezése megváltozott, a mosolya eltűnt. Adele-re pillantott 

– még mindig rá célzott –, majd megint a felé közeledő Karenre. 



– Magán múlik, hogy életben marad-e vagy meghal – folytatta Karen 
közvetlenül Chino szeme elé tartva a Berettát. Chino egy pillanatra 
behunyta a szemét, aztán Karen szemébe nézett. 

– Maga nem lőne le engem... Ugye nem? 
– Akar fogadni? – kérdezte Karen. 
– El is mehetek. 
– Ha megmoccan vagy még egyszer ránéz a hölgyre, meghal. 
Farkasszemet néztek. Chino kifújta a levegőt, a válla megereszkedett. 

Karen hallotta, hogy a pisztoly a szőnyegre koppan, majdnem le is 
pillantott rá, de egy tizedmásodpercre se vette le tekintetét Chino arcáról 
és szeméről. Chino szeméből eltűnt a csillogás, látszott rajta, hogy 
feladta. 

– Forduljon meg, hajoljon előre, és támaszkodjon az asztalra. 
Chino az asztalra tenyerelt. Karen hátulról odalépett hozzá, 

megmotozta, és miután végzett, kirúgta alóla a lábát. Chino az asztalba 
kapaszkodva térdre roskadt, estében jól be is ütötte a fejét. Elkínzott 
tekintettel nézett föl Karenre. 

– Azt hiszem, maga tényleg képes lenne lelőni. 
Karen fölvette a huszonkettest, és rászólt Chinóra, hogy hasaljon a 

padlóra. Az asztalhoz lépve bezongorázott egy számot a telefonba. Adele 
csak állt, mint egy szobor, és nézte. 

– Daniel Burdont kérem. Karen Sisco vagyok. 
Várni kellett egy kicsit. 
– Dániel? Van egy javaslatom. 
 

  



TIZENHÁROM 
 
 
– Megkérdeztem Burdontől, hogy ha elkapom Chirinót, bevesz-e az 

akciócsoportba, mert ha igen, én elintézem a főnökömmel, hogy engedjen 
át. 

– Nem mondtad meg neki, hogy már megfogtad? – kérdezte az apja. 
– Gondoltam, jobb, ha előbb megállapodunk. 
– Apja lánya – bólogatott Marshall Sisco, és ivott egy korty Jack 

Danielst. 
A verandán ültek, leszállóban volt a nap. Szerette ezt a napszakot. 
– Burdon persze gyanakodott – folytatta Karen. – Hintába akar ültetni, 

kislány? Kapásból ezzel jött. Erre én: igen vagy nem? Ő meg: majd akkor 
jöjjön ilyenekkel, ha elkapja azt a kubait. Húsz perc múlva ott volt. Épp 
csak rápillantott Chirinóra, aztán szólt a kukkolóinak, hogy vigyék. Azt 
muszáj volt megkérdeznie, hogy mivel vettem rá egy szökött bűnözőt, 
hogy hasaljon a padlóra, de nem látszott meglepettnek, mikor előadtam, 
és nem is fújta föl a dolgot. 

– Rendesen belegázoltál az önérzetébe – mondta az apja. – Nem 
hinném, hogy ezek után te leszel a szíve csücske. 

– El kellett döntenie, hogyan kezeljen, hogyan viszonyuljon hozzám, és 
egyelőre még nem tudja. Beszélt Adele-lel, alaposan kifaggatta. Adele 
egész idő alatt nagyon nyugodt volt, meg is lepett vele. 

– Te se voltál épp idegbeteg – emelte szájához a poharát Marshall 
Sisco. 

Karen is kortyolt egyet. 
– Ha egyszer már benne van az ember és fölszívta magát – emelte 

apjára a szemét –, és tudja, ki ez a pali, és hogy egy milliméternyi 
mozgásteret sem szabad hagyni neki... Neki volt választása, nekem nem. 

– Elmondtad ezt Burdonnek? 
– Nem. Ő viszont azt mondta, hogy üljünk be egy hideg sörre, és 

beszéljük meg. Átmentünk a Cardozóba, ott voltunk vagy egy óráig. 
– Mit ivott? Vizet? 
– Azt. Eviant. Föloldódott egy kicsit. Mióta ismerem, most először 

ereszkedett alá a mennyből. Most viselkedett először normális pasi 
módjára. Megkérdezte, hogy lelőttem-e volna Chirinót, ha nem dobja el a 
fegyvert. Mondtam, hogy igen, ő meg hogy elhiszi. Hívott vacsorázni. 
Hívott már máskor is, de mindig úgy, mintha szívességet tenne vele. 
Hogy szíveskedjek elájulni: a nagy Daniel Burdon randira hívott! 
Mondtam, kösz nem, erre előhozakodott a rasszista sóderrel. Az 
egyetemen minden fekete srác ezzel jött, akinek nemet mondtam. Azért 
mondtam nekik nemet, mert hülyék voltak vagy szájszaguk volt, de 
rögtön a fejemre olvasták, hogy rasszista vagyok. 



– Mi van ezzel a Burdonnel tulajdonképpen? 
– Ellenállhatatlannak képzeli magát. Egyszerűen csak le akar fektetni, 

de szerintem ennek nincs jövője. Ray Nicolet sem sokkal különb nála. 
Ezek a machók... Jézusom! Csak öt percre szabadíts meg tőlük...! 

– Nem érdekelnek a gusztustalan részletek – mordult föl az apja. 
Kortyolgatott, réveteg tekintettel nézte a kertet. – Nem akarlak 
elveszíteni – mondta egy idő múltán. – Úgy érzem, örökké fogok élni, és 
mindig szükségem lesz a lányomra. Anyádat elvesztettem, az is épp elég. 
– Megint hallgatott egy sort. – Okosabb vagy te annál, mint hogy 
pisztollyal a kezedben gonosztevőket hajkurássz. És kedvesebb is. 

Karen felállt, odament az apjához, arcon csókolta, aztán ott is maradt, 
fölé hajolva, átölelve a vállát. 

– Nem fogadtam el Burdon meghívását, mert itthon akartam maradni 
veled. Előtte meg úgy terveztem, hogy beszélek Adele-lel, aztán röpülök 
egyenest haza. Tudod, miért? 

– Mert imádod apádat. 
– Mert szeretlek, és mert neked van egy ötleted, hogy hol lehetne 

megtalálni Buddyt. 
– Te adtál hozzá ötletet. Megkérdezted, hogy mi van, ha az illetőnek 

tényleg Buddy a neve. Emlékszel? 
Karen felállt. 
– És az? 
– Nem, de azért bele lehetett kapaszkodni. 
Karen leült apjával szemben a kovácsoltvas koktélasztalra. 
– Fölhívtam az egyik legjobb informátoromat. – Marshall Sisco megint 

ivott egy kortyot. 
– Gregget, a komputervarázslót – mondta Karen. – Mondd már, ne 

csigázz! 
– De hiszen mondom – felelte némiképp sértetten az apja. – Fölhívtam 

Gregget, megkértem, hogy keresgéljen egy kicsit. Az illető neve Buddy, 
fehér, negyvenes, bankrablás vagy fegyveres rablás, Kaliforniában, 1970 
és 1990 között. És hogy tavaly vagy idén szabadult a Lompocból, de nem 
tudjuk, menynyit ült. 

Karen rágyújtott. Apja kivette a kezéből, ő szívta tovább. Karen 
rágyújtott egy másikra. 

– Nincs egy csipet füved? – kérdezte Marshall Sisco. 
– Már nem szívok. Na... Buddy. 
– A ragadványnév alapján lehetetlennek látszik, ha viszont 

hozzáteszünk még néhány keresési szempontot, és van is egy kis 
szerencsénk... Gregg ráeresztette ezt a Nexis, Lexis vagy tudja mifene 
nevű programot, és kijött neki egy bizonyos Orren Edward Bragg, akit 
1985. március 22-én tartóztattak le, azzal vádolták, hogy három hónappal 
azelőtt Los Angelesben kirabolta a City Federal Sepulveda Boulevard-i 
fiókját. Mit gondolsz, hogyan találták meg? Ahogy a legtöbb hozzá 



hasonlót. Feldobták. Valaki felhívta a Los Angeles-ieket. Na és ki? Senki 
más, mint a tulajdon nővére. Az egyik nyomozó szerint a következőket 
mondta: „Buddy Bragg rabolta ki a City Federal Bankot és még pár 
másikat is, a Mindenható bocsássa meg neki.” Ez volt az egyetlen 
hivatkozás, ahol egy Buddy nevű valaki neve felbukkant egy bankrablás 
kapcsán, egy mínuszos hírben, elásva a többi között, és Gregg öt perc 
alatt megtalálta, kinyomtatta és átfaxolta. Ott van bent a szobában. 

Karen felállt, de visszaült. 
– És biztos, hogy ez a mi Buddynk? 
– Fölhívtam Florence-et, találkoztál vele egyszer, még mindig ő a 

legjobb forrásom, és megkértem, hogy futtasson le nekem egy Orren 
Bragg nevű figurát Dade-ben, Browardban és Palm Beach megyében. A 
klubból hívtam, ahonnan Gregget is. Mire hazaértem, már itt várt a két 
fax. Orren Bragg a floridai és a bellsouth-i elektromos műveknek is 
ügyfele, megvan nekik a telefonszáma is. Hallendale-ben lakik, az AlA-n. 
Shalamar Ház, 708-as lakás. 

– Ez a mi Buddynk – mondta Karen, és megint felállt. 
– Az informátoraim leszámláznak majd egy-egy ötvendolláros számlát. 

Ha megjönnek, továbbítom neked. 
Karen rábólintott, aztán megkérdezte: 
– Mit gondolsz, miért dobta fel Buddyt a saját nővére? 
– Úgy érezte, az ő érdekében teszi. Buddy rohadt kis kölyök volt, 

gyerekkorukban megkeserítette az életét. 
– Foley azt mondta, apáca, vagy kiugrott apáca. 
– Ezt nem tudom – felelte Marshall Sisco. – Én mindig szerettem az 

apácákat. Olyan tiszták. És mintha sose izzadnának. 
Karen fölhajtotta a pohara fenekén lötyögő italt, de ezalatt is érzékelte, 

hogy feszülten figyeli az apja. 
– Remélem, nem akarod felhívni? – kérdezte Marshall Sisco. – Ugye 

nem akarod megkérdezni, hogy ott van-e a barátod. Ugye nem? 
– Jó, nem hívom – mondta Karen Sisco. 
 

*** 
 
De azért nem látszott rossz elgondolásnak, és gondolkodott rajta. 

Felhívni Buddy számát, és a telefonhoz kérni valakit, mindegy kit, egy 
nevet. Ha Buddy vagy Foley veszi föl, egészen biztosan megismeri a 
hangjukat. Csábította a dolog. Viszont ha ők ismerik meg az ő hangját... 
Egy ideig fontolgatta, hogy az apját kéri meg, de végül lebeszélte magát: 
csináljuk csak előírásosan. 

Felhívta Burdont, aki nagy hivatalosan megkérdezte, hogyan tett szert 
erre az információra, és a válasz hallatán közölte, hogy Karen csakugyan 
érti a dolgát, és ha mindenáron akar, velük mehet. Beugrik egy ismerős 
bíróhoz a letartóztatási parancsokért, összeránt egy akciócsapatot, 



egykettőre megvan az egész, és találkoznak a Shalamar Háznál, amilyen 
hamar csak tudnak. „Ha megkérhetem, Karen – már nem szólította 
kislány-nak –, szerezzen addig egy kulcsot a házfelügyelőtől.” 

Karen Sisco tudta, hogy este mindent a legnagyobb részletességgel el 
kell mesélnie az apjának. 

 
*** 

 
Az első emeleti házfelügyelői lakásban fővő káposzta szaga. A 

házfelügyelő elkerekedett, vizenyős szeme, mikor megígérte neki, hogy 
nem fogják háborgatni a lakókat. Ezt mondta a házfelügyelőnek, és 
közben lelki szemei előtt megjelent, hogyan reagálnak majd a házban 
felbukkanó különítményre. Az idős népek az előcsarnokban, legtöbbjük 
nő, vállukra vetett kardigánban, fénylő bifokális szemüvegek, szemükben 
félelem a fekete egyenruhák, a bakancsok, a sisakok, az FBI-feliratos 
golyóálló mellények, a géppisztolyok: a Darth Vader katonáiként 
beözönlő rohamcsapat láttán. 

Nem, ezeknek az embereknek nem Darth Vader katonái jutnak 
eszükbe, gondolta Karen, ők náci kommandósokat látnak, akik azért 
jöttek, hogy elhurcolják őket – némelyikükkel megtörtént már. Miamiban 
nem ritkák az olyan idős asszonyok, akiknek alkarján, ha elhalványulva 
is, még ott a beletetovált szám. 

Karen később elmondta az apjának: nagyon meglepte, hogy Burdon 
nem a fekete ruhásokat hívta. 

Nyolc emberrel jött. Kívül hordott ing volt rajtuk, farmernadrág, 
edzőcipő, négynek egy-egy hatalmas táska lógott a vállán, olyan, 
amilyennel a teniszezők meg az atléták közlekednek. A lakók nem 
zökkentek ki addigi tevékenységeikből: tévét néztek, kártyáztak; 
némelyikük kíváncsi pillantásokkal kísérte az érkezőket, de senki sem 
látszott ijedtnek. Burdon két embert lent hagyott, egyet elöl, egyet hátul, 
kettőt felküldött a hetedikre, hogy állják el a folyosó mindkét végét, aztán 
Karenhez fordult. 

– Mehetünk? 
Ekkor egy parányit döccent az olajozottan gördülő művelet, mert egy 

idős asszony megkérdezte tőlük, hogy ők hozták-e az oxigént. Nehezen 
hitte el, hogy nem. 

Burdon, Karen és a két civil ruhás kommandós beszállt a liftbe. 
Egymás után bökött az embereire. 

– Maga az egyes, maga a kettes, maga pedig biztosít. – A negyedikre 
nézve azt kérdezte: – Kossal megyünk be? 

Az illető vállán egy tengerészzsákszerű valami lógott. 
– A házfelügyelő ajtaja valamilyen fémből van – szólalt meg Karen. – 

Lehet, hogy az összes ajtó ilyen. 
– Azért nem most látna ilyet először, remélem – nézett rá Burdon. 



– Egy fémajtón akkorát csattan a kos, mint egy ágyúlövés. Nagyobb a 
hangja, mint a haszna. 

A kost úgy használják, hogy elöl-hátul megragadják a felső részén lévő 
fogantyút – olyan, mint egy hátuszony –, és nekilódítják az ajtónak. Ha 
fából van, a kos szilánkokra töri. Ha vas, akkor többnyire csak 
behorpasztja. A negyedik embernél volt egy sperhakni-nak becézett 
sörétes, az biztosan kinyitja a zárat. 

A hetedikre érve a kommandósok levették a zakójukat és a 
pulóverüket, csak a mellüket védő sárga feliratos kevlarmellény maradt 
rajtuk. Karen odaadta a kulcsot a vászonzsákot cipelő férfinak, aki 
ekkorra már elővette a puskáját, egy Remingtont. Elindultak a 708-as 
felé. 

Az egyes és a kettes az ajtótól jobbra helyezkedett, fölfelé tartott 
Berettával a kezében. A biztosító embernél, aki harmadiknak volt 
kijelölve a be– nyomulók sorában, egy MP5-ös géppisztoly volt. 

A puskás a zárba dugta és elfordította a kulcsot. Az ajtó nem mozdult, 
belülről valamilyen retesz is zárta. A kommandós leakasztotta válláról a 
puskát, és odaillesztette a csövet, ahol a retesz nyelve a keretbe 
ágyazódott, és hátrapillantott Burdonre. Az bólintott. 

Az egyes szinte a puskadörrenés pillanatában bent termett, a kettes és 
a biztosító a nyomában. Karen csengő füllel előhúzta a Berettáját, és várta 
a fegyverropogást. 

 
  



TIZENNÉGY 
 
 
Foleynak az volt a véleménye, hogy ha itt nem síelni vagy vadászni 

készül valaki, nemigen turkálhat a télikabátokban. Viszont, vetette ellen 
Buddy, van elég sok jóképű dzseki. Foley ezzel azt szegezte szembe, hogy 
még egy ócska gyapjúkesztyűt se látott. Mégis mire számítottál, kérdezte 
némi éllel Buddy, Floridában vagyunk. Ő arra számított, válaszolta Foley, 
hogy csak találnak itt pár télikabátot, ha már egészen idáig eljöttek, és 
tiszta paprikajancsinak érzi magát, ahogy császkál boltról boltra ebben a 
narancs- meg libafos színű strandszerkóban, zoknisan-szandálosan. 
Buddy visszafelé, már a kocsiban azt mondta, hogy úgy látszik, meg kell 
várniuk, míg északabbra érnek, például míg átlépik a folyót, és 
Kentuckyból Ohióba kerülnek, mondjuk elérik Cincinnatit. Végül eszébe 
jutott valami. 

– Álljon meg a nászmenet. Tudom, hova kell mennünk. 
A 95-ösről rákanyarodtak a Hallandale Beach Boulevardra, és egy perc 

múltán már ott álltak a használt cikkeket áruló Jewish Recycling Center 
előtt. 

– Olyan, mint az Üdvhadsereg vagy a St. Vincent de Paul – magyarázta 
Buddy –, csak ez zsidó. Van itt minden, ami kell nekünk. 

„Több mint 3000 árucikk naponta”, hirdette a bejárat melletti tábla. 
Keresztülkutyagoltak a lakberendezési osztályon – bútor, ágy, íróasztal, 
tévétől a kenyérpirítóig és a palacsintasütőig minden –, a 
gyermekosztályon, a futballpályányi női osztályon, ruhákkal és 
vásárlókkal zsúfolt, keskeny járatokon nyomakodtak – Jézus! 
Vidramenyét bunda potom nyolcszáz dollárért! –, a csőállványokra 
akasztott, egymáshoz koccanó vállfák szüntelen csörömpölése közt. A 
férfiruhaosztály tele volt öltönyökkel, felöltőkkel, zakókkal – még 
szmoking is akadt –, pontosan olyan holmikkal, amilyenekre Foley 
hajtott. 

Először egy sötétkék, kétsoros kabátot akasztott le. Murisán mutatott 
így a szandálos, pucér lábszára fölött a tükörben, mégis rögtön tudta, 
hogy ez az ő felöltője, nem azok a fakabátszerű monstrumok, hanem ez az 
elegáns, karcsúsított darab, amely olyan érzetet kelt, mintha ez viselné őt, 
és nem fordítva. 

Fölpróbált egy ugyanolyan sötétkék, könnyű, egysoros öltönyt, Brooks 
Brothers volt a belső zsebe fölötti címkére hímezve. Jól érezte magát 
benne, bár az ujja egy csöppecskét rövidnek rémlett, de azért jó volt: 
inkább legyen valamivel rövidebb, mint hosszabb. A nadrág tökéletesen 
állt rajta, és nem volt kifényesedve az ülőkéje. Eltűnődött, kié lehetett az 
öltöny. Nézegette magát a tükörben, hogy áll rajta a hawaii ingre vett 
öltöny. Jól, de szerette volna látni, hogyan mutat igazából, ezért 



leakasztott egy fehér, rövid ujjú inget, meg egy sötétkék alapú 
nyakkendőt, és megint odalépett a nagy állótükör elé, szemügyre venni az 
új arculatot, hogyan mutat üzletemberre, komoly vállalati középvezetőre 
véve a figurát. 

Úgy nézett ki, mint aki egy húszéves filmben épp most szabadult a 
börtönből. Steve McQueen mint Doc McCoy. Hát... Tetszett neki. 
Féloldalt fordult, pózba vágta magát: Jack Foley nem sokkal a 
fegyintézetből történt vakmerő szökése után. Egy Bonnie és Clyde-film 
egyik jelenete villant föl előtte, egy félrecsapott, szemre húzott kalap, 
majd rögtön utána Karen Sisco, amint abban a bokorugró szoknyájában 
előkászálódik a Chevy csomagtartójából, aztán ahogy áll ott az utcán 
farmernadrágban és lazacszín cipőben. Elgondolkodott, hogyan tetszene 
neki ebben az öltönyben. Egy félhomályos koktélbárban. Egymásra 
néznének... 

Buddy egy szürke, halszálkamintás, kétsoros felöltőben került elő. 
– Na? 
Foley szemöldöke magasba szökött, bólintott. 
– Mindig egy ilyenre vágytam – közölte Buddy. – Azt hiszem, kellene 

hozzá valami kalap. Szeretem a kalapokat. 
Foley megkérdezte, hogy néz ki. Buddy alaposan megjáratta rajta a 

szemét. 
– Mint egy bróker – mondta végül. 
Foley egy szmokingot is felpróbált, hogy lássa, hogyan mutat egy 

olyanban. Buddy szerint úgy, mint egy iszákos pincér, akit mindig 
mindenhonnan kirúgnak. Jól mulattak: két érett férfi a jelmezbálban. 

 
*** 

 
Tele volt ruhával a lakás. Volt új cipő, a frizsiderben enni-innivaló, 

narancslé, kétliteres műanyag palackokban diétás Pepsi, sörök hatos 
csomagolásban. 

– Ahhoz a meghagyott pizzához senki se nyúljon – mondta Burdon. – 
Itt maradunk a lakásban, és megvárjuk Buddyt, valaki pedig lemegy az 
előcsarnokba rádióval. Karen, maga hívja föl a hallandale-ieket, kérdezze 
meg, van-e egy csöndes, szürke kis technikusuk, akit át tudnak küldeni, 
hogy leporoljon itt, a kilincseket, a konyhában a poharakat, üres 
üvegeket, a vécélánc fogantyúját. Mondja meg nekik, hogy jelöletlen 
kocsiban jöjjön a kolléga. Majd küldenek valami kislányt, aki rendőr 
szeretne lenni. Karen, maga lát itt valami érdekeset vagy olyasmit, amit 
felismer? 

– A ballont az előszobai beépített szekrényben – felelte Karen Sisco. – 
Glenn Michaels abban volt. Foley elkérte tőle, hadd vegye föl, hogy 
levehesse a zubbonyát, mert az csupa mocsok lett. 



– Az a zubbony azé a smasszeré, akit Foley fejbe vágott egy 
gerendadarabbal – mondta Burdon. – Szóval járt itt. Vagy talán még fog 
is. Annak jobban örülnék, szeretném már lezárni ezt a históriát. Karen, 
maga be van véve az akciócsoportomba. Ne izguljon, elintézem a 
főnökével. Aztán majd mikor vége lesz, leülünk beszélgetni, és 
körülnézek, hogy át lehet-e helyeztetni magát az Irodához. 

Karen szótlanul bólintott, felhívta a hallandale-i rendőrséget, majd 
járkálni kezdett a lakásban, talál-e még valamit, ami arra utal, hogy Foley 
járt itt. 

Megnézte megint a cipőt: sötétbarna bebújós cipő, 43-as, olyan új, 
hogy még nem is jártak benne. Úgy gondolta, Foleyé lehet, mert a kanapé 
előtt hevert egy pár fehér Nike is, ugyanolyan új, bár láthatólag hordták 
már utcán. A hálószobai szekrényben talált két pár, jól bejáratott cipőt, 
kétségkívül Buddyét. A nappaliban képeslapok – Sports Illustrated, 
National Enquier – és napilapok – Miami Herald, Ft. Lauderdale Sun-
Sentinel –, egy hétre visszamenően. Hétfőtől, a szökés napjától máig, 
péntekig. A Herald-ban megtalálta Foley nyilvántartott fényképét, 
alaposan megnézte, próbálta belelátni az arcba azét a strandöltözékes 
férfiét, akivel a Collins Avenue-n találkozott. Ha Foley volt az, akkor 
könnyen lehet, hogy épp itt rúgta le az edzőcipőjét, és csatolta fel a 
szandálját. Adele-hez készült, pedig tudta, hogy nagyon veszélyes. Bár a 
szökés is az volt. Vannak idegei. És az sem kizárt, hogy az a 
bermudaszerelés valamiféle bizarr humorérzékre utal: Foley szemében ez 
álöltözék, mert normális körülmények között soha az életben nem 
öltözne turistának. 

Karen Siscónak elég volt fél órát eltöltenie ezzel az emberrel – 
koromsötétben –, és tudta, hogy ez egy szívdöglesztő pali, aki nem 
közlekedik hawaii ingben, bermudagatyában, szandálosan-zoknisan... 

Burdon hangja hallatszott. 
– Itt van Orren Bragg telefonszámlája. A múlt hónapban négy távolsági 

hívása volt, mind a 213-as körzetbe. Az Los Angeles. Kit ismer arrafelé 
Foley, Karen? 

Karen a fejét ingatta. 
– Mindegy, majd ez is kiderül. A konyhába kinézett már? 
– Még nem. 
– A szemetesben van egy cipődoboz, és mintha egy számlát is láttam 

volna benne, nyilván az új cipőé. Holnap elmehetne a boltba, hátha 
emlékeznek rá, ki vette. Már ha itt nem mennénk semmire. 

– De úgy gondolja, hogy visszajönnek – mondta Karen. 
– Úgy. És ha igen, rögtönzünk nekik egy kis meglepetést. Fogjon egy 

rádiót, menjen le az előcsarnokba, és vegyüljön el a nép közt. Ha látja 
Foleyt meg ezt a Bragget, mit csinál? 

– Felszólok. 



– Engedje feljönni őket. Értette? Ne próbálja egymaga megcsípni őket. 
– Burdon visszaváltott hivatalosra. 

– És ha észrevesznek? – kérdezte Karen. 
– Ne vegyék észre – felelte Burdon. 
 

*** 
 
Buddy a Hallandale Boulevardról rákanyarodott az A1A-re, 

háromsaroknyira a Shalamar Háztól. 
– Nagyjából két és fél ezer kilométer. Két nap alatt le lehet nyomni. Ha 

ma este nekivágunk, és egyfolytában megyünk, vasárnap hajnali kettő-
három tájban ott lehetünk. Detroitban kettőkor bezárnak a bárok, 
vasárnap pedig délig nem lehet piát venni. Hadd menjen el szépen 
mindenki imádkozni, utána is ráér benyakalni. 

– Hova akarsz kilyukadni? – kérdezte Foley. 
– Hogy ma este induljunk-e, vagy holnap. Ha holnap indulunk, 

mondjuk reggel hét körül, és megállás nélkül megyünk, akkor vasárnap 
kora délutánra odaérünk. A meccs hatkor kezdődik, úgyhogy bőven lesz 
időnk szállást keresni meg valami ellátmányt beszerezni. Már ha nem 
valamilyen csehóban akarod nézni. Vannak olyan sportkocsmák, olyan 
kivetítős tévével. 

– Te kinek drukkolsz? 
– A Steelers-nek. Vagy indulhatunk ma este, reggel megállunk valahol 

Georgiában, alszunk pár órát, rendesen megreggelizünk... 
Időközben elérték a Shalamar Házat, a behajtót követve lehajtottak a 

föld alatti garázsba. Buddy a lift közelében óvatosan betolatott az 
Oldsszal egy üres helyre. 

– Szerinted hagyjuk itt az új cuccokat a kocsiban? Szerintem 
hagyhatjuk. 

 
*** 

 
Egy idős, golfsapkás férfi megkérdezte Karen Siscót, hogy volna-e 

kedve kanasztázni. 
Néhány idős asszony, útban a lift felé, megkérdezte, új lakó-e. 
Egy másik, egy nyolcvan körüli, bambuszbotra támaszkodó törékeny, 

kis szürke egér megkérdezte, hogy az anyjához jött-e látogatóba. Karen 
elkövette azt a hibát, hogy azt válaszolta: nem, az ő anyja meghalt. Ezután 
kénytelen volt a kezében tartani a Buddytól lehozott National Enquier-
rel letakart rádiót, hogy az öregasszony leülhessen mellé a kanapéra. 

Megfogta Karen másik kezét, simogatta, paskolgatta, Isten akaratáról 
motyorászott, majd megkérdezte Karent, hogy miben halt meg az 
édesanyja. Non-Hodgkin-szindrómában, tizenkét éve. Ó, sóhajtott az 



egérszerű öregasszony. Még néhányszor megsimogatta Karen kezét, majd 
bizonytalanul körülpillantott, és közölte, hogy ideje bevenni a tablettáit. 

Karen nézte, hogyan vánszorog a lift felé: apró, egérszerű öregasszony 
egy nagy, fekete bottal. Az anyjára gondolt, aki csak most lett volna 
ötvenhét; otthon lakna, nem egy ilyen helyen botorkálna, kint járkálna a 
kertben szalmakalapban, kesztyűben, nyesegetne, gyomlálna, és az útról 
is lehetne látni a házat. Észébe jutott, hogy Ray Nicoletnek is ezt mondta. 
Erről eszébe jutott az akciócsoport, az odafent várakozó 
rohamosztagosok, eszébe jutottak Burdon szavai: „Engedje feljönni őket. 
Értette? Ne próbálja egymaga megcsípni őket.” 

Balra nézett, pillantása elsiklott a kanapénál álló lámpa mellett, a 
dézsába ültetett hatalmas esernyőfa mellett, s az előcsarnok bejáratán 
állapodott meg. A lift pontosan vele szemben volt, legföljebb tizenöt 
méterre. 

A botjára támaszkodó szürke, egérszerű öregasszony még mindig ott 
várakozott. 

Nyílt a lift ajtaja. Két férfi állt benne, nagyjából egyforma magasak, az 
ajtó felé fordulva. Az egyiken barna ing és nadrág, a másikon... 

A másikon narancsszín mintás hawaii ing és sárga bermudanadrág. A 
kezében strandszatyor. 

Az egérszerű öregasszony, botjával minden lépésnél előretapogatva, 
betotyogott a liftbe. 

A barna öltözékes a karját nyújtva segített neki. 
A bermudanadrágos továbbra is egyenesen a kanapén ülő Karen felé 

nézett, a lift fluoreszkáló lámpája úgy világított le rájuk, ahogy a 
felismeréshez egymás mellé állított embereket szokták megvilágítani a 
rendőrségen. Nem mozdult. Illetve csak akkor, mikor már záródott a lift 
ajtaja. Akkor fölemelte a kezét. 

Mintha intett volna – Karen Sisco most már egészen biztos volt benne, 
hogy Foleyt látta –, aztán becsukódott az ajtó. 

 
*** 

 
A lift a harmadikra érve megállt. Az öregasszony nem mozdult. 
– Nem itt száll ki, mama? – kérdezte Buddy. 
Az öregasszony felnézett a számokra, látta, hogy a hármas ég. 
– De igen, itt. 
– Mi is – mondta Foley, és az értetlenül rámeredő Buddy felé fordítva a 

fejét, fél szájjal odasúgta: 
– Karen Sisco lent ül a hallban. Gondolom, vannak páran odafent. 
Meg kellett várniuk, míg a botjával maga elé bökdöső anyóka kitotyog. 

Elléptek mellette, végigrohantak a folyosón, felrántották a „KIJÁRAT” 
feliratú ajtót, és lerobogtak a garázsba. 

Már a kocsiban ültek, mikor Buddy megszólalt. 



– Azt hiszem, akkor ma este indulunk. 
Foley szerette a stílusát. Buddyra sose kellett rászólni, hogy nyugalom, 

nem kell annyira sietni, hogy kifelé menet esetleg nekimenjenek egy 
kocsinak. 

– Biztos látta, hogy a hetes ég. Eszerint van egy lépésnyi előnyünk. 
Kibukkantak az épület alól, besoroltak a forgalomba. 
– Meglátott minket – felelte Foley. – Tudja, hogy pucolunk. 
– Ha tudják, hol lakok, akkor nyilván azt is tudják, hogy milyen kocsim 

van. Nem kéne egy másik? Ezen még kaliforniai tábla van. Vagy vegyük 
le, és szerezzünk egy floridait? A kesztyűtartóban van csavarhúzó. 
Floridában csak egy rendszámtáblát használnak. Más államokban 
tudtommal kettőt. Még a 95-ös előtt megállunk egy pillanatra, és 
szerzünk egyet. Kicsit arrébb, a Hallandale Beach Boulevardon van egy 
Wal-Mart, óriási a parkolója, mindig tele van. Na? 

– Egyenesen a szemembe nézett – mondta Foley. – Nem kiabált, nem 
izgult be. Meg se moccant. 

Már az A1A észak felé tartó sávjában gurultak, sűrű egymásutánban 
jöttek velük szemben a fényszórópárok. 

– Egyvalami mellettünk áll – mondta Buddy fél szemét a 
visszapillantón tartva –, a sötétség. 

– Csak ült ott – mondta Foley –, és a szemembe nézett. 
 

  



TIZENÖT 
 
 
– Odaintett neked? – kérdezte Karen Sisco apja. 
– Nem esküdnék meg rá – válaszolta Karen de nagyon úgy nézett ki. 

Mikor már csukódott a liftajtó, körülbelül fejmagasságba emelte a kezét, 
mintha integetne. 

Szombat volt, este hét. Mindketten csak nemrég értek haza, a 
konyhában ültek, ittak egy-egy pohárkával vacsora előtt. 

– Talán csak megvakarta a fejét. 
– Egész idő alatt egyenesen rám nézett. 
– Látta, hogy megismerted? 
– Egészen biztos. Épp ezért is gondolom, hogy intett, mivel már nem 

volt veszítenivalója. Érted. Már nem vezethette elő magát másnak, már 
láttam abban a rémes hawaii-bermuda szerelésben. – Karen halványan 
elmosolyodott. – Nagyon nyugodt pali. 

Az apjának is annak kellett lennie, mikor a lányával volt. 
– Visszaintettél? 
– Nem volt időm. Becsukódott az ajtó. 
– Gondolom, különben visszaintettél volna – mondta Marshall Sisco 

tárgyilagos hangon, rezzenéstelen arccal; ő maga sem tudta, hogy 
komolyan beszél-e. Vagy hogy Karen, az ő dédelgetett kislánya, aki 
szökevények után nyomoz és bíróság elé állítja őket, komolyan beszél-e. 

– És ezután mit csináltál? 
– Felszóltam Burdonnek. Mondtam, hogy Foley meglátott, és Buddyval 

együtt biztos kiszáll menet közben a liftből. Az egyik emberét fönt hagyta 
a lakásban, a többivel meg lerobogott, végigjárták az emeleteket. 

– És ezalatt te? 
– Burdon azt mondta, maradjak ott, ahol vagyok. Szóltam rádión a 

kintieknek, hogy figyeljék a garázs kijáratát. Csak akkor még nem tudtuk, 
hogy van-e Buddynak saját kocsija, azzal vannak-e, vagy ha loptak egyet, 
akkor milyet. 

– Lehet, hogy még akkor is az épületben voltak. 
– Lehet, de elég nagy az esély, hogy kijutottak, mielőtt a két kinti 

ember odaért. Burdon felhívta a browardi seriffirodát, azok meg az 
országos nyilvántartót, és kiderült, hogy Buddynak egy 89-es Oldsa van, 
kaliforniai rendszámmal, Orren Bragg néven bejegyezve. Akkorra már 
késő volt útakadályokat kitenni, és ráállítani a helyi rendőrséget. Burdon 
leadott egy általános körözést, de ő is tudta, hogy akkorra nyilván már rég 
rendszámot cseréltek, vagy elkötöttek egy másik kocsit. 

– És hagyott ott embereket, hogy figyeljék az épületet? 
– Igen, de ma délután levette őket a melóról. Útközben beugrottam a 

narkósokhoz, még egyszer megnéztem Glenn Michaels dossziéját. 



Birtoklásért és árusítási szándékért kapcsolták le, de nem tudták ráverni. 
Van egy érdekes része a nyilatkozatának, ahol azt állítja, hogy egy 
barátjához ment föl Detroitba, hátha ott talál munkát. Nem rossz, ha 
valaki beveszi. Megkérdezték tőle, hogy hol szállt meg, és hogy ki az a 
barátja. Egy Dudaorrú néven ismert palit dobott be, bizonyos Maurice 
Millert. Profi bokszoló volt a pasi. Utánanéztem. Kiderült, hogy együtt ült 
a Lompocban Glenn-nel. Sőt együtt léptek le a börtöntáborból. Nem 
tudom miért, de mindig úgy tűnik föl előttem, hogy kéz a kézben. 
Elkapták és átszállították őket a szigorú Lompocba, Glenn ott 
ismerkedett meg Foleyval és Buddyval. Ez egybevág azzal, amit Glenn 
mesélt nekem, mikor kettesben maradtunk a kocsijában, hogy tervez 
valami nagy húzást, és mondott még valamit, amiből azt vettem ki, hogy 
Detroitban. Fölhívtam Burdont. Mit gondolsz, mit mondott? 

– Majd te megmondod. 
– „Mi köze ennek a mi bankrablóinkhoz?” Szerinte Kaliforniába 

tartanak, mert „az ilyenek mindig az ismerős tájakon dekkolnak”. 
– Hát ebben azért van valami – mondta Marshall Sisco. 
– Buddy telefonszámlája ott volt a lakásban, és aszerint hetente 

legalább egyszer hívott egy Los Angeles-i számot. Találd ki, kit? 
– A nővérét. 
– Honnan tudtad? 
– Azt mondtad, találjam ki, hát kitaláltam. 
– A nővérét, a kiugrott apácát, Regina Mary Bragget, aki földobta – 

mondta Karen. – Burdon ma reggel felhívta, Los Angeles-i idő szerint 
hajnali ötkor. A nő közölte, hogy a bátyja Floridába ment, egy barátjához 
látogatóba, de se az illető nevét nem tudja, se egy olyan telefonszámot, 
ahol elérheti Buddyt. – Karen némi szünetet tartott. – Engem ebből az 
egészből leginkább csak az érdekel, hogy miért hívja fel hetente a nővérét, 
aki miatt sittre került. 

– Biztos nem az a haragtartó fajta – vélekedett Marshall Sisco. 
– Lehet, hogy alapjában véve rendes pali, és csak szeretetből csinálja – 

mondta Karen. 
– Az is lehet – mélázott az apja –, hogy a nő kapott valami 

idegnyavalyát a hosszú önmegtartóztatástól, és kellenek ezek a telefonok, 
hogy végképp be ne dilizzen. 

– Foley szerint iszik. 
Marshall Sisco elgondolkodott. 
– Lehet, hogy iszik, de nem reggel ötkor, mikor szerinted Burdon 

felhívta. Ha alkoholista a nő, akkor ilyenkor másnapos, próbál 
normálisan gondolkozni, és vigyáz arra, hogy mit mond. 

– Akkor olyankor kellene beszélni vele – mondta Karen mikor már 
becsókolt egy keveset. 

– Valamikor estefelé – bólintott az apja –, de nem túl későn. 
Elmentek a Stone Crabbe vacsorázni. 



 
*** 

 
Miután hazaértek, Karen kint maradt a konyhában, hogy felhívja 

Regina Mary Bragget. Los Angelesben este nyolcra járt. 
Apja bement az elfüggönyözött nappaliba tévét nézni; a whiskysüveget 

odaállította a keze ügyébe a kisasztalra. Végigpásztázta a csatornákat, 
míg fel nem bukkant Robert Redford és Max von Sydow. Egy 
könyvtárszobában álltak, az íróasztalnál egy férfi ült, akire Redford egy 
negyvenötös Coltot vagy valami ahhoz hasonlót fogott, majd Sydow egy 
sokkal intelligensebb pisztollyal, egy Walter PPK-val rákényszerítette 
Redfordot, hogy tegye a fegyverét az asztalra. Marshall Siscónak Karen 
jutott eszébe a jelenetről, aki elvesztette a Sig Sauert, amit három éve 
adott neki karácsonyra. Aznap, mikor kórházba került, mondta neki, 
hogy ha jó kislány lesz, áprilisban kaphat egy másikat, a születésnapjára. 
Karen erre azt felelte: „Majd visszaszerzem a pisztolyomat, ha 
megtalálom Jack Foleyt. Nekem most inkább cipő kell. De ne vegyél 
nekem semmit. Hallod? De tényleg.” Évről évre ezt mondta. És évről évre 
kislány lett megint, mohón bontogatta a csomagokat, örült az 
ajándékoknak – Marshall Sisco meg az ő örömének. Max von Sydow 
most odament az íróasztalnál ülő férfihoz, Redford megdöbbenésére 
halántékon lőtte és a Waltert a kezébe nyomta. 

Marshall Sisco negyven éve volt magándetektív, de sose járt pisztollyal. 
Az irodájában és otthon sem tartott. Az embereinek sem volt fegyverük, 
mint ahogy Karennek sem; őt többnyire valakinek a figyelésére osztotta 
be, kisebb biztosítási csalások kinyomozására. Néha, vacsora közben 
beszéltek ezekről az ügyekről, Marshall Sisco próbálta rábeszélni a lányát, 
hogy térjen vissza a magánnyomozáshoz, vegye át az irodát, szakítson le 
időnként egy-egy rendesebb összeget nagy, perben álló cégektől: 
szupermarketektől, éttermektől, kórházaktól, kerékpár- és 
autógyártóktól... Akkor nem kellene pisztollyal járkálnia, se a 
csomagtartóját megrakni fegyverekkel meg bilincsekkel. Ügyvédekkel és 
orvosokkal ismerkedne meg... Nem biztos, hogy az mind rossz ember, ha 
elváltak is. Miért állna össze valami fegyverimádó rendőrrel, aki piál és 
csalja a feleségét? Mert ezek a nagy hősök mind ilyenek. Karen Sisco 
rendes lány volt, a maga módján jól nevelt, végighallgatta vacsora 
közben, bólogatva ette a rákot, aztán megkérdezte az apját, hogy szerinte 
Buddyék együtt maradnak-e. 

– Nem lenne okosabb részükről, ha szétválnának? 
Marshall Sisco elgondolkodott. Most mit csináljak? Karen Buddyékról 

beszél, de valójában Foleyra gondol. Hát igen, válaszolta, jobb sanszaik 
vannak, ha szétválnak. Ha viszont Buddy készül valamire, és ahhoz 
szüksége van Foleyra... És mivel Foley a lekötelezettje... 



Max von Sydow és Redford már kifelé jött a házból. Sydow Redfordhoz 
fordult, aki az imént volt tanúja, hogy megölt valakit, és kérdezett 
valamit, de Marshall Sisco nem hallotta, mit, mert nyílt az ajtó, és 
odakapta a fejét. 

 
*** 

 
– A keselyű három napja! – mondta a szobába lépve Karen. – Imádom 

ezt a filmet. Tudod, mi a könyv címe, amelyikből készült?  
– Mi? 
– A keselyű hat napja. Beszéltem Regina Maryvel. Olyan halkan 

suttogott, hogy alig hallottam. És olyan túlzottan jól artikulálva. 
Szerintem be volt már szittyózva egy kicsit. Gondoltam, érdemes 
kockáztatni. Mondtam neki, hogy Karen vagyok, Buddy régi barátnője 
Miamiból, és hogy meghagyta nálam a címét, hogy hol fog megszállni, de 
sehol sem találom a cetlit, amire fölírtam. Azt hiszem, egy kicsit 
megzavartam a hadrikálásommal. Ó, mondja azon az apácás hangon, 
neki fogalma sincs. Na, gondoltam, ez nem jött be, de folytatta. – Karen 
suttogóra fogva imitálta Regina Mary Bragg hangját. – „Nemrég 
telefonált, és mondta, hogy jól van.” El sem akartam hinni. Mondtam 
neki, hogy csak este ment el, és máris ott van? Ó, nem, feleli, 
Kentuckyban, Lexingtonban. És ezután mit mondott? Na mit? – Karen 
hatásszünetet tartott. – „Csak holnap ér Detroitba.” 

Marshall Sisco elmosolyodott. 
– Gyönyörű. 
– Mondom neki, tök rendes Buddytól, hogy ilyen gyakran felhívja 

magát. Mit gondolsz, mit válaszolt? Hogy azt jól is teszi, ha meg akarja 
menteni a bűnös lelkét. Szerinted ez mit jelent? 

– Valami olyasmit, hogy nála van a mennyország kulcsa, és Buddy csak 
akkor léphet be oda, ha a nővére beengedi. Úgyhogy nem árt, ha tartja 
vele a kapcsolatot. Lehet, hogy ez a Regina letette az apácafőkötőt, de 
lélekben alapjában véve nem sokat változott. Mondott még mást is? 

– Nagyjából ennyit. Megkértem, hogy ha Buddy legközelebb 
odacsörög, kérdezze meg tőle, hogy hol lakik, és ha lehet, a telefonszámát 
is. Erre azt felelte, hogy neki azt nem kell tudnia, mert Buddy a 
becsületszavát adta, hogy jelentkezik. 

– Hát nem minden apáca jó tündér – mondta Karen apja. – Ez a 
Regina szerintem az a körmös osztogató fajta. Fáj, mint a veszett fene. 

Karen ivott egy kortyot, néhány percig szótlanul nézte a filmet. Végül 
az apja törte meg a csöndet. 

– Meg kellene mondanod Burdonnek, de te inkább nem mondod meg. 
Jól érzékelem? 

Karen fölkapta a fejét. 



– Az FBI jelenleg több mint hatezer szököttet keres. Mit számít nekik 
kettővel több vagy kevesebb? 

– Te viccelsz – mondta az apja. 
Karen megint ivott egy kortyot. 
– Ugye viccelsz? – kérdezte az apja. 
 

*** 
 
Mire Karen vasárnap hazaért, a kupadöntő épp a félidejénél tartott. 

Látta, hogy apja igyekszik úgy viselkedni, mintha nem zavarná. 
– Bocs, hogy késtem. Mennyi az eredmény? 
– Tizenhárom-hét a Dallas javára – felelte Marshall Sisco a sör és a 

mogyoró mellől. – Még nem dőlt el, de nem olyan szoros, mint 
amilyennek látszik. A Cowboyok kénytelenek voltak beérni néhány 
mezőnyponttal, mikor pedig be kellett volna vinniük a tojást. 

– Szóval nem elég agresszívek – mondta Karen. 
– Csak várd ki a végét. 
– Voltam Burdonnél. 
Mióta bejött, apja most fordította felé a fejét először. 
– Nem nézi a meccset? 
– Akarta, de előbb tőlem kellett megszabadulnia. – Karen Sisco 

kifordult a szobából, de megtorpant. – Tizenhárom-hét, az eddig 
összesen csak húsz pont. Mit is mondtál, mennyi lesz? 

– Hatvanegy. Negyvennégy-tizenhetes végeredmény, és végig a Dallas 
vezet. 

– Szóval szerinted a második részben csinálnak még harmincegy 
pontot? 

– Én nem izgulok – felelte Marshall Sisco. – Tavaly a 49ers meg a San 
Diego Chargers összesen hetvenöt pontot csinált. Tavalyelőtt a Dallas 
meg a Buffalo hatvankilencet. Hová mész? 

– Hozok egy sört. Rögtön jövök. 
A bukmékerek a Dallas Cowboyt favorizálták a Pittsburgh Steelers 

elleni kupadöntőn. Karen és az apja egyaránt a Pittsburghnek szurkolt. 
Már egy hete fogadtak egymással az összpontszámra. Karen negyvenötöt 
tippelt – Hol él ez a lány? –, az apja hatvanegyet. Aki közelebb jár az 
igazsághoz, az nyer. Ha Karen, választhat egy pár cipőt a Joan & 
Davidnél. Ha az apja, Karen egy hétig minden este átjön, és ő főzi a 
vacsorát, mindig apja valamelyik kedvenc ételét: sertéssültet, sült babot, 
paprikás csirkét. Marshall Sisco minden ismerősének dicsekedett, hogy 
Karen ugyanolyan jól főz, mint régen a nagyanyja. 

Karen egy hosszú nyakú Budweiserrel jött vissza. 
– Mi újság? 
– Semmi, még tart a szünet. A szakértők most rágják a szánkba, hogy 

mit láttunk. – Marshall Sisco megvárta, míg leül a lánya, és odakínálta 



neki a mogyorót. – Szóval megtörtél, és elmondtad Burdonnek, hogy 
Detroitban vannak. 

– Igen. Azt mondta: „Mármint Buddy.” Biztos benne, hogy szétváltak. 
Az az elmélete, hogy Buddy ismeri Detroitot, elvégre ott lakott, tehát ott 
akar dekkolni. Ha viszont megnézi, milyen bankokat rabolt ki Foley, azok 
mind délen, délnyugaton és Kaliforniában vannak. 

– És próbált közben fél szemmel a meccsre sandítani? – kérdezte 
Karen apja. 

– Az ajtóban állt, nem engedett be a lakásba. Hallottuk a meccset. 
Megkérdeztem, elküld-e Detroitba. Szó se lehet róla. Ki van zárva. 
Minek? Már kiadott egy körözést, a detroitiak tudják, kit keressenek. 
Mondom: én csak segíteni szeretnék nekik. Jobban ismerem a 
körözötteket, mint bármelyik nyomozó. Hiába jönnek velük szembe az 
utcán, nem ismerik meg őket. Én viszont igen. Nem kérek többet, csak 
hogy szóljon oda az ottaniaknak, hogy megyek. 

– És közben majd elpusztult, annyira ment volna vissza nézni a 
meccset – mondta Marshall Sisco. 

– Ahogy mondod. Ráállt, csak hogy megszabaduljon tőlem. Reggel 
indulok, valószínűleg a Westinben szállok meg. 

Apja egy ideig fejét ingatva ráncolta a homlokát. 
– Te is tudod, mi lesz, ha majd beállítasz az ottani FBI-hoz. Ez a lány 

fogja megmondani nekik, hogyan kell megkeresni két szökevényt? 
– Ha beállítok – felelte Karen. – Jártam már ott, emlékszel? Kétszer is 

hoztam onnan őrizeteseket. 
– Szóval ismernek. 
– Nem az FBI-osok, hanem a detroiti rendőrök. Van egy barátom a 

rablásin, egy felügyelő, ő biztosan segít majd.  
– Nős? 
– Mind nős. 
 

*** 
 
A meccs legnagyobb részét egy Jefferson Street-i kocsmában, a 

Gallaganben nézték, egy kőhajításnyira az Omnitól, ahol megszálltak. 
Foley először a szobájukban kapcsolta be a tévét, Buddy hozott egy 

üveg Jim Beamet, úgy nézték az első negyedet a fotelból illetve az ágyról, 
míg Foley föl nem vetette, hogy jobb volna lemenni valami kocsmába, 
ahol van hozzá egy kis közönségzaj is. Így aztán levonultak a Gallaganbe 
– Foley fázósan behúzott nyakkal, az új felöltőjében –, letelepedtek egy 
asztalhoz, ahol már ült négy máshova valósi férfi, akik valahogy itt 
ragadtak hétvégére, meg egy ötvenes nő, aki azt mondta, hogy a 
Greektownban lakik, noha egyáltalán nem látszott görögnek: szőke volt. 
A nevét is megmondta, de Foley rögtön el is felejtette, a nő pedig 
félidőben elment, hogy várják valahol. 



Foley és Buddy kizárólag azért drukkolt a Pittsburghnek, mert csípte a 
szemüket, hogy a Dallas úgy parádézik, mint a májusi ló, most is 
megjátsszák magukat, bár ma nem nagyon van mire. Nem volt egy nagy 
meccs. A Dallas azért nyert végül, huszonhét-tizenhétre. 

Foley fölállt az asztaltól, odament a pultoshoz, váltott vele pár szót. 
Buddy rendelt még két Jim Beamet egy kis szódával. Az útra. 
Foley visszajött és leült. 
– Hát vannak bunyók, azt mondja. Időnként a Cobo Hallban, a Palace-

ben, meg a Woodward Avenue-i State Theaterben. Gyalog öt perc. Sose 
hallott a Dudaorrú Maurice Millerről. Kérdeztem tőle, hogyan lehetséges, 
hogy a Joe Louis arénában nem rendeznek bokszmeccseket. Azt mondja, 
rendeznek, de inkább a Wings hokimeccseit. Néha komoly bunyósok is 
bokszolnak ott, bajnokok, de nem rendszeresen. 

– Tudod, hogy Louis idevalósi volt? – kérdezte Buddy. – A Barna 
Bombázó. Van itt a Jeffersonon egy olyan szoborféleség, csak a jobb karja 
meg az ökle. 

– A Barna Bombázó... – visszhangozta Foley. – Ennek olyan rasszista 
stichje van. Vigyázni kell mostanában az ilyesmivel, könnyen rásütik az 
emberre, hogy rasszista, pedig esze ágában sincs. Na, a lényeg, hogy a 
pultos azt mondja: ha a Dudaorrú a bunyósok körül teszi-veszi magát, 
akkor talán a Kronkban kéne keresni, az egy tornacsarnok, Thomas 
Hearns, a Hentes is ott edzett. Láttam egyszer a Hentest, mikor véletlenül 
épp otthon voltam, New Orleansban, pontozással verte Benitezt. 
Megkérdeztem, hol van ez a Kronk, de nem tudja. Valahol a nyugati 
fertályon. 

– Én a keletin laktam – mondta az ablak felé fordulva Buddy. – Azt 
nézd. Láttál már ennyi üveget életedben? – A sok épület úgy hatott, mint 
egy-egy óriási kémcső. – Az a legmagasabb szálloda, a Westin. A tetején 
étterem meg koktélbár van, vagy hetven emelet magasan, és forog, de 
egész lassan, nem is érezni. Kinézel, ott a Motor City, iszol valamit, 
megint kinézel, Kanadát látod a folyó túlsó oldalán. Ha gondolod, 
fölmehetünk. 

– Abból ítélve, amit eddig láttam – mondta Foley –, olyan, mint egy 
kísértetváros. Mintha mindenki megpucolt volna innen. 

– Vasárnap van, Jack, mindenki otthon ül, és a meccset nézi. Na. 
Átmegyünk a Westinbe, hogy mi van ott? Fölmehetnénk a legfelsőre. 

– Csak ha nem kell kimenni a szabadba. 
– Annyira azért nincs hideg. Rosszul csinálod. Eressz le. Ne gubózz így 

össze. Lóbáld a karodat, hadd mozogjon a véred, és mindjárt nem érzed 
olyan hidegnek. 

– Ezt meg kitől hallottad? 
– Azt hiszem, a nővéremtől. Ő tud ilyeneket. 
– A napfényes Kalifornia, az való nekünk – mondta Foley –, nem ez a 

seggrepesztő Északi-sark. 



– Tudod, mi van? – kérdezte Buddy. – Nem is kell kimenni. Van egy 
ilyen üvegmiújság a Jefferson fölött, olyan, mint egy híd, és azon át lehet 
menni a mi szállodánkból a RenCenbe. 

– Mi az a RenCen? 
– A Renaissance Center, ott, azok az üvegtornyok. Csak mondd meg, 

mihez volna kedved. 
– Nem tudom – vont vállat Foley. – Mit csinálhat az ember vasárnap 

Detroitban, mikor nem jut eszébe semmi, és minden bank zárva van? – 
Ivott egy kortyot. – Én csak azt tudom, hogy holnap hova szeretnék 
menni. 

– Hova? 
– A Kronkba. 

  



TIZENHAT 
 
 
Maurice Millernek ezek voltak a Glennhez intézett első szavai: 
– Izé... Ne szólíts Dudaorrúnak. Nem reagálok többé erre a rossz 

dumára. – Később a kocsiban amolyan magyarázatképp még folytatta egy 
ideig. – Ha olyanom van, akkor lenyelem, hogy a Fehérember Maurynak 
hívjon. Fehérember Bob a mindenesem, szükség esetén a testőröm, meg 
ő a sofőröm is. 

Most is a Fehérember vezette a 94-es Lincoln Town Cart, amivel Glenn 
jött Floridából, a michigani rendszámtáblát meg az állítólag tök tiszta 
papírokat pedig ő, Miller szerezte. Glenn már nem is nagyon tudta, kié is 
ez a kocsi: az övé, vagy ezé a nem olyan rég még Dudaorrúként ismert, 
most levendulakék fejkendőben villogó volt fegyencé. 

Fehérember Bobot láthatóan nem érdekelte, hogy Maurice és Glenn 
róla beszélget a hátsó ülésen. Kertvárosokon hajtottak keresztül. Hideg, 
borús délután volt, a Woodward Avenue-n mentek kifelé, megtekinteni 
Ripley Bloomfield Hill-i házát. 

– Fehérember sose volt profi bunyós – mondta Miller –, de bír gonosz 
lenni. Veszélyes tróger. Csak az van, hogy ha kap egy rendeset, abban a 
pillanatban keresztbe áll a szeme, és fogalma sincs, merre van előre. 
Mármint a ringben, érted, ahol be kell tartani a szabályokat. Viszont ha 
az utcán ugrasz össze vele, már egészen más a játék. Nézd meg ezeket a 
vállakat. A nyaka mint egy tenyészbikáé. Százkilencvenöt magas, száztíz 
kiló, puszta ököllel átüti a rabicot. A tulajdon két szememmel láttam. 
Fehérember! – szólt előre. – Mondd meg Glenn-nek, miért buktál meg 
azon a betörésen! 

Glenn látta, hogy Fehérember a tükörbe pillant. 
– Otthagytam a tárcám a lakásban, amit kirámoltam. – Vigyorgott. 
– Kiesett a zsebéből, mikor kimászott az ablakon – vette át újra a szót 

Maurice. – Viszi a tévét, viszi a videót meg pár más cuccot, a tárcáját meg 
otthagyja a padlón. Jön hozzá a zsernyák: Te vesztetted el ezt, Bob? 
Fehérember meg rávágja: Igen, azt hiszem. Eszébe sem jutott 
gondolkodni, hogy hol veszthette el. Elküldték nyaralni Húron Valleybe. 
– Maurice megint fölemelte a hangját. – Mennyit is nyomtál le? 

– Huszonkét hónapot. – Megint felpillantott a tükörre, de Maurice 
rászólt. 

– Az utat figyuzd, Fehérember. – Glennhez fordult. – Én bírom ezt a 
Town Cart. Nem böki ki a szimatok szemét. Érted. 

– Hogyne érteném – felelte Glenn. – Hát mit látnak? Kingkong fuvaroz 
egy Town Carban egy napszemüveges, levendula fejkendős, smukkos 
fekete hapsit. Naná, hogy nem jut eszükbe semmi. 



– Lila, jó ember, nem levendula. A profi rögbihátvédek hozták divatba. 
A Deion meg a többiek. Én is lakhatnék itt a fekete orvosok meg 
kosarasok között. Nem kell ahhoz más, csak lóvé. Na ez az út, amelyikre 
most rákanyarodunk... 

– A Big Beaver – vigyorgott a tükörbe a Fehérember. 
– Fehérember nem bírja túltenni magát rajta, hogy egy útnak Big 

Beaver a neve. Nem a nagy hód jut eszébe róla, hanem a nagy muff. Na 
szóval, ez itt most már Bloomfield Hills. Itt balra megyünk, azután meg 
majd jobbra. Domb az nemigen van errefelé, fa viszont mint a tenger. 
Emlékszel a Lompocra? Micsoda szép fák voltak, csak a smasszerek 
mindet kivágatták. 

– Eukaliptuszok – mondta Glenn. 
– Az új smasszerek – folytatta Maurice. – Kivágatták a fákat, és délig 

nem lehetett kimenni az udvarra. Én meg ugye éjszaka gályáztam a 
pékségben, mikor végeztem, kijöttem és edzettem. Na ettől fogva lőttek a 
lábmunkának. Ha nincs lábad, nem állsz meg a ringben. 

Fehérember Bob megszólalt. 
– Én hagyom, hogy Maury tiszta erőből hasba vágjon. 
– Az utat figyeld, kisfiam – szólt előre Maurice. – Lassíts, azt hiszem, a 

következő utca lesz az... Igen. A Vaughan Road. Lóvéval van kikövezve. 
Most jön Ripley háza, itt balra... Ez itt a behajtója. 

Glenn a hátsó ablakon kipillantva épp csak egy villanásnyi ideig látott a 
fák között egy hatalmas, régi, Tudor-stílusú vidéki házat. 

– Túl gyorsan mentünk. 
Maurice szólt Fehérembernek, hogy forduljon meg, és annál a 

behajtónál lassítson le, hogy Glenn-nek legyen ideje megnézni a házat. 
– Jól van. Most egészen lassan. Jó kis vityilló, mi? Múltkor, mikor 

kijöttünk, nagyban folyt itt a fűnyírás meg a nyesegetés, úgyhogy 
odaküldtem Fehérembert, hogy keresse meg a górét, és kérdezze meg, 
akadna-e neki itt valamilyen munka. Hát nem akadt. A Fehérember erre 
hátrakerült, volt ott egy olyan sofőrféle, mosta a kocsit, a Fehérember 
meg kérdi tőle, hogy ihatna-e egyet a csőből. Ja igen: a sofőr is fehér volt. 
Dumálni kezdtek, a Fehérember meg megkérdezte, hogy nincs-e gond 
errefelé a csövesekkel meg az autótolvajokkal. Erre azt mondja az arc, 
hogy van nekik egy ilyen hogyishívjákjuk, hogy ha éjjel valamilyen 
gyanúsat hall, megnyom egy gombot, mire minden lámpa kigyullad a 
házban meg a kertben. Ha akarja, villog meg szirénázik is, megy kapásból 
a hívás a rendőrségre, jönnek ezerrel. Van itt minden, már csak a 
tengerészgyalogság hiányzik. Na, mondom magamban, nem kell ez a 
játék. De aztán meggondoltam magam. Ebbe a házba érdemes bemenni, 
de csak egyetlen módja van. Erre már akkor rájöttem, mikor először 
dumáltál a buliról. 

– És mi a módja? – kérdezte Glenn. 



– Majd megmutatom, csak előbb kell még két ember, két edzőtermi 
girnyó, onnan a Kronkból, olyanok, akiknek virítasz egy százast, és már 
pattannak is, ahova mondod. 

– Na álljon meg a nászmenet! – mondta Glenn. – Én csak téged 
veszlek bele, a hülye haverjaidat azokat nem. 

– Hogy mibe veszel be te engemet? – kérdezte Maurice, mint aki 
rosszul hall. – Te jöttél nekem egy homály dumával, hogy ez az arc 
összehordott egy rakás gagyit meg követ, de az öt évvel azelőtt történt, 
hogy az arc elmondta neked. Na és mije van most az arcnak? Azzal jöttél, 
hogy hozol két hapsit, két régi vagányt, akik értik a szakmát, aztán meg 
azzal vakaróztál elő, hogy meggondoltad a dolgot, és mégsem hozod őket. 

– Te meg azzal jöttél, hogy tudod, hogyan kell benyomulni – vágott 
vissza Glenn –, a szakértőd meg ottfelejti a tárcáját a lakásban. 

– Gyakorlat teszi a mestert – felelte Maurice. – A mester gyakorolt. 
Komoly fazon nem nyomul be egy házba mindent föltúrni, hogy merre 
hány óra, matracokat fölhasogatni, hogy hol a szajré meg ilyenek. Ez a 
nyálas kis simlisek műfaja, benyomulni valahova, és kipofozni a 
vénasszonyokból, hogy hol a lóvé. Hol, hol? Hát a kávésdobozban. Nem. 
A komoly ember úgy nyomul be valahová, hogy tudja, hol a sáros lóvé, 
hol a tőzsdebalhékból összekapart lóvé, mert az arc az nem köhögi fel a 
zsaruknak, hogy levetted tőle a sáros lóvét. Egy ilyen Ripley. Viszont amit 
sóderolt neked, az már kurva régen volt, és ráadásul lehet, hogy csak 
kamu az egész. Leesett már? Itt csak egyvalamiről szaglik, hogy császár az 
arc, ebből a lökött nagy házból, mert ennek a fenntartásához lóvé kell. 

– Van neki, ne tépd az etetődet – nyugtatta Glenn. 
– Jó ember, én csak miattad koptatom itt a számat. És ha olyan nagy a 

pofád, akkor menj, és csináld magad. 
– De mit? 
– Gyere be velem egy házba, amit én plankoltam föl. Lakik ott egy arc, 

egy fehér mókus, egy időben árultam neki, mikor még az Ifjú Simliseknél 
hajtottam. 

– Ne szívd mellre – mondta Glenn –, de dunsztom sincs, mi a büdös 
francról apacsolsz itt nekem. 

– Akkor ne kifelé bámulj, lökd meg, hanem figyelj. Az Ifjú Simliseké 
volt az egész nyugati oldal. Na, ez a fehér mókus, akiről dumálok, 
időnként lejött a telepig, megállt a sarkomon, én meg fölszereltem. 
Később aztán, mikor már a Chambers testvéreknél spiláztam... Tudod: 
akiknek volt az az anyagüzemük. 

Glenn a fejét rázta. 
– A Rockettesben pancsolták nekik a csajok. 
– Azt hittem, hitelkártyában utaztál. 
– Az csak mellékes volt, abból vettem göncöket meg cuccokat a 

lakásba. Mikor a szövetségiek elmarták a tökömet, muszáj volt nekik 
földobnom a kártyákat, nehogy anyagért mázsáljanak meg. Veszed az 



adást? Leesett nekik, hogy ez is jobb, mint a semmi, elküldtek a 
Lompocba, én meg hagytam, hogy rádumálj a lógásra. Életemben nem 
voltam még ennyire marha. Na szóval ez a meszes, akiről beszélek... 
Tudod, kiről beszélek? 

– Arról, aki tőled vette a kokszot. 
– Hernyót vett, lökd meg. Egy idő után ráunt, és átállt a durranóporra, 

amit akkor kezdtem adagolni neki, mikor már a Chamberséknak 
hajtottam. Na az arc egy idő elteltével átállt a pult másik oldalára, és ő is 
árulni kezdett. Mármint a meszeseknek. Veszed? 

– Kurva hosszú már ez a mese – mondta Glenn, újra csak kifelé nézve. 
Próbálta nyugisban előadni, de már érezte, hogy az irányítás ugyanúgy 
átcsúszik Maurice kezébe, ahogy a kocsi is. Ez már nem a Dudaorrúként 
ismert elítélt volt. 

– Figyelj – mondta Maurice. – Tudom, hogy frankó arc vagy, de 
engemet te ne ugass le, ha lehet. Jó? Ha nem tetszik a szöveg, 
kipattanhatsz a kocsiból most rögtön vagy bárhol. 

Hát itt van: fehéren feketén. 
Glenn ennek ellenére még mindig úgy érezte, hogy vissza kell szólnia. 
– Azt hiszem, elfelejted, hogy ez az én kocsim. Én hoztam. 
– Ne csináld már, apám! – mondta Maurice. – Ha én egyszer azt 

mondom, hogy kell nekem ez a kocsi, akkor az enyém. Szerezz magadnak 
egy másikat. Hajlandó vagy idekagylózni, vagy nem? 

Glenn most már rájött, hogy ez nem vita, ez szkanderezés; Maurice 
meg akarja mutatni neki, ki itt a góré. Ült ott a vatelinnal bélelt vadonatúj 
ballonjában, sállal a nyakán, kötött kesztyűvel a kezén, és adta a 
meglepettet, már amennyire sikerült. 

– Most mit kekeckedsz, lökd meg? Azt hittem, haverok vagyunk. 
– Azt kérdeztem, hajlandó vagy-e idekagylózni, vagy nem. 
Ennyit a haverságról, gondolta Glenn. 
Nem válaszolt azonnal, megváratta Maurice-t. 
– Van ez a hapsi, aki valamikor a vevőd volt, és most fehéreknek árul, 

te pedig le akarod fosztani, mert az arc úgysem mer földobni, mert sáros 
a lóvé. – Belevitt a hangsúlyába egy csipetnyi blazírtságot. Maurice meg 
ült ott a lila selyemkendőjében, mint valami afrikai herceg. – Na és? 

– Te most agyilag zokni vagy, vagy játszod itt nekem az eszedet – 
sóhajtott Maurice. – Akkor megmondom. Kiderítjük, hogy mi a nagyobb: 
a vagányságod vagy a pofád. 

 
*** 

 
Egy Marcie Nolan nevű fiatal nő, a Free Press rendőrségi tudósítója 

észrevette Karen Siscót, mikor az épp belépett a Beaubien 1300-ba, a 
detroiti rendőrség főkapitányságának épületébe. Marcie egy kétpercnyire 
lévő greektowni étteremből jött, ott ebédelt, és már egész közel járt a 



főkapitánysághoz, mikor megpillantotta Karent. Mire azonban ő is 
belépett a kapun, és átjátszotta magát a fémérzékelőn, Karen már beszállt 
a liftbe, és elindult föl a... 

Biztos a harmadikra megy, gondolta Marcié, valamelyik 
pléhgalléroshoz, vagy talán az ötödikre, a gyilkosságiakhoz. Esetleg a 
hetedikre, a rablásira. Ha őrizetesért jött, akkor előbb-utóbb a 
kilencediken köt ki, azokat ott tartják. Persze az is lehet, hogy a 
szállítandó illető szemben, a Wayne megyei börtönben ül. 

Ő a másodikra ment, egy kis leválasztott szobába, amelyen a News 
tudósítójával osztozott, és felhívta a Free Press egyik szerkesztőjét. 

– Marcie vagyok, szia! – Alig várta már, hogy elújságolhassa, látta 
Karen Siscót, a szövetségi marsallt, akit még Miamiból, a Herald-os 
idejéből ismert, de előbb válaszolnia kellett néhány kérdésre. Nem, még 
mindig nem adtak ki közleményt. A jelek szerint csak egyetlen tanújuk 
van, aki négy embert látott egy kék furgonban. Reggel jött két nő 
felismerésre. – Jaj, de hadd mondjam már a magamét! Itt van egy 
szövetségi marsall Miamiból, Karen Sisco... Még nem tudom, meg kell 
keresnem. Biztos elvisz egy őrizetest... Ezt szeretném kiszimatolni. A 
Herald két hónapja csinált róla egy óriási képet, a szövetségi bíróság előtt 
fotózták le... Nem, Miamiban... Nem számít, tényleg remek fotó. 
Karennek van stílusa, igazi bombázó... Majd meglátja. írok hozzá valamit, 
hogy a rettenthetetlen nő, aki... Zabálni fogják, majd meglátja. Nem fogja 
tudni kihagyni. 

 
*** 

 
Karen hétfőn estefelé, a Westin-beli szállodai szobájából hívta fel az 

apját. Az megkérdezte, milyen volt a repülőútja; reméli, mondta, hogy a 
Nortwest már nem rántottás szendvicset, banánt és joghurtot ad 
uzsonnára, de nem várta meg a választ, hanem tovább kérdezett. 

– Szóval mi nálad a helyzet? 
– Mármint most? – kérdezett vissza az ablaknál álló Karen. – Nézek 

kifelé az ablakon. Egyébként pedig beszéltem Raymond Cruzzal. 
– A gyilkosságin? 
– Onnan már eljött. A személy és vagyon ellenin van most, de 

szexuálisokkal és ifjúság elleniekkel is foglalkozik. 
– Detroitban? Akkor nem unatkozik. 
– Egy négytagú bandát kergetnek, amelyik egy furgonban cirkálva 

nőket erőszakol meg. Kinéznek maguknak egyet az utcán vagy 
kirángatják a kocsijából, a furgonban megerőszakolják, aztán kidobják. 

Raymond azt mondja, hamarosan a nyakukra teszi a kezét, úgyhogy 
most egy perce sincs, ezzel szemben ismeri azt a bizonyos Maurice 
Millert, akinél Glenn Michaels tavaly novemberben megszállt. Még a 
dossziéját is előkapta, megnézte a priuszát, főleg hitelkártyában utazott. 



Most szimatolják körül, nem állt-e át betörésekre. Nemrég bedrótoztak 
néhány tagot, akik lövöldékbe járnak, és hallották, hogy szóba kerül 
Miller neve. Be akarták venni a buliba. 

– Mármint a rossz fiúk. 
– Igen. Hogy dolgozzon velük. 
– És begyűjtötték már ezt a Millert? 
– Egy ideje nem látják. Mondtam Raymondnak, hogy esetleg 

megkímélhetem a fáradtságtól. Megadta Miller legutóbbi ismert címét, 
de nem akarja, hogy egyedül menjek utána. Hiába mondtam neki, hogy 
szövetségi marsall vagyok, van fegyverem... A lényeg, hogy el akar 
kísérni, de rettentően be van fogva. 

– Ez valami randiszerűség lenne? 
Marshall Siscónak időnként voltak kérdései, amelyekre a lánya nem 

válaszolt. 
– Találtam valamit Miller dossziéjában, ami talán érdekel – mondta 

Karen. A foglalkozása rovatba azt írta, hogy hivatásos ökölvívó, a 
munkahelyéhez meg a Kronk Sportközpontot. Gondolom, hallottál róla. 

– A Kronkról? Persze. Az utóbbi húsz évben Detroit minden 
valamirevaló bokszolója onnan került ki. Emánuel Steward keze alól. O 
volt az edzőjük. Például a Tommy Hearsnek meg a... 

Marshall Sisco elhallgatott. 
– McCrorynak – mondta Karen. 
– Igen, Milton McCrorynak. 
– Meg volt egy könnyűsúlyú is. Kenty? 
– Hilmer Kenty. Te még emlékszel rájuk? Kislány voltál. A barátnőid a 

bevásárlóközpontokban grasszáltak, te meg otthon ültél, és nézted a 
bunyót. 

– Hát időnként. Meg a szappanoperákat – felelte Karen. – A Kórház-
at. Kis híján ápolónőnek mentem. 

– Ma estére mi a terved? 
– Semmi. Nézem a tévét, ha van benne valami. 
– Hétfő este lesz Poirot, utána meg Miss Marple. Benézel a Kronkba? 
– Lehet. Csak hogy lássam, milyen. 
– Egy ilyen helyen a bunyósokkal semmi gond, azok azért vannak ott, 

hogy a belüket is kidolgozzák. Aztán vannak olyanok, akik veled akarják 
elhitetni, hogy bunyósok, néha még csoszognak is ide– oda, mintha 
lábmunkát végeznének, püfölik a zsákot, de sose mennek be a ringbe. Na 
és van arrafelé egy harmadik fajta, amelyik csak azért lötyög ott, mert 
attól kemény fiúnak érzi magát. Ismered az ilyet. De te tudsz vigyázni 
magadra. 

– Holnap hívlak, megmondom, hogyan állok. 
 

*** 
 



– Egy időben gyakran virított itt a parkolóban egy aranyszínű 
Mercedes – fecsegett Maurice Miller –, HENTES volt a 
rendszámtáblájára írva. Abból lehetett tudni, hogy Tommy Hears 
odabent van. Ha csak ránéztem arra a kocsira, összefutott a számban a 
nyál. 

Glenn elengedte a füle mellett. Mielőtt idejöttek, mondta, azt hitte, egy 
csomó hapsi rohangál majd idekint, futóedzésen. Piszkosul lepusztult 
környék ez, tök nyomasztó, ez a sok szemét az utcán... A töke is lefagy 
ilyenkor idekint az embernek, ilyenkor senki sem rohangászik az utcán, 
felelte Maurice, a lila kendős fazon a méretre szabott fekete, kétsoros 
tengerészkabátjában, amelynek akkora válltömései voltak, hogy 
Fehérember Bob is nyeszlettnek hatott mellettük. Fehéremberen csak egy 
pólótrikó meg egy kilógó flaneling volt, ott csoszogott a hátuk mögött föl 
a rámpán a Kronk bejáratához. Az épület a McGraw és a Junction sarkán 
áll, egy egyemeletes akármi, tornacsarnok; inkább olyan, mint a csóró 
kerületek közkönyvtárai, ahova már évek óta senki sem jár. A környék 
sivár volt, ócska ikerházak sorakoztak a szűk utcákban, a házak előtt 
ezeréves autók támolyogtak. 

Odabent egy asztalnál beírták a nevüket, az időpontot, az utolsó 
rubrikába meg azt: „bokszolni”. A tornaterem zárt ajtói mögül 
gyerekhangok hallatszottak, fapadlón pattogtatott kosárlabda pufogása– 
csattogása. Lementek a lépcsőn az alagsorba, végig egy hosszú folyosón, 
amelynek végén egy ajtó állt egy nagy, sárga betűs felirattal: „Kronk 
Ökölvívás”. Alatta kisebb, de vörössel rikító betűkkel: „Általam jutsz a 
fájdalomhoz és a dicsőséghez.” 

– Inkább az előbbihez, mint az utóbbihoz – jegyezte meg Maurice, 
kivárva, hogy Fehérember Bob eloldalazzon mellettük, és kinyissa az 
ajtót. Miután beléptek, Glennre pillantott. – Érzed ezt a meleget? Szinte 
pofán csapja az embert. – Lecsúsztatta válláról a tengerészkabátot, már 
csak a fekete selyeming maradt rajta, meg a sötétszürke csípőnadrág. – 
Mit összeizzadnak itt, és még sincs büdös, nem? Ülj le ott valamelyik 
padra. Mindjárt jövök. 

Egyik– másik pad nagyon olyan volt, mintha valamelyik parkból 
hozták volna ide. A fal mellett álltak, szemben a terem harmadát betöltő, 
padlószinti ringgel. Négy fiatal srác tette-vette magát benne, három 
fekete meg egy arabnak látszó: árnyékbokszoltak, egyeneseket ütöttek 
befáslizott kezükkel, elhajoltak, dukkoltak. Az ajtó mellett, ahol bejöttek, 
egy bőrzsák függött. A szemközti falra nagy betűkkel ezt pingálta egy 
gyakorlatlan kéz: „Tartsd a fűtést maximumon”, alá meg: „Minél nagyobb 
a jutalom, annál nagyobb az áldozat.” Glenn révetegen nézte, az járt a 
fejében, hogy inkább fordítva kellett volna: „Minél nagyobb az áldozat...” 
A ringtől balra edzőgépek, mellettük egy ugróasztal, a földön színes 
medicinlabdák. Öreg feketék álltak ott, vörös betűs, sárga Kronk-
pólókban; gyerekekkel foglalkoztak, és közben fél szemmel a ringben és a 



ring körül csoszogókat figyelték. Maurice és a Fehérember is ott volt már. 
Maurice csontos vállát föl-le mozgatva, markírozott egyenesekkel 
közeledett az edzőkhöz, de egyik sem reagált, még csak el sem 
mosolyodtak; a fejüket rázták inkább, míg Maurice oda nem ment a 
következőhöz. Fehérember Bob ledobta az ingét, és nekiállt gyúrni az 
egyik gépen. 

Glenn cigarettát vett elő az ingzsebéből, és egy másik feliratot 
nézegetett. „Verés nélkül nincs nyerés.” Francokat nincs. Ajkai között a 
cigarettával az öngyújtója után kotorászott, mikor az egyik edző – mint 
egy liftajtó, akkora – a terem ajtó felőli részéről jövet ránézett, megrázta a 
fejét, és a „Tilos a dohányzás” feliratú táblára mutatott. Glenn 
szétnyitotta a ballonját, leszegett állal sandított le a paklira, és 
visszadugta a szálat. Mire fölemelte a fejét, két nagykabátos fehér fazon 
közeledett felé, egyenest őrá nézve. 

Jézus. Jack Foley és Buddy. 
Odaálltak elé. Buddy szólította meg. 
– Hogy esz a fene, Baknyúl? 
Foley arca viszonylag barátságos volt, egyik sem játszotta meg a 

verőgépet, csak épp leültek kétoldalt mellette, elég közel. 
– Jézusom, hát ti mit kerestek itt? – kérdezte Glenn, és nem is csengett 

nagyon hamisan. Meglepett volt, de nem spilázta túl, inkább mintha örült 
volna nekik. 

– Nem számítottál ránk? – kérdezte Foley. 
Aha, gondolta Glenn, mindjárt rátérnek. 
– Figyeljetek... Hadd magyarázzam el, mi történt – mondta. Valahogy 

olyan hülyén ültek ott, mindhárman a ringgel szemben, amelyben már 
csak két srác ugrándozott. Foley felé fordult. – Tudtad, hogy az a bögre, 
akit összeszedtél... Jézusom! Tudtad, hogy az a nő szövetségi marsall? – 
Buddyra sandított, aki eközben felállt, levetette a felöltőjét, és visszaült. – 
Az a spinkó ismer engem, még abból a narkós balhéból. Ő fuvarozott a 
bíróságra. Kétszer is. Tudod, mit mondott, mikor már ott ültünk a 
kocsiban a fizetőkapunál? Hogy ő senkit nem felejt el, akít egyszer 
megmandzsettázott. 

– Tényleg? – kérdezte Foley. – Ezt mondta? – Még mindig nyugodt 
volt az arca, épp csak nem mosolygott. 

– Megkérdezte, hogy van-e fegyverem. – Látta, hogy Foley egy 
milliméternyire elmosolyodik, mint akit szórakoztat a történet. – Azt 
mondta, húzzak el, különben visszakerülök a sittre, és elhajítják a 
kulcsot. 

– Na és azután? – kérdezte Foley. 
– Odaléptem a gázra. Te mit csináltál volna? 
Foley nem válaszolt; az arca most már olyan volt, mint a kő. Glenn a 

ringre nézett, a két srácra, akik csak ímmel-ámmal piszkálgatták 
egymást, láthatólag inkább a mozgást gyakorolták. 



– És azután mi történt? 
– Azt mondta, hajtsak oda a fizetőkapuhoz, hogy telefonálhasson. Na 

ne. Padlóig nyomtam, de mire észrevettem magam, meglökött, elrántotta 
a kormányt, megperdültünk és fölborultunk. 

– Mit csináltál? 
– Kimásztam a kocsiból, és elfutottam. 
– Nem próbált megállítani? 
– Ki volt ütve. 
– Honnan tudod, hogy nem halt meg? 
– Lélegzett. 
– De összetörhette magát. 
– És akkor hova kellett volna bicikliznem? Hívtam volna segítséget? 

Ha magához tér, az első dolga, hogy bevitet. El kellett húznom. 
Rohantam, ahogy bírtam. Megléptettem egy kocsit, eldöngettem 
Orlandóba, a Disney Worldbe, ott ténferegtem a tömegben, míg ki nem 
totóztam, hogy mi legyen. 

– A Miki egér házában dekkoltál? 
– Ja. Miki meg Minnie házában. Meg a csődületben. Na és oda 

lyukadtam ki, hogy akkor két legyet ütök egy csapásra: átjövök ide, és 
megcsinálom azt a műsort, amiről a Lompocban beszéltem. Tudod, 
melyikre gondolok? 

Foley bólintott. 
– Na és szóltam Maurice-nak. 
– Ki az a Maurice? 
– A Dudaorrú – felelt Glenn helyett Buddy; kissé oldalra hajolt 

ültében, levetette a zakóját is. – A Dudaorrú Miller. 
Glenn valahogy megkönnyebbült, hogy megint a régi nevén emlegetik a 

Dudaorrút. Már jött is errefelé az ingét gombolgató Fehéremberrel. Nem 
értette, miért érezte még pár perce is, hogy a Dudaorrú elkapta a tökét. 

– Ott jön – mutatta egy fejmozdulattal Foleynak. – Megismered? 
Foley nem mert volna megesküdni rá. Látta egyszer-kétszer bunyózni a 

Lompocban, valamikor akkortájt, mikor már lekopóban volt róla a 
Veszett, és kezdték Dudaorrúnak szólítani, és látta egyszer-kétszer az 
udvaron Glenn-nel. 

Glenn felállt. 
Foley Buddyra nézett. 
– Az a fejkendős hapsi. 
– Na? 
– Az a Dudaorrú. 
– Ez a mitugrász? – kérdezte Buddy. – Ez meg mire divatozik? Átment 

tenyérjósba? 
Maurice Miller épp odalépett Glennhez, mikor Foley megszólította. 
– Hogy ityeg a fityeg, Dudaorrú? 
Maurice megtorpant és odakapta a fejét. 



Közvetlenül a ring mellett állt, hol Foleyra, hol Buddyra nézett; nem 
kapkodta el. 

– Gondolom, ismerjük egymást – mondta végre. 
– A Lompocból – mondta Foley, és várta, hogy Glenn is mondjon 

valamit, elvégre az ő cimborája. Glenn azonban nem mondott semmit. 
– Ja a Lompocból... – mondta Maurice, mintha csak most derengene 

föl neki valamilyen régi-régi emlék. 
A társaságában lévő gorilla odalépett. 
– Van valami gond? 
Foley megint a börtönudvaron érezte magát: két egymást felmérő pali, 

az életével játszik, amelyik téved. Foley nem nézett a melák fehérre, 
továbbra is a Dudaorrút figyelte, bevillantak a róla őrzött snittek: a 
karzatnak táncoló bokszoló, aki egy pillanatra sem áll le, és olyankor is 
ide-oda ugrál, elhajolgat, teszi-veszi a fejét és le-lebukik a kesztyűi mögé, 
mikor az ellenfél a közelében sincs. Addig nézte, míg végre a Dudaorrú 
arcán lassanként elernyedtek a vonások, és már mosolygott. 

– Jack Foley. Stimmel? 
Foley bólintott. 
– Meg Buddy. Hát persze. Emlékszek rátok az udvarról. Jack Foley, a 

híres bankrabló. Mintha olvastam volna rólad az újságban. Megpattantál 
valamelyik floridai kaptárból. 

– Sok volt ott az alja népség, Duda – felelte mintegy magyarázatképp 
Foley. – Segítettek egy kicsit a barátaim. 

Glenn már szóra nyitotta a száját, de a melák megelőzte. 
– Ha még egyszer így hívod, keresztülteszem a fejedet a falon. 
– Mi? – kérdezte Buddy. – Már hogy Dudának? 
Maurice fölemelt kézzel mintegy visszafogta Fehérember Bobot. 
– Fehérember csak azt mondja, hogy engem már senki sem hív se 

Dudának, se Dudaorrúnak, csak kicsit goromba a gyerek. A lényeg, hogy 
már nem vagyok Dudaorrú. 

– Na és most mi vagy? – kérdezte Buddy. 
– Maurice. Semmi ez vagy az. 
– Na és ez az óriás fehér egér? 
– Fehérember Bob – kotyogott bele végre Glenn. – Fehérember 

bokszoló volt – adta föl a labdát Buddynak. 
– Na és most mit csinál azon kívül, hogy mozgatja a száját? – kérdezte 

Buddy. 
– Mintha megint az udvaron lennénk, mi? – nézett Maurice-ra Foley. 
Az elvigyorodott. 
– Tisztára. Senki sem farol vissza, csak a köcsögök. Mit kerestek itt 

Buddyval ebben a zimankóban? 
– Be akarnak szállni a bulinkba – felelt a kérdezettek helyett Glenn. – 

De nem szóltak, hogy jönnek. Mondtam neked, hogy van két hapsi, aztán 
meg hogy nem tudom. Na ők azok. 



– Menjünk ki, dumáljunk – mondta Maurice. 
– Itt miért nem jó? – kérdezte Foley. – Itt legalább meleg van. 
– Meleg? Ember! Itt negyven fok van, néha negyvenkettő, ahogy 

annak idején Emanuelnél mindig, hadd izzadjanak a gyerekek, hadd 
legyenek vékonyak és gonoszak, mint Tommy Hearns. Én ugyan nem 
tárgyalok itt üzletről. Ez nekem szent hely. Érted? Valahol máshol. Ha 
dumálni akartok, gyertek el a szerda esti bunyóra, nézelődünk, és közben 
megdumáljuk. 

Foley Buddyra nézett, aki erre fölvonta a vállát. 
– Hol? – kérdezte Foley. 
 

*** 
 
Odakint, a kocsi felé menet Foley megkérdezte: 
– Észrevetted? Ez állítólag Glenn bulija volt, most viszont úgy néz ki, 

hogy a Dudaorrú pincsije lett. 
– Hallottad, mit tesz az az izombarom, ha így hívod – figyelmeztette 

Buddy. 
– Csak közölte velünk, hogy ő kicsoda. Bemutatkozott. 
– Na és kicsoda? 
– Egy izomagyú bunkó. Engem nem ez zavar. 
– Ha a Dudaorrú olvasott rólad – mondta Buddy –, akkor tudja, hogy 

tíz lepedő van a fejeden. 
– És emlékszel rá, hogy írták? Hogy élve vagy halva? 
– Azt hiszem, a nyomravezetőnek. Lehet, hogy halva is fizetnek rád, de 

nem tudom, hogyan bulizná ki a Dudaorrú. Ez azért nem olyan játék, 
mint mikor az a kukabúvár földobta azt a kubait. 

– Lulut – pontosított Foley. – Jó volna tudni, hogy Chinót megcsípték-
e. 

– Lehet. 
Átmentek az utca túloldalára, már csaknem odaértek a kocsihoz. 
– Bírom azt a kendőt a Dudaorrú fején – mondta Foley. – Láttad? 

Tiszta princ benne. 
– Ha egyszer az életben meglátlak egy olyannal a diódon – mondta 

Buddy én kaszálom be érted a tíz darab ezrest. 
 

*** 
 
Glenn próbált választ kapni néhány kérdésére, de Maurice egyre csak a 

két sparringolót nézte, hogyan cirógatják egymást. Mintha a falnak 
beszélt volna. 

– Azt mondtad, tudsz szerezni két hapsit fejenként egy százasért. Igaz? 
Maurice időnként rákiabált az egyik bokszolóra, akit a melegítője hátán 

olvasható szavak szerint „Ricardo Owen”-nek hívtak.  



– Jár a bal, jár a bal! Kettőket üssél! Fenn a kéz! Egyeneseket! 
– Ha tudsz szerezni két hapsit, akkor minek nekünk Foley meg Buddy? 
– Az én hapsijaim már nincsenek itt. 
– Na és hol vannak? Kiderítetted? 
– Ricky! – kiabált be a szorítóba Maurice. – Egyenes, és táncolsz 

vissza! Érted!? Ne hagyd ott a fejed. Elbaltázták a renomét. A mester 
megcsípte őket, füvet árultak a kapu előtt. Bal horgost, Ricky, ha ezt 
csinálja! 

Megszólalt a gong, a bokszolok leeresztették a karjukat, fel-alá 
sétálgattak. 

– Gyere! – mondta Maurice. Megfogta Glenn karját, elvitte az oda-
odapillantó edzők közeléből, leült vele az ajtóhoz legközelebbi padra. 
Fehérember Bob a bőrzsákhoz ment, megbüntetni, minek lóg ott. 

– Először azzal jöttél – mondta Maurice –, hogy hozod ezt a két hapsit, 
aztán meg azzal, hogy nem hozod, most meg idetolják magukat. 

– Mondom: nem tudtam, hogy jönnek. 
– De itt vannak, tudnak a buliról, és be akarnak szállni. Frankó. 

Közben az a kettő, akit én akartam, sáros lett, nem kell már. Bírod 
agyilag? Akkor meg miért nem frankó két bankrabló? Nyugis hapsik. 
Tudod, hány bankot fosztottak le ezek? Ezek úgy járnak bankot rabolni, 
mint te a budira. Komoly spílerek. 

– Csak az – mondta Glenn –, hogy ezek risztelni akarnak, ezeknek nem 
elég egy százas. 

– Így dumáltad meg velük? 
– Eddig nem jutottunk. 
– Csak mert hogy mit ajánlunk és hogy mit kapnak, az egészen más 

tészta – mondta Maurice. 
 

  



TIZENHÉT 
 
 
Fél kilenckor megszólalt Karen telefonja. Abban a pillanatban, amint 

meghallotta a Marcie Nolan nevet, már tudta, hogyan került a fényképe a 
lapba, az utolsó oldalra, a „Nevek és arcok” rovatba. 

A kéthasábos fotó jól szabott, mértéktartó fekete kosztümben 
ábrázolta. A bal vállán fekete retikül függött, féloldalra billentett csípőjén 
egy masszív Remington– puska támaszkodott ferdén, jobb keze 
közvetlenül a sátorvas fölött markolta, a cső a feje fölé nyúlt. Orrán sötét 
szemüveg ült, ajka kissé szétnyílt, elnézett a lencse mellett. A kép melletti 
cikk így szólt: 

 
A KEMÉNY KAREN 

 
Karen Sisco szövetségi marsall a miami szövetségi bíróság kapuját 

őrzi, amely mögött jelenleg kolumbiai kábítószer-kereskedők tárgyalása 
folyik. Más megbízatásai alkalmával elítélteket kísér börtönbe, vagy 
vádlottakat tárgyalásra. Munkaköre körözött bűnözők hollétének 
kinyomozására is kiterjed. A marsallszolgálat miami irodájában 
szolgáló Karen Sisco tegnap városunkba érkezett, és egy különleges 
megbízatása kapcsán a detroiti rendőrség egyik tisztségviselőjével 
tárgyalt. 

 
– Túllihegték – mondta Marcie Nolan –, egyből benyomták a fotót, 

pedig úgy volt, hogy megvárják, míg beszélek magával, hogy van-e 
valami. 

– Honnan tudták, hogy itt vagyok? 
– Láttam magát tegnap egy óra körül. Nem tudtam, kihez megy, de 

gondoltam, hogy előbb-utóbb összeakadunk, és beszóltam a 
szerkesztőségbe, hogy ne érje őket meglepetésként, ha... 

– Az a kép a Herald-é – mondta Karen. 
– Igen, én kértem meg a szerkesztőmet, hogy szerezze meg. Mindkét 

lap számítógépesítve van, egy perc alatt ott van a képernyőn bármi. 
Mondtam a szerkesztőmnek, hogy ha nincs sztori, akkor esetleg jó lesz a 
„Nevek és arcok”-ba, és ő föl is írta, én viszont nem találtam meg magát, 
ezzel szemben közben befutott valami, és nem szóltam vissza a 
szerkesztőmnek, és mikor a kép meg a szerkesztőm megjegyzése 
odakerült a rovatvezetőhöz, az írt hozzá pár sablonos sort, és leadta. 
Rettentően sajnálom, hogy nem tudtam előtte beszélni magával. 

– Semmi vész. 
– Féltem, hogy dühöngeni fog. 



– Dühös az vagyok néha – felelte Karen Sisco –, de dühöngeni nagyon 
ritkán szoktam. Az viszont biztos, hogy az FBI meg a marsallszolgálat 
nagyot néz majd. 

– Hát nem tudják? 
– Már úgy értem, azt hiszik majd, hogy annyira hajtok a publicitásra, 

hogy én hívtam fel magát. De szerintem nem fognak ügyet csinálni belőle. 
– Ha nem akarta, hogy tudomást szerezzenek az ittlétéről, akkor most 

jól keresztbe tettem magának – mondta Marcie Nolan. – Bocsásson meg, 
nagyon röstellem. De tényleg. – Szünet. – Megmondhatja, hogy mit 
csinál itt? 

– „Egy különleges megbízatása kapcsán a detroiti rendőrség egyik 
tisztségviselőjével tárgyalt.” Mi baj van ezzel? 

– Csak az, hogy igazából nem mond semmit. 
– Szerintem meg már így is több az elégnél. – Karen legszívesebben 

letette volna, de valamit muszáj volt megkérdeznie. – Honnan tudta, 
hogy a Westinben szálltam meg? 

– Cruz felügyelőtől. Addig kérdezősködtem, míg végül kiszimatoltam, 
hogy nála járt. Valamit azért csak tud mondani nekem, ugye? Még ha 
nem hivatalosan is. 

– Majd meglátom – mondta Karen. 
– Hogy tetszik Detroit? 
– Mihez képest? Az Északi-sarkhoz? Bár nincs is itt olyan hideg, mint 

gondoltam. 
– Csak várja ki a sorát. Én már ölni tudnék, csak hogy visszakerüljek 

Miamiba. 
– Ha öl, én visszaviszem – mondta Karen Sisco. – Ha lesz egy perc 

szabad időm, majd hívom. Jó lesz így? 
Felhívta Raymond Cruzt. Csaknem két óráig kellett várnia, mire 

visszahívta. Rettentően sajnálja, mondta Cruz, de egész nap percre be 
volt táblázva. 

– Mondja, Raymond – kérdezte Karen. – Szándékosan kerül? 
Cruz némiképp zavarba jött, mert egyébként rendes tag volt; nem, 

dehogy, szó sincs ilyesmiről, tényleg jelentkezett volna, de... 
Karen némiképp megenyhült, bár ez nem változtatott a tényen, hogy 

most már egész nap tétlenség várt rá. Visszahívhatta volna Marcie 
Nolant, megbeszélhetett volna vele egy közös ebédet vagy hogy öt után 
beülnek valahova egy-két pohárkára. És megteheti azt is, hogy nem vár 
ölbe tett kézzel Raymond-ra, hanem elmegy a Dudaorrú Maurice Miller 
utolsó ismert lakcímére. 

 
*** 

 



Foley elolvasta a sport- meg filmrovatot, vetett egy pillantást a 
receptekre, aztán elérkezett az utolsó oldalhoz. Egy ideig tanulmányozta a 
képet meg a hozzá írt sorokat, aztán áttelefonált Buddy szobájába. 

– Van mai újságod?  
– Láttam. Te mit mondasz?  
– Baromi jó ez a fotó róla.  
– Azon kívül. 
– Hát nem tudom – mondta Foley. – De nem hiszem, hogy az ő 

ittlétének bármi köze volna a mi ittlétünkhöz. 
– Biztos nyaralni jött, mert szereti az ilyen taknyos-latyakos időt – 

vélekedett Buddy. – Szerintem Glenn miatt. – És hogyan plankolta föl, 
hogy itt lehet? – Ismered Glennt... Biztos elfecsegte neki, hogy ide akar 
jönni. El tudsz képzelni valamit, amiből azt is tudhatja, hogy mi itt 
vagyunk? Buddy hosszan elgondolkodott. – Nem. Viszont ha rajta 
vannak, és láttak minket vele... A nő biztos nem egyedül dolgozik az 
ügyön. 

– Ott van még nálad a lány? 
– Ezek nem maradnak egész éjszakára, Jack, csak ha külön megfizeted. 
– Hadd gondolkozzak egy kicsit – mondta Foley, még mindig Karen 

Sisco puskás képét nézve. – Majd hívlak. 
Még ha gyanítja is, hogy itt vagyunk, és körülszimatol a szállodákban... 

George R. Kelly és Charles A. Floyd néven jelentkeztek be, egy hetet előre 
kifizettek kápéban. A portásnak bizalmas hangon megsúgták: nem 
szeretnék, ha a házhoz küldött hitelkártya– elszámoláson szerepelne ez a 
tétel. 

– Nyilván érti – mondta Foley, és kis híján kacsintott is hozzá, de a 
portás unott képe láttán letett erről. 

Pár perc múlva újra átszólt Buddynak, aki azonnal közölte: 
– Ha rászálltak Glennre, meg vagyunk lőve. Holnap este a meccsen 

mindnyájunkat bekampóznak. 
– Tudom – mondta Foley. – Azon szögelek, hogy mielőtt bemegyünk, 

ki lehetne-e malmozni, hogy rajta vannak-e vagy sem. 
– Hogyan? 
– Még nem tudom. Menjünk el a State Theater-hez, ott rendezik a 

meccset, és nézzünk körül. 
– Egyik színház mint a másik. 
– Igen, de hogy körülötte mi van. így is, úgy is meg kell nézni. 

Kocsikázhatnánk is egy kicsit. Megmutathatnád, hol melóztál. 
– És ezt olvastad? – Buddy lapozgatott. – Na itt van. „Halászlé miatt 

gyilkosság.” Egy spinkónak panaszkodott az élettársa, egy hetvenéves 
aggastyán, hogy nem jó a halászlé, mire a spinkó pofán lőtte egy 
tizenkettessel. 

– Sose szerettem a halat – mondta Foley. – Jézus. 



– Azt írják, hogy a rendőrök haldarabkákat találtak a spinkó hajában, 
és szerintük az öreg hozzávághatta a halászlés tányért. Tíz évig éltek 
együtt. 

– Fura dolog a szerelem – mondta Foley. 
Letette a kagylót, nézegette a fényképet, gondolkodott. Végül leszólt a 

központnak. 
– Ms. Sisco szobáját kérném. 
Várni kellett. A központos azzal hívta vissza, hogy ilyen néven senki 

sincs bejelentve náluk. Elővette a szakmai telefonkönyvet, fellapozta a 
szállodákat, és sorra hívogatta őket: az Atheneumot, két Best Westenerst, 
a Pontchartraint, aztán két Hiltont, majd látva, hogy Holiday Innből öt is 
van, elkáromkodta magát, letette a kagylót. Egy percig csak állt az 
ablaknál, mozdulatlan szemmel révedt az óriási üvegtornyokra. Muszáj 
volt gondolkozni. 

A Westin. Ott lesz. 
Megkereste a számot és felhívta. 
– Ms. Karen Siscót kérném. 
Pár másodperc szünet. 
– Csengetem – mondta a központos. 
Foley számlálta a kicsengéseket. Fogalma sem volt, mit fog mondani, 

de vonalban maradt. 
Megint a központos szólt bele. 
– Ms. Sisco szobája sajnos nem jelentkezik. Óhajt üzenetet hagyni? 
 

*** 
 
Karen Sisco megnyomta az ajtócsengőt, és mindkét kezét sötétkék, 

kétsoros télikabátja zsebébe dugta. 
A parkside-i ház egysaroknyira volt a McNicholstól, egy olyan utcában, 

amelyet mindenki csak Hatmérföldesnek nevez, mert ennyire van a 
folyótól. Ugyanilyen alapon Hétmérföldes a következő, Nyolcmérföldes 
az az utáni, és így tovább. Induljon el a Lodge-on, magyarázta a Westin 
portása, kanyarodjon rá a Livernoisra, végig az egyetem előtt; a Parkside 
onnan a néhányadik keresztutca. Csupa nagy ház, régiek, de mutatósak. 

Azok voltak: egyik a másik után, jobbára klinkertégla épületek, 
meglátszott rajtuk a kor. Maga az utca sivár volt, hideg; kétoldalt kopár 
fák álltak sorfalat. 

Kinyílt az ajtó. 
– Moselle Miller? – kérdezte Karen. 
Az asszony, aki ajtót nyitott, harminc körüli lehetett, bőre színe mint a 

tejeskávé, szeme álmos. 
– Mit óhajt? – kérdezte. Karját mellén összefonva állt zöld 

selyempongyolájában a huzatos ajtóban. 
– Maurice-t keresem. 



– Ha megtalálja, mondja meg neki, hogy a kutyát elütötte egy autó, én 
meg kifogytam a konyhapénzből. 

Bentről kiszólt egy férfi. 
– Kivel beszélsz, Moselle? 
– Egy hölgy keresi Maurice-t. 
– Minek? 
– Nem mondta. 
– Ez nem Maurice? – kérdezte Karen. 
– Ez Kenneth, az öccsém. Telefonál. 
– Kérdezd meg tőle, mit akar – szólt ki a hang. 
– Kérdezd meg te – felelt az asszony fáradtnak és unottnak érződő 

hangon. – Nekem Maurice dolgaihoz semmi közöm. – Sarkon fordult, és 
bement a nappaliba. 

Karen belépett, belökte az ajtót, és megállt a kis előtérben. Most már 
látta is Kenneth-t: profilból, a dolgozószobában, egy üres 
könyvespolcokkal teli szobában. Száznyolcvanöt centi körüli, 
huszonötharminc éves fekete férfi volt, hátracsapott piros 
baseballsapkában és sárga pólótrikóban, és egy zsinór nélküli telefonba 
beszélt. 

– Honnan tudjam? – kérdezte épp. Hallgatott, bólogatott. – Igen, el 
tudom intézni. A State-ben. Ki bunyózik? – Bólogatva hallgatta a választ. 
– Mi ez a másik buli? – kérdezte az előtér felé fordulva. 

Karen bement a nappaliba. Moselle a kanapén ült, épp cigarettára 
gyújtott. 

– Üljön le – mondta Karennek. 
Karen megköszönte, leült egy székre, és körülpillantott. Az ablakokon 

lehangoló, szürke fény szüremlett be, a szoba komorra sötétedett 
bútorokkal volt berendezve, a kandallóban halomba gyűlt a szemét: 
műanyag poharak, gombóccá gyűrt csomagolópapír, egy pizzásdoboz. 

– Mit akar Maurice-tól? – kérdezte az asszony. 
– Egy barátomat keresem, és úgy tudom, Maurice ismeri. 
– Maga ugye nem pártfogó vagy ilyen? 
Karen a fejét rázta. 
– Nem. 
– Ügyvéd? 
Karen elmosolyodott. 
– Nem, az sem. De talán maga is ismeri. Glenn Michaelst keresem. 
Moselle Miller szívott egy lassú slukkot, és elgondolkozva kifújta a 

füstöt. 
– Glennt? Nem ismerek semmiféle Glennt. 
– Nem járt itt tavaly novemberben? 
– Lehet, de én nem tudok róla. 
– Azt mondta, itt szállt meg. 
– Itt? Ebben a házban? 



– Azt mondta, Maurice-nál. 
– Hát itt még Maurice-t is alig látni. – Moselle Miller megint szívott 

egy slukkot, ezúttal leheletszerűen bocsátotta ki száján a füstöt, a kezével 
legyezte el maga elől. – Én szeretem tudni, merre mászkál, de 
ugyanakkor nem is akarom tudni. Érti? Volt egy férjem, tudtam a 
dolgairól, tudtam minden dolgáról, gyönyörű fiatal férfi volt, de szinte 
ezer százalékkal előre láttam a jövőjét, és be is jött. Fölrobbant. 

Karen várta a folytatást. 
– Leült egyszer egy fotelbe, felhívtam valahonnan, onnan beszélt 

velem, és mikor fölállt volna, bamm, cafatokra robbant. 
– És maga tudta, hogy ez lesz? – kérdezte Karen Sisco. 
– Túlságosan is sokat tudtam – válaszolta Moselle. – Nem kellett volna 

annyit. Ezért most nem is tudok semmit. Nem ismerek semmiféle Glennt, 
fogalmam sincs semmiről. Érti? – Megint karba fonta a kezét. 

– Elpusztult a kutyájuk? – kérdezte Karen. 
– Elgázolta egy autó. 
– Hogy hívták? 
– Daisynek. Lány volt. 
– Mit gondol, hol találhatnám meg Maurice-t? 
– Nem tudom... Az edzőteremben, a bunyó környékén. Azt hiszi, még 

szakmabeli. Azt viszont tudom, hogy ki nem hagyna egyetlen meccset 
sem. Holnap este is lesz egy a State-ben. Engem is el szokott vinni. 

Kenneth ott állt a nappalit és az előteret összekötő boltíves 
ajtónyílásban. 

– Mit akar Maurice-tól? – kérdezte Karenre nézve. 
– Egy Glenn nevű embert keres – felelt Moselle. 
– Téged kérdeztelek? Húzzál kifele innen. Foglald el magad valamivel. 
Megvárta, míg Moselle szótlanul feláll és kimegy. Kenneth elindult 

Karen felé; hátracsapott baseballsapkája mélyen a homlokára húzva ült a 
fején. Sajátos, ruganyos, kissé peckes lépteivel jelezte, hogy személyében 
egy igazi ász közeledik. 

Karen észrevette a szeme fölötti hegeket. 
– Maga bokszoló? 
– Honnan tudja? 
– Látom. 
– Csak voltam – felelte Kenneth; két-háromszor bunyós módra ide-oda 

tette-vette a fejét. – Aztán kétszer levált a retinám. – Most már ott állt 
Karen előtt, annyira közel, hogy annak fejét hátraszegve kellett fölnéznie 
rá. 

– És melyik súlycsoportban? Középsúlyban? 
– Könnyűtől nagyközépig, ahogy fejlődött az izomzatom. Na és maga? 

Papír? 
– Légsúly – felelte Karen Sisco. 
Kenneth elmosolyodott. 



– Látom, ismeri a súlycsoportokat. Szereti a bunyót? Szereti a kemény 
dolgokat? Naná, látom. Szeret hébe-hóba hemperegni egy kicsit? A 
Daisyvel mindig ezt csináltuk, mielőtt elgázolták: le a padlóra, aztán 
hajrá, bunyó, hempergés! Mondtam is neki: jó kutya vagy, Daisy, kapsz 
valami finomat. Azt adtam neki, amit minden kutya a legjobban szeret. 
Tudja, mi az? A csont. Magának is adhatok, szépségem. Akarja látni? Elég 
közel van hozzá, csak a kezét kell kinyújtania érte. 

Karen megrázta a fejét. 
– Maga nem a zsánerem. 
– Nem számít. – Kenneth keze a slicce felé mozdult. – Ha kiengedem a 

nagy kígyót, maga úgyis azt csinál, amit ő akar. 
– Egy pillanat – mondta Karen, és belenyúlt a retiküljébe; ott volt 

mellette a fotel ülésén. 
– Saját spéci gumikkal közlekedik? – kérdezte Kenneth. 
A retikülből előbukkanó kéz fogott valamit: mintha egy biciklikormány 

fogórésze lett volna. 
Kenneth elvigyorodott. 
– Na mi van még a tatyódban? Gázspray? Sípocska? Mindenféle tetű 

kis nővédelmi szerkentyű? Nehogy előadd már itt nekem, hogy nem vagy 
hajtós. Vagy csak pont most nem viszket a perzsád? 

Karen felállt, ott állt szemtől szemben vele. 
– Mennem kell, Kenneth – mondta, és barátságosan megbökte a fekete 

műanyag hengerrel, amely úgy nézett ki, mintha egy biciklikormány 
fogórésze lett volna. – Talán majd máskor. – El akart lépni mellette, de 
tudta, hogy Kenneth nem fogja hagyni. 

Kenneth elkapta a bal csuklóját. 
– Előbb a hancúr. 
Karen Sisco kartávolságra eltartotta magától a kis hengert, átpöccintett 

rajta valamit, mire egy kétaraszos, krómozott acélcső pattant elő: azzal 
csapta halántékon Kenneth-t. 

Kenneth a fejéhez kapott, összegörnyedt, káromkodott – A kúúúrva 
anyád! –, de elengedte Karent. 

Karen kétlépésnyire eltávolodott, és mikor Kenneth megint felé lépett, 
megint fejbe csapta. Kenneth felordított, megtorpant, a fülére tapasztotta 
a kezét. 

– Be vagy te zsongva, bazmeg?! 
– Maga akart hancúrozni – felelte Karen –, hát ez megvolt. 
Kiment. 
 

*** 
 
Moselle a pongyoláját összefogva került elő az ebédlőből, fejét csóválva 

próbált némi együttérzést mutatni a bátyja iránt. 
– Te nem tudod, ki ez a nő? – kérdezte. 



Kenneth a homlokát ráncolva, grimaszolva jelezte, mennyire hülyére 
püfölték a dióját a ringben. 

– Valami zsaruféle, szívem. De gusztusos kis nő. Szólsz Maurice-nak? 
– Téged vágott kupán, nem engem. 
– Maurice később be fog nézni. Lesz egy dobásunk. 
– Ha fönt lennék, mondd meg neki, hogy adjon konyhapénzt. 
Megszólalt a telefon, Kenneth bement fölvenni. 
Csöngettek, Moselle ajtót nyitott: megint Karen volt az, kezében egy 

névjeggyel. 
– Ráírtam a szállodai címemet... Hátha esetleg mégis összefutna 

Glenn-nel. 
Moselle a pongyolája zsebébe csúsztatta a névjegyet. Kenneth nem 

kérdezte, ki csöngetett, ő meg nem mondta. 
 

*** 
 
Foleynak sehogy sem fért a fejébe, hogy egy ekkora iparvárosban, mint 

Detroit, ilyen kevesen járnak az utcán. Vasárnap Buddy azt mondta, 
vasárnap van, azért, mindenki otthon ül és nézi a meccset. Ma viszont 
már keddre virradt, és még mindig nagyon gyér volt a népsűrűség a 
belvárosban. A két kezén meg bírná számolni őket, mondta. O nem tudja, 
felelte Buddy, talán jönnek az oroszok, és mindenki elmenekült. Az 
Oldsban ültek, michigani tábla volt már rajta, kifelé mentek az East 
Jeffersonon. Buddy volt az idegenvezető, mutogatta a Belle-szigetre 
vezető hidat, a régi Haditengerészeti Fegyvertárat, a Seven Sisterst – a 
Hét nővért, az Edison Villanytelep gyárkéményeit. Az ott a vízmű. 

– Hallottál már Pontiacról? – kérdezte. – Nem a kocsiról, az indián 
főnökről. Valahol errefelé szétpofozott egyszer egy csapat brit 
vöröskabátost. 

Foley csak fél füllel hallgatta, bámészkodott, de csak Karent látta: 
Karen fényképét az újságban, Karent a valóságban, ahogy kimászik a 
csomagtartóból, és azt mondja: „Maga nyert, Jack.” Még mindig ez volt a 
kedvence. 

Ekkor már havazott, méghozzá sűrűn. 
– Közeledünk – mondta Buddy. – Ez már a tűzoltóság. 
Csápoltak az ablaktörlők. Buddy a szemét összehúzva, kissé 

előrehajolva ült a volánnál, hunyorgott, próbált keresztüllátni az egymást 
érő pelyhek függönyén. 

– Hol a francban van a telep? Itt volt az utca végén, volt egy ilyen hídja 
az utca fölött, azon lehetett átcsoszogni az irodaházba. Eltűnt. Ott 
arrafelé van valami. Jefferson North. Látod a táblát? Igen, arra... Mintha 
gyárkémények lennének. Ez biztos az új. Pedig tényleg egy lökött nagy 
telep volt. Eltűnt. Megmutassam, hol laktam? 

– Ha gondolod – felelte Foley. 



– Itt akár meg is fordulhatunk. – Buddy behajtott egy benzinkúthoz, 
majd a túlsó végén a belváros felé kanyarodott ki. – Ez csak hull, hull, úgy 
látszik, odafönt kiszakadt a dunyhaciha. Szóval a gyárban én szereltem be 
a motorokba a transzmissziót. 

Foley már kitépte az újságban közölt képet: Karen a puskával. Ott volt 
a zakója belső zsebében. 

Azon tűnődött, mi volna, ha felhívná. Karen beleszól, hogy tessék, erre 
ő azt mondja... 

– Jön a szalagon a motor, mondjuk, hogy egy automata váltós. Bal 
kezemben a rögzítő kampó, az egy olyan rúdról lóg, jobb kezem az 
emelőgombon, úgy állítom, hogy a kampó egy vonalban legyen a 
transzmisszió lyukaival, és mikor... 

Bemondaná a nevét. Jó napot, Jack Foley vagyok. Mi újság, hogy van? 
Csak így, ilyen egyszerűen. Erre Karen megkérdezi, hogy hol van most, 
vagy hogy hogyan találta meg. Nem is: azt mondaná, hogy meg van lepve, 
vagy valami váratlant. így vagy úgy, mindenesetre hallaná a hangját. 

– Akkor megint megnyomom az emelő gombját, odalendítem a szalag 
fölé, elfordítom, hogy a transzmisszió párhuzamosan álljon a motorral. 
Akkor elengedem az emelőt, fogom a pneumatikus kulcsot, behajtom a 
csavarokat, mind az ötöt. 

Vagy átmenni a Westinbe, és fölszólni a szobájába. Ha nincs ott, akkor 
leülni az előcsarnokba, és figyelni, mikor jön. Valahonnan, valamikor 
csak meg kell jönnie. Már ha nem végzett már, és nem utazott el. 

– De tételezzük föl, hogy a transzmisszió még ott van a kampón, de a 
szalag már továbbvitte a motort, és már nem éred el. Akkor kézben kell 
utánacipelni a transzmissziót, majdnem kilencven kiló, becsület 
istenemre, és úgy odatenni. 

Foley a lelki szemeivel látta Karen Siscót, amint feltűnik az 
előcsarnokban, és felé közelít. Körülnéz, észreveszi, megtorpan, 
összekapcsolódik a tekintetük, és innentől kezdve rajta, Karenen múlik, 
hogy fölmérje, van-e olyasmi ebben a szituban, hogy időkérés meg egy kis 
duma; arra gondolt, jelzi is neki az időkérést, ahogy a kosárlabda-
játékvezetők szokták, két kezükből T-t ormálva, hátha bejön. 

– Mikor az egymilliomodik kocsin dolgoztam, már amelyik ott 
legördült a szalagról, egy Chrysler Newport volt, négyezer– egyszáz 
dollárba került. Ma bagónak hangzik, de az akkoriban egy kalap pénz 
volt. 

Foley nem szólt, csak hallgatta, hogy suhognak oda– vissza az 
ablaktörlők. 

– Hát ez a hó nagyon jön – mondta Buddy. – Már a RenCent is alig 
látni, épp csak az alsó részét. 

– Vannak abban boltok? 
– Persze. Mindenféle-fajta. 



– Bemegyek, körülnézek, azt hiszem, kéne egy pár topogó erre az időre, 
valami magas szárú. 

– Könnyű odabent eltévedni. Mire észreveszi magát az ember, már egy 
órája körbe-körbe járkál, addig föl se tűnik. 

– A szálloda a közepén van, igaz? 
– Igen, az a legmagasabb. Az a koktélbár, amiről dumáltam, a tetején 

van. Forog. Kajálni is lehet. Meg van mindenféle gyorskajálda is odabent. 
Éhes vagy? 

– Inkább csak innék valamit. 
– Föl kell hívjam Reginát – mondta Buddy. – Mostanában már nem 

prédikál annyit a tisztítótűzről, már nem imádkozik a szegény 
bűnösökért, de még mindig erőlteti a rózsafüzéreket, hogy szarba ne 
lépjek valahogy. Ha telefonálok, az azt jelenti, hogy nem tartóztattak le. 
Egyszer épp a huszonhetedik nap hívtam föl, erre az mondja: „Látod?” 
Regina úgy gondolkozik, hogy ha nem tartóztattak le, akkor nyilván nem 
fosztottam le egyetlen bankot se. Szóval hogy az imái meghallgatásra 
találtak, és mégsem kerülök a pokolra. Úgyhogy amíg tudja, hogy kint 
vagyok, addig van neki dolga. Egyébként lehet, hogy neki van igaza, és ő 
menti meg az irhámat. A lelkemet, szebben mondva. Bár én nem tudom, 
hogy van-e pokol van nincs. Szerinted van? 

– Én csak egyről tudok, a Palm Beach megyeiről – felelte Foley. – Nem 
hiszem, hogy értem is morzsolgatná valaki az olvasóját, de az szentség, 
hogy én oda vissza nem megyek. 

– Sose lehet tudni – mondta Buddy. 
– Hát igen. De ezt az egyet elhatároztam. 
– Ha puskát fognak rád, visszamész. 
– Az embernek akkor is van választása, ha puskát fognak rá – mondta 

Foley. 
 

  



TIZENNYOLC 
 
 
 
Délután háromkor a szálloda tetején lévő étterem csaknem üres volt, és 

csak egyetlen pincérnő volt szolgálatban. Odakint hóvihar dühöngött. 
Karen Sisco le merte volna fogadni, hogy a pincérnő annak az asztalnak a 
közelében fog leülni, ahol három öltönyös férfi ebédel, és úgy is lett. A 
három üzletember külsejű fiatalember beszélgetett, nevetgélt; Karen 
érkezésekor elhallgattak. Karen, miközben leült az ablak mellé, egy 
pillanatig arra gondolt, hogy inkább átül egy távolabbi asztalhoz, hogy ne 
legyen olyan közel hozzájuk. De már megitták a kávéjukat és a 
konyakjukat vagy valami ilyesmit, ő meg csak egy pohárka valamire 
vágyott. 

– Jack Danielst egy kis vízzel – mondta. 
Az üveglap, mögötte a borult éggel és a szélkorbácsolta, kavargó 

hópelyhekkel olyan volt, mint egy tükör, látta benne magát. A várost 
nem, az valahol odalent terült el, kétszáz méterrel lejjebb. 

– Miért ne – mondta az egyik férfi, majd a pincérnőhöz fordult. – 
Celeste, legyen szíves még egy kört, és írja a mi számlánkra az ifjú hölgy 
italát is. 

Karen Siscónak egy könyv jutott az eszébe, az apja olvasta pár éve, az 
volt a címe: Celeste, az Aranyparti szűz. Ahogy odafordult, a három férfi 
mosolyogva emelte felé öblös, szűk szájú konyakospoharát. Jó 
megjelenésű, harmincöt-negyven év közötti, öltönyös urak; kettő fehér 
ingben, a harmadik kékben, ugyanolyan sötétkékben, mint az öltönye. 

– Köszönöm, de ne – mondta fejét rázva. 
A pincérnő odasodródott az asztalához. 
– Meg akarják hívni. 
– Értettem. Mondja meg nekik, hogy inkább én fizetem a számlámat. 
– Rendes tagok – váltott női bizalmasabbra a pincérnő. – Valami üzleti 

megállapodást ünnepelnek. 
– Én nem – felelte Karen. – De ha már úgyis itt van, hozzon inkább 

duplát, Celeste. Egy kis vízzel. 
A három férfi fölnézett az üzenetet továbbító pincérnőre, aztán Karen 

felé pillantottak. Karen rándított egyet a vállán, és az ablak felé fordult. 
Nézte a hóesést, és arra gondolt, olyan az egész, mintha egy olyan kis 
üveggömbben ülne, amit csak meg kell rázni, és máris szállingózik a hó a 
belezárt tájra és kis kunyhóra. Tíz percig kellett várnia a Jack Danielsre. 
Löttyintett bele egy kis vizet a mellé letett caraffából, ivott egy kortyot. 
Mire fölnézett, a kék inges, rozsdaszín nyakkendős férfi ott mosolygott az 
asztalánál. 

– Bocsánat – mondta. 



Karennek tetszett a nyakkendője. 
– Fogadtunk a kollégáimmal, hogy mivel foglalkozik. – A kék inges 

mosolygott. 
Nem a barátai, nem a haverjai: a kollégái. 
– És én nyertem. Engedelmével: Philip vagyok. Nem Phil: Philip. 
– Engedelmével, Philip, én csak szép csöndben elkortyolgatnám ezt itt, 

aztán mennék. 
– Nem akarja tudni, mire tippeltem? Hogy honnan tudtam, mivel 

foglalkozik? 
– Őszintén megvallva – pillantott föl rá hosszan Karen –, még enyhén 

sem vagyok kíváncsi rá. Nézze, Philip, nem akarom megsérteni, de 
szeretnék egyedül maradni. – Megint az ablak felé fordult. 

– Rossz napja van, igaz? Megértem – mondta Philip. – És bocsánat. 
Karen Sisco a tükröződő üveglapon követte a távozását. Úriember. 

Udvarias, figyelmes, megértő: elég annyit mondani neki, hogy menjen el, 
és már ott sincs. 

A következő azzal jött: 
– Azt hiszem, tudom, miért olyan rosszkedvű. 
Mitől ilyen magabiztosak ezek? 
– Egy ügyfélnél járt, rákérdezett a rendelésükre, az meg azt felelte, 

hogy még meg kell gondolniuk. 
A fekete kosztüm, az: hivatalos ügyben jött ide, de nem akarta azt a 

látszatot kelteni, hogy örömmel. 
– Van egy olyan érzésem, hogy maga a cég új képviselője, és vevője 

nem lelkesedett a gondolatért, hogy egy ifjú hölgy foglalkozzon az üzleti 
dolgaival, még ha olyan csinos is az illető, mint maga. 

Igen: a fekete kosztüm. 
– Jó helyen tapogatózom. – Mosoly. – Andy vagyok. 
Mint az a tévéreklám: „Mióta ezt a betétet viselem, nyugodtan megyek 

a balettpróbákra. Üdvözlöm önöket, Olga Adamson vagyok.” 
– Mi egyébként egyszerű reklámszakemberek vagyunk. New Yorkból 

érkeztünk ma délelőtt, és sikerült nyélbe ütnünk egy nagy üzletet. – Andy 
közelebb hajolt az ablaküveghez, talán azt remélte, hogy úgy kilát rajta. – 
A Hiram Walker Szeszfőzdével. Ott van épp szemben, a folyón túl, már ha 
épp arra van Kanada. Itt sose lehet tudni, igaz? Szóval annak az új 
margarita koktéljához készítettünk egy kísérleti jellegű reklámkampányt. 
Van egy olyan pofa, úgy néz ki, mint egy mexikói bandido, kocsikerék 
méretű kalap, a mellén keresztben töltényövek, és az a szöveg megy 
hozzá, hogy „Nem kell ide mixer!” Az ügyfél eldobta magát. Úgyhogy 
most ünnepelünk egy kicsit, aztán holnap hazarepülünk. 

Karen egy kicsit kivárt, aztán megkérdezte: 
– És mondja, Andy, de tényleg: miből gondolja, hogy ez bárkit is 

érdekel? 
A férfi összeráncolta a homlokát, amolyan együttérző-formán. 



– Miért ilyen durcás? Nem volna jobb, ha inkább elmondaná? 
Ezzel a fajtával tárgyszerűen kell tárgyalni. 
– Legyen szíves, tűnjön el – mondta, és addig nézett Andy szemébe, 

míg az el nem fordult. Más se hiányzik, mint engedni: azonnal megkérik, 
hogy üljön át hozzájuk, és most nem volt hozzá hangulata. Ott ülni és 
mosolyogni. Na és ha nem a kereskedelemben dolgozik, akkor mivel 
foglalkozik? Ja, hát én az Egyesült Államok helyettes marsallja vagyok, 
maguk pedig, fatökűek, le vannak tartóztatva. De nem is, ez tetszene 
nekik. Inkább csak úgy simán: szövetségi marsall vagyok, erre ők: na ne, 
maga viccel, tényleg? És érdeklődnek: pisztolya is van? Aztán elkezdődik 
a szokásos műsor, villogtatják magukat, hogy milyen okosak meg 
szellemesek, és végül elhangzik az obligát kérdés: itt szállt meg a 
szállodában? 

Egészen biztosra vette, hogy a harmadiknak is lesz egy dobása, a másik 
kettő belehecceli. Előbb-utóbb az is idetolja magát. 

Karen Sisco a barátaival és a barátnőivel szokott iszogatni. Ha egyedül 
volt, megesett – hébe-hóba –, hogy elfogadta egy férfi meghívását, ivott 
vele egy pohár valamit, ha az illető nem volt egyértelműen ellenszenves. 
Carl Tillmannal is így ismerkedett meg. Aztán kiderült róla, hogy 
bankrabló. Róla beszélt az apjának – miután Burdon közölte vele, hogy 
egy ideje már figyelik Tillmant –, és meg is kérdezte, hogy most mit 
csináljon. Fogj magadnak egy másik palit, vágta rá az apja. Karen 
egyébként akkoriban már kezdte belátni, hogy Tillman mégsem az ő 
típusa, még akkor sem, ha nem bankrabló. Voltak olyan kis idegesítő 
dolgai, például hogy szevasz vagy viszlát helyett mindig azt mondta: ciao, 
vagy ahogy madame-nak szólította. Mint egy kosztümös filmben. 

Milyen érdekes lenne, ha ez a három most leszállna róla... Elüldögélni 
itt a melegben, kortyolgatva, miközben odakint Télapó vadul rázza a 
szakállát, és hóvihar tombol. De miközben erre gondolt, s kezdett 
beleringatózni a kellemes hangulatba, az ablak tükrében megint feltűnt 
egy sötét öltöny. Befutott a harmadik is, gondolta. Várta, mivel nyit a 
pasi. Hát nem volt az a mellbe vágó szöveg. 

– Meghívhatom valamire? 
Nem kellett hátranéznie, hogy tudja, ki az. 
 

*** 
 
Az egész benseje tudta; mintha begörcsölt volna a hasában egy izom. 

Megtörtént, amit eddig csak elképzelt, amivel eddig csak gondolatban 
játszadozott, és most attól félt, hogy ha hátranéz, nem is lesz ott, vagy 
kiderül, hogy a harmadik pasi. Addig nézte a tükörképet, míg meg nem 
bizonyosodott, csak akkor fordult meg. Jack Foley állt ott takaros 
sötétkék öltönyben. A hajáról éppenséggel nem ordított, hogy most jött 
volna a fodrásztól, de nem volt rossz. 



– Igen – válaszolta Karen Sisco; ilyen sima ügy volt. – Foglaljon helyet. 
Foley mindvégig őt nézve kihúzott egy széket. Vele szemben ült le, 

csuklóját az asztal peremére tette. Egyikük sem mondott semmit, még az 
időjárásról sem. A három reklámszakember csak meregette a szemét – 
Karennek nem kellett odanéznie, hogy tudja –, nem értették, mi megy itt. 
Ők csak azt látták, hogy beballag egy pofa: fehér, negyvenhét éves, 
száznyolcvanöt magas, világosbarna hajú, kék szemű, feltűnő 
ismertetőjegyei nincsenek... Nem: ők csak azt látták, hogy bejön egy pofa, 
aki nagyjából úgy néz ki, mint ők. Csak más. Van benne valami... 

Karen Sisco próbálta kitörölni az emlékezetéből mindazt, ami addig 
történt kettejük között. Ez munka. Az viszont igaz volt, amit idáig 
valószínűleg csak Foley priuszából tudott: tényleg kék a szeme. A foga 
fehér, olyan fehér, hogy akár... 

Foley kezet nyújtott. 
– Gary vagyok. – Mosolygott. 
Karen egy pillanatnyi tétovázás után belement a játékba. 
– Celeste – mondta. 
Muszáj volt együtt mosolyogni ezzel a Garyvel. Könnyen jött mosoly 

volt mindkettejüké, mosolyogtató volt a helyzet is: egy olyan titkon 
osztoztak, amiről rajtuk kívül senki sem tudott. 

Mikor Karen az asztalra tette a kezét, Foley óvatosan, mintha egy 
törékeny kismadarat érintene, ráfektette a tenyerét. Karen lassan elhúzta 
a kezét, de közben egyre csak Foley szemét nézte, és most ő tette a kezét 
az övére: ujjai lassú előre-hátra mozdulatokkal simogatták a férfikéz erős 
ízületeit. 

– Órákig tart, mire itt kihoznak valamit. Csak egyetlen pincérnő van. 
Foley egy pillanatra elfordította a fejét, és fölemelkedett. 
– Odamegyek a pulthoz. 
– Ne hagyjon itt – mondta Karen. 
Foley visszaült. 
– Macerálják ezek a hapsik? 
– Nem, nincs velük semmi. Csak merthogy még szinte le sem ült. – 

Karen odatolta a poharát Foley elé. – Tessék. – Nézte, hogyan iszik Foley. 
Foley ízlelgette. 
– Bourbon. 
– Jó helyen tapogatózik. 
– Ugye nem azt akarja mondani, hogy a Jack Daniels nem bourbon? – 

Karen elmosolyodott. – A Jim Beamet meg az Early Timest szereti? 
– Fogjuk rá. 
– És a Wild Turkeyt? 
– Azt szeretem. 
Foley ivott még egy kortyot, és visszatolta Karen elé a poharat. 
– Látta a Florida, a paradicsom-ot? – kérdezte Karen. 
Foley csak nézte a havazást, de Karen tudta, hogy látta. 



– Az, amelyikben két hapsi elvisz egy lányt, aki akkor érkezett 
Csehszlovákiából vagy valamilyen ilyen helyről, elviszik Clevelandbe, és 
megmutatják neki az Erie-tavat? És annyi a hó, hogy nem látni. Ez az? 

Karen Sisco csak mosolygott. 
– Ez valami tesztkérdés? – kérdezte Foley. 
– Az egyik hapsi vesz neki egy ruhát – mondta Karen. – A lány meg 

leveszi, belevágja egy szemetesbe, és azt mondja: „Buzerált ez a rongy.” 
– Maga ugye szeret időnként szédülten viselkedni? 
– Ha ráérek. 
– Mivel foglalkozik? 
– Kereskedelemmel. Egy vevőnkhöz utaztam ide, de szórakoznak 

velem, mert lány vagyok. 
– Így gondolkozik magáról? 
– Mármint a kereskedelemre gondol? 
– A lány-ra. 
– Semmi bajom vele. 
– Tetszik a haja. Meg a kosztümje. 
– Volt már egyszer egy ugyanilyenem... Illetve nem egészen. De meg 

kellett szabadulnom tőle. 
– Miért? 
– Büdös lett. 
– És nem segített rajta a tisztítás? 
Karen nemet intett. 
– Maga mivel foglalkozik, Gary? – kérdezte. 
Foley szeme más lett, szinte ünnepélyes. 
– Meddig kell még ezt folytatnunk? 
Ez meghökkentette Karent, kibillentette az egyensúlyából. 
– Még ne. Még ne mondjon semmit. Jó? 
– Szerintem nem nagyon jön ez így össze, hogy másnak játsszuk 

magunkat – felelte Foley. – Érti. Ez a Gary meg Celeste. Hát mit tudnak 
ezek? 

Karen tudta, hogy igaza van, de kellett hozzá egy perc, mire meg tudta 
fogalmazni. 

– Ha nem mások vagyunk, akkor mi magunk vagyunk. De ne kérdezze 
tőlem, mire megyünk ezzel, se azt, hogy hogyan fog végződni. Mert 
halvány dunsztom sincs. Még sose játszottam ilyet. 

– Ez nem játék – mondta Foley. 
Karen érezte, hogy őszintén gondolja. 
– Miért, maga szerint van értelme? 
– Nem kell, hogy legyen. Ez csak úgy jön. Mint mikor találkozik 

valakivel, akit addig még sose látott... Mondjuk elmennek egymás mellett 
az utcán, és összevillan a szemük... 

Karen bólogatott. 
– Csak úgy, véletlenül. 



– És pár pillanat múlva beáll a rádöbbenés – folytatta Foley. – Megint 
összenéznek, és akkor már tudnak valamit. 

– Amit senki más nem tud – mondta Karen. – Süt a szemükből. 
– A következő pillanatban pedig eltűnik az illető, és akkor már késő. De 

azért emlékszik rá az ember, mert volt ez a pillanat, csak hagyta elillanni. 
Mi lett volna, ha megáll és mond valamit? Ilyen csak párszor adódik az 
életben. 

– Vagy egyszer – mondta Karen. – Menjünk innen. 
– Hová óhajt? 
Karen fölnézett: a reklámosok már távozóban voltak, most álltak föl. 

Philip odanézett rájuk, aztán Andy is; ő oda is intett. Karen megvárta, 
míg kimennek. 

Csönd lett. Karen Sisco Foleyt nézte: a tengerészkék öltönyét, a 
gombolós gallérú fehér ingét, kék-vörös mintájú nyakkendőjét – a 
klasszikus üzletember. 

– Menjünk hozzám – mondta a szemébe nézve. 
– A szobájába? 
– A lakosztályomba. Én nem holmi kis vigéc vagyok. 
– Biztos nagyon érti a mesterségét. 
– Nem tudom, Jack. A dolgok jelenlegi állása szerint lehetséges, hogy 

hamarosan más pálya után kell néznem. 
 
 

  



TIZENKILENC 
 
 
Ott volt Maurice, ott volt Fehérember Bob, ott volt Kenneth meg az új 

fiú, Glenn. A nappaliban készülődtek, fegyverek és lőszeresdobozok 
hevertek a dohányzóasztalon. Moselle az előtérben állt, onnan nézte őket. 
Már megismerkedett Glenn-nel, de nem mondta meg neki, hogy kereste 
valaki. 

Mikor ez a Glenn megjött, Maurice rámordult, hogy késett, mire Glenn 
visszaszólt, hogy ő is észrevette, és felkérte Maurice-t, hogy talán fordítsa 
a csipáit az ablak felé, és akkor azt is látja, hogy miért késett. Egész 
belefájdult a keze, mondta, úgy kellett markolni a kormányt, kapaszkodni 
kellett, alig bírt megmaradni az úton. Ha elment mellette egy kocsi, úgy 
fölverte a latyakot meg a havat az útról a szélvédőre, hogy ki se lehetett 
látni. Maurice erre azt felelte, hogy állítólag ő a csúcspilóta, neki kellene 
mások mellett elhúznia, de Glenn megint visszaszólt, hogy na ne mondja, 
és elmesélte, hogy utolért egy sószórót, attól telibe kapta, úgy megcsapta 
a kocsi elejét, mint egy gránát. Férfi létére szeret lefetyelni, gondolta 
Moselle. Glenn elmesélte, hogy egy spiné elévágott, rá kellett fékezni, 
mire megpördült a kocsija, de teljesen körbe, megint beállt 
menetirányba, elmesélte, hogy az orráig se látott, ez tiszta korcsolyázás, 
csak épp gumikon, és totál belefáradt, mire idevergődött. 

– Befejezted? – kérdezte Maurice. – Csak mert ha igen, akkor 
rátérhetnénk a dolog üzleti részére. 

– Én nem vezetek – mondta Glenn. – Erről ne is álmodj. 
– Reméltem, hogy ezt mondod – mondta Maurice, és odanézett az 

ajtóban álló Moselle– re. – Akarsz valamit, Moselle? 
– A konyhapénzt. 
– Azért megyünk. Fel a kesztyűt, fel a símaszkot, hátha síelni is kell 

majd... Nnna. Lementem nindzsába. 
– Curtishez mész? 
– Kábé két óra múlva itt vagyunk – felelte Maurice. – Hol az én 

Pamacsom? Hadd nyomjak az orrára egy búcsúcsókot. 
– Curtishez mégy – mondta Moselle. 
 

*** 
 
Maurice totál kiborult, mikor meghallotta, mi történt a kutyájával, de 

annyira, hogy Glenn egy percig azt hitte, hogy a balhét is lefújja miatta; 
Jézus, mit összevernyákol. Beszálltak a kisbuszba – Kenneth szedte 
valahonnan –, Maurice előre ült Kenneth mellé, és bejelentette, hogy ha 
megtudja, ki gázolta el a kis Pamacsot, megnyúzza azt a görényt. 
Fölgyújtja a görénynek a házát, a görénnyel együtt. Kenneth indulás előtt 



bekapott egy kis gyorsítót, beszédes kedve kerekedett tőle, és rákérdezett, 
hogy mégis hogyan fogja megtalálni a görényt. Sose izgassa magát, meg 
fogja csípni, felelte Maurice, de nem mondta meg, hogyan. Ököllel 
rácsapott párszor a műszerfalra, Glenn úgy vélte, azért, hogy kellőképp 
felspannolja magát az elkövetkezendőkre. Kenneth időnként erősen 
ráfékezett – a kocsi riszált, mint egy ölbetáncos –, és mindkét kezét 
fölemelte a kormányról. Maurice csak akkor szólt rá, mikor már vagy 
három– négy kilométert megtettek a Woodward Avenue-n – 
kísértetiesen fluoreszkált a hó az utcai lámpák fényében –, ráfordultak a 
Boston Boulevardra, és a kocsi meghúzta egy parkoló autó oldalát: – 
Veled meg mi a franc van? – Több szó nem esett, míg oda nem értek a 
házhoz. Csak két– három ablakban volt világos, azokban is alig. 

– Hagyd itt a kocsit az utcán – mondta Maurice –, nem szeretnék arra 
kijönni, hogy nem bírunk elindulni. 

– És miközben lapátolunk, megjönnek a fakabátok – vágta rá Kenneth, 
mint aki ezt viccesnek találja. 

Jézus, kikkel kell nekem, gondolta Maurice. 
– Na, megvagytok? – kérdezte. – Nézzétek meg, rendben van-e a 

fegyveretek. 
Glenn-nél egy harmincnyolcas buldogorrú volt, tőlük kapta. Kenneth-

nél sörétes puska. Fehérember Bobnál valamilyen pisztoly, meg egy 
tűzoltószekerce. Maurice-nál egy negyvenötös, mert Huey P. Newton 
egyszer azt mondta, hogy „Egy katonai negyvenötös egy elefántot is 
megállít”, márpedig ő nem kisebb személyiség volt, mint a Fekete 
Párducok egyik alapítója: Maurice-nak gyerekkorában sokat meséltek 
róla. 

– Te – szólt hátra Glenn-nek – meg Kenneth hátrajöttök velem. 
Fehérember elölről megy. Mikor halljuk, hogy benyomul, nyomulunk mi 
is. – Nézte pár másodpercig a házat. – Ilyenkor kell ezt csinálni. Még csak 
azt se látják, hogy jövünk. 

– Na és ők hányan vannak? – kérdezte Glenn. 
– Frankie, a hapsi, Inez, a felesége, meg egy Cedric nevű fekete seggű 

serteperte. Már ha nincsenek vendégeik. 
A kocsiból kiszállva libasorban, gyors léptekkel haladtak el a ház 

mellett. Kenneth törte az utat a mély hóban, ropogott az edzőcipője alatt. 
A hátsó traktushoz érve mindhárman arcukra húzták a símaszkjukat. 
Ugyanebben a pillanatban üvegcsörömpölést hallottak: Fehérember Bob 
igyekezett befelé a házba, de olyan hanggal, mintha darabokká akarná 
aprítani a szekercéjével. Távolinak érződött a hangja, de tisztán hallották, 
mit ordít: – Rendőrség! Ne mozduljanak! 

– Nyomás! – mondta Maurice. 
Kenneth a puskatussal betörte az üvegajtót, benyúlt, elhúzta a reteszt, 

bement. Glenn és Maurice követte. Épp csak kikerültek egy étkezőasztalt 
a sötétben, mikor bevágódott a szemközti ajtó: a konyha felől jövő 



világosság által kirajzolva egy fekete hapsi állt ott puskával a kezében. 
Meglepődött, hogy ennyire közel találja őket, vissza is farolt volna, de 
Maurice az orra alá tartotta a negyvenötöst, és szólt Glenn-nek, hogy 
vegye el tőle a puskát. 

— Cedric, édesapám – mondta ezután. – Hát azt hitted, rólad 
megfeledkezem? – Maga elé rántotta Cedricet. – Ez a suvikszos képű 
buktatott meg. 

Cedric hátraszólt valamit, amit Glenn nem hallott, Maurice meg jól 
odasózott neki a fejére a negyvenötös csövével. Cedric behúzta a nyakát, 
és a fejére tette a kezét. 

Fehérember Bob a nappaliban felkapcsolta a világítást. A darabokra 
zúzott nagy, utca felőli ablakon csak úgy tódult befelé a hideg. 

– Fölmentek – mondta Fehérember. 
– Kísérd föl Cedricet, Fehérember – mondta Maurice –, de tartsd 

magad előtt. 
Fölmentek a lépcsőn, amely egy fordulóval ért föl az emeletre. Csukott 

ajtók széles folyosójára jutottak. Maurice megböködte Cedricet a 
negyvenötössel. 

– Vigyél a főnöködhöz. 
Cedric ezúttal nem szólt vissza. A folyosóvégi ajtóhoz vezette őket, ott 

Maurice elordította magát:  
– Rendőrség! Föltartott kezekkel mindenki kifelé! – de nem várta meg, 

hogy jönnek-e vagy sem. Intett. 
– Fehérember! 
Fehérember Bob meglendítette a tűzoltószekercét, és odavágott a 

zárra. Hasadt-törött minden, fa és fém; bevágódott az ajtó. Maurice 
belökte Cedricet, és a negyvenötössel mutatta Fehérembernek és 
Kenneth-nek, hogy nyomuljanak utána. 

Glenn ment be utolsóként, Maurice után. Arra számított, hogy valami 
hálószoba lesz a helyiség, de inkább olyan volt, mint egy iroda, olyasféle, 
mint egy üzemben vagy egy nagy raktárban: öreg íróasztalok és 
iratszekrények álltak benne, egymásra tornyozott kartondobozok, itt-ott 
vodkásüvegek, csikkekkel csordultig telt hamutartók, egy mérleg, egy 
zsebszámológép. A nyitott ablaknál egy ingujjas fehér fószer állt. A 
fürdőszobából épp akkor jött ki egy asszony, lehúzott vécé vízzubogása 
volt a kísérőzenéje. Glenn lestrapált, öregedő szippantónak nézte 
mindkettőjüket. 

– Rendőrség, hogyne – mondta bólogatva a férfi olyan hangon, mintha 
részeg vagy álmos lett volna. 

– Te vagy az, Maurice öcsém? 
Maurice lehúzta a símaszkját. Fehérember és Kenneth szintén. Glenn 

nem. 
– Ha nem én volnék, Frankie, akkor valaki más lenne. 



– Csípőből megmondom teneked, hogy itt most nem találsz semmiféle 
árut. 

– Hát ha lehúztátok a budin, akkor nem. Biztos. Hát te, Inez? Hogy 
vagy, leányom? Nem túl jól, mi? Jaj, édesanyám, úgy nézel ki, mint egy 
kifacsart mosogatórongy. Frankie, te meg megfázol ott a nyitott 
ablakban. – Maurice Glennre nézett. 

– Ez az az úriember, akiről már meséltem neked. 
Ez az a vevő. Akkoriban még öltönyben dobálta magát, és 

brillantinozta a haját. Hát igen: ő volt Frank, ez a madárijesztő, ez meg 
Inez, a bájos neje. Látod, mit csinál a heró az emberből? Na. Ha nem 
akarod, hogy szétkapjuk elegáns otthonod – nézett újra Frankre Maurice 
–, akkor kapard elő gyorsan a lóvét a dugeszből. Sejtésem szerint úgy 
negyven-ötven lepedő lehet, és valahol itt van a szobában. Frankie... 
Figyelj. Jó? Mire háromig számolok, addigra meg kell mondanod. 
Kezdhetem? Egy, kettő, három. – Maurice Cedricre emelte a pisztolyt, és 
fejbe lőtte: a lövés ereje az iratszekrénynek taszította a férfit; egy 
pillanatig mintha megkapaszkodott volna benne, mielőtt a padlóra 
roskadt. Maurice odalépett hozzá – Glenn azt hitte, még egyet beleereszt 
de csak nézte, nézte. Addig nézte, míg Frankie meg nem szólalt. 

– Csak őt akartad elintézni, ugye? – kérdezte Frankie. – Ugye csak 
ezért jöttél? 

– Ha így gondolod, megpróbálhatjuk Inezzel is. – Maurice az asszony 
felé fordult, és ráemelte a negyvenötöst. 

Inez csak nézett rá, csupa szem volt, a nyakát behúzta, keze ökölbe 
szorult. 

– Add oda neki! – rikoltott rekedtes-kaparós hangon. – Add oda neki! 
– Köhögni kezdett. 

– Úgyis lelő – mondta Frankie. – Ez mindkettőnket lelő. – Maurice-ra 
nézett. – Nem? 

– De – felelte Maurice –, ebben a másodpercben, ha nem bököd ki, hol 
a lóvé. 

– Abban az iratszekrényben, ott Cedricnél. Több helyre elosztva. 
– Neked már úgyse kell, Inez – szólalt meg Kenneth. – Vihetem? 
– Vigyed – bólintott Maurice –, de igyekezz. 
Kenneth megmarkolta Inez karját, az meg ment vele, kávésfindzsa 

szemekkel, saját lábában megbotolva, ki a szobából. Maurice elhúzta a 
száját. 

– Te fölpróbálnád ezt a nőt? Kenneth-nek mindegy, csak luk legyen, és 
ne kelljen rá költeni. 

– Én a te farkaddal se dugnám meg – közölte Fehérember. 
– Hát akkor lássuk, miből élünk. 
Maurice kihúzta az iratszekrény egyik fiókját, és kotorászni kezdett a 

kartotékok között. A pénzt, amit talált, odaadta Glenn-nek, csupa kis 
bankót, az megszámolta és beletette egy cipőskatulyába. Kétezer-



nyolcszáz meg még valamennyi. Ennyi. Maurice Frankie-re emelte a 
tekintetét. 

– Megdolgoztatsz minket? Muszáj? 
– Kapd be – felelte Frankie. – Úgyis lelősz. 
Maurice nem mondta, hogy igen vagy nem. 
Nem szólt egy szót sem, míg ki nem borította az összes fiókot, végig 

nem nézte a dobozokat; megnézte az íróasztalfiókokat, benézett a 
vécétartályba, benézett mindenhová, ahová ember benézhet, és csak 
akkor válaszolt Frankie-nek, miután mindezzel végzett. 

– Igazad van – mondta, és kétszer mellbe lőtte, csak így: durr-durr, 
inkább csak úgy mellékesen. Frankie csaknem kizuhant az ablakon, de 
megfogta a párkány. Összeesett, meghalt. – Azt hiszem, itt végeztünk – 
mondta Maurice, és kiment. 

Glenn a dobozzal a kezében követte a folyosón, piszkosul szeretett 
volna eltűnni, lerohanni a lépcsőn, tűnés a sunyiba. Egy nyitott ajtajú 
hálószobához értek. Kenneth az ágynál állva épp akkor húzta föl a 
nadrágját, Inez még ott hevert, fölhúzott térdekkel, széttárt lábbal. 

– Jézusom. – Glenn kis híján elokádta magát a föltárulkozott, 
lenyargalt spinkó meg a vértelen, fehér combok közötti sötét rés láttán, 
olyan ronda volt. Furcsa módon mégis megbizsergette. 

– Kell még valakinek? – kérdezte Kenneth. 
Glenn ott állt a cipőskatulyával, és arra gondolt, hogy elvégre ő is 

közéjük tartozik. Talán nem? 
– Hagytál belőle nekünk is? – Mint aki csak viccel, úgy mondta. 
– Vigyázz onnan. – Maurice az ajtóhoz lépett, és fölemelte a nagy 

katonai pisztolyt. 
Kenneth látta, mire készül, és fölemelte a kezét, mint aki vissza akarja 

tartani. 
– Várjál már! Mit csinálsz? – Rángásszerű, gyors mozdulatokkal 

igyekezett becsatolni a derékszíját, de sehogy sem talált bele a pecekkel a 
lyukba. 

Maurice nyújtott karral belőtt a szobába. Az ágyon heverő fehér báb 
összerándult, sarkai elvesztették támaszukat a lepedőn, kiegyenesedett a 
lába. Maurice megint belelőtt; a fehér báb megint megrándult, de most 
már nem annyira. Maurice kivárt egy ideig. 

– Meghalt? 
Kenneth lenézett Inezre. Glenn figyelt, hallani akarta. 
– Ha most nem, akkor majd fog. Még sose láttam ilyen közelről. 
– Hát akkor nézd meg jobban – röffent rá Maurice. 
Glenn lement Maurice-szal a lépcsőn, ki az ajtón, belegázoltak a 

harminccentis hóba, úgy törtettek, mint két elszánt sarkkutató, 
belélegezték a hideg levegőt, gőzként gomolygott a leheletük. Ezek nem 
normálisak. Beszállt Maurice-szal a kocsiba. Maurice egy pontra rögzült 
szemmel nézte a házat, úgy szuggerálta: 



– Gyere már, gyere már! 
Vártak. Mikor Kenneth beült a kormányhoz, Maurice megkérdezte:  
– Meghalt?  
– Most már meg. 
Glennt érdekelte volna, hogy mit csinált vele, de mivel Maurice nem 

kérdezte meg, inkább ő is tartotta a száját. 
Vártak. Már járt a motor, de még hideg volt. Glenn végül nem bírta 

tovább. 
– Fehérember meg hol a francban szédeleg?  
– Odabenn – felelte Maurice. – Otthagyja a névjegyét. 
– Ez egy szarógép – röhögött Kenneth. Röhögött, míg Maurice föl nem 

kérte, hogy hagyja abba. Glenn csak ült ott a sötét hidegben a 
vatelinbéléses felöltőjében, és azon töprengett, mit keres ő ott. 

 
*** 

 
Miután hazaértek, Maurice lehámozott néhány bankót Moselle-nek. Az 

csak nézte. 
– Ennyi az egész? Akkor a rendőrségen már jobban járok. Bemondta a 

rádió, hogy egy százast adnak minden beszolgáltatott fegyverért, és nem 
kérdeznek semmit. 

– És te ezt beveszed? – kérdezte Maurice. – Azt hiszed, nem nézik meg 
a számukat, nem nézik meg, hogy nem lopott– e? 

– Most mondták be. Nem mondanák be, ha nem lenne igaz. 
– Ha hozzá mersz nyúlni az én fegyvereimhez – mondta Maurice –, 

téged adlak le. – Glennhez fordult. – Te egyelőre itt maradsz nálam, úgy 
rajtad tudom tartani a szemem. 

Glenn összehúzta a szemöldökét, hunyorított. 
– Mi a franc van? 
– Hogy le ne pattanj tőlem. 
Glenn még mindig hunyorgott, próbált meglepetést mutatni. 
– Már mért pattannék meg? 
– Ez egy adottsága neki – felelt Maurice helyett Moselle. – 

Gondolatolvasó. Én nem voltam ott, de tudom, mi jár a fejedben. 
Glenn bizonytalanul elvigyorodott. 
– Csúnyább volt, mint gondoltad – folytatta Moselle. – Erre azért nem 

számítottál, ugye? Igazam van? Hát kisfiam, ezek tényleg rossz nagyfiúk. 
 
 

  



HÚSZ 
 
 
Karen Sisco hallgatott a liftben, hallgatott akkor is, mikor Foley már a 

lakosztályból felhívta a szobaszolgálatot, és kiderült, hogy kábé 
negyedóráig tart, mire fölhozzák az ezt-azt. Mikor Foley ezt közölte vele, 
azt felelte, ó, és úgy pillantott körül, mint aki azt nézi, hová is lehetne 
leülni. Felkapcsolta a lámpákat, odament az ablakhoz, jelentette 
Foleynak, hogy havazik. Közölte, hogy mindjárt jön, bement a 
hálószobába, de tudta, hogy mire kijön, még mindig nem lesz itt, amit 
rendeltek. 

A pincér hozott egy kétdecis Wild Turkeyt, egy jegesvödröt, egy kancsó 
vizet, két poharat, meg egy tálka mogyorót; az egészet tálcástul a 
dohányzóasztalra tette. Foley kifizette. Mikor Karen még mindig 
ugyanabban a fekete kosztümben és cigarettával a kezében kijött, már a 
kanapén ült és éppen töltött. 

– Ó, már itt is van! – mondta Karen. – Remélem, felíratta. 
Foley nem mondott se igent, se nemet: mogyorót rágcsált. Mindkét 

kezébe poharat véve felállt, odavitte Karenhez, aki megköszönte és elvette 
az egyiket, ivott egy apró kortyot, fölvonta a szemöldökét, és úgy hallatta 
az elismerő mmmm-t, mintha még sose ivott volna ilyet. 

– Maga titokban töri a fejét valamin – mondta Foley. 
Karen eltartotta magától a cigarettát, azt nézegette. 
– Tudom, mi zavarja – folytatta Foley –, és meg tudom érteni. 
Megvárta, míg Karen szív egy mély slukkot, és elfordítja a fejét, hogy 

másfelé fújja ki a füstöt. Mikor ismét ránézett, kimondta: 
– Úgy érzi, öreg vagyok magához. 
Hallgatott. 
Karen Sisco kissé meglepettnek látszott. 
Foley fapofával hallgatott. 
Karen lassan elmosolyodott. Éppenséggel nem adott bele apait– 

anyait, de azért jó kis mosoly volt, érződött benne egy csipetnyi 
cinkosság, hogy tud valami olyasmit, amit senki más. Végül 
elkomolyodott és bólintott. Mindezek után pedig azt válaszolta: 

– Vagy én vagyok fiatal magához. Maga szerint ez leküzdhetetlen 
akadály? 

 
*** 

 
Ültek a kanapén a whisky és a mogyoró társaságában. Egyikük sem 

tervezgetett, csak hagyta sodortatni magát. Fokozatosan járta át őket a 
melegség. Karen Sisco már kilépett a cipőjéből, maga alá húzta a lábát. 
Jack Foley levetette a zakóját, de a nyakkendőjét nem: jól érezte magát 



nyakkendősen. Észébe jutott az újságból kivágott kép, Karen a puskával, 
elővette és a dohányzóasztalba tette. 

– Szóval nem véletlen volt – mondta Karen. – Megtudta, hogy itt 
vagyok. 

Foley megmondta, hogy az előcsarnokból felhívta a szobáját. 
– És mit mondott volna, ha fölveszem? – kérdezte Karen. 
Hát bemutatkozott volna, válaszolta Foley, megkérdezte volna, hogy 

emlékszik-e rá, és hogy volna-e kedve meginni vele valamit. 
– Ha emlékeznék magára – mondta Karen akkor maga után jöttem 

volna ide, és valami olyasmit mondtam volna, hogy nosza. De akár egy 
kommandó-alakulattal is megjelenhettem volna. Honnan ez a nagy 
bizalom? 

Foley erre azt felelte, hogy úgy érezte, érdemes vállalni ezt a veszélyt. 
– Maga szereti a veszélyt. – Karen végigsimított Foley arcán, 

gyöngéden megcsókolta. – Én is, kis mogyorószájú. 
Beletúrt Foley hajába, és megint szájon csókolta, most is csak nagyon 

gyöngéden. Foleyt áthatotta az illata, a közelsége, nehezen türtőztette 
magát, hogy föl ne falja. Átölelte Karen Siscót, végigsimogatta karcsú 
testét. Karen szája az övét érintve kérdezte: 

– Mi ez a sietség, Jack? Várják valahol? 
 

*** 
 
Karen emlékezett a nyugodt tekintetére meg a hangjára, ahogy azt 

mondta: „De hiszen maga még kislány”, aztán meg – már a 
csomagtartóban – hogy „Büdös vagyok, igaz?” Csak úgy társalogva, 
tetőtől talpig trutyisan, ahogy kimászott a föld alól. Most tiszta volt, az 
arca sima, ő pedig simogatta ezt az arcot, a kiugró pofacsontot, az álla 
vonalát, az orrnyergén húzódó apró heget. 

– Előbb-utóbb... – Elhallgatott, pohárral a kezében nézte Foleyt. 
Szerette a szemét. – A maga szeméből szinte süt a bizalom. 

– Nem ezt akarta mondani. 
Karen rándított egyet a vállán, nem reagált. De előbb-utóbb meg fogja 

kérdezni Foleytól, hogy... Előbb-utóbb elkezd olyasmiket mondani neki... 
És nem fogja tudni abbahagyni. 

– Emlékszik, milyen beszédes kedvében volt? 
– Ideges voltam – felelte Foley. Tüzet adott Karennek, aztán maga is 

rágyújtott. 
– Sejtem, de nem mutatta. Nagyon nyugisnak látszott. De miután 

beszállt a csomagtartóba... 
– Akkor? 
– Azt hittem, letépi rólam a ruhát. 
– Észembe se jutott. Illetve... Emlékszik, miről beszéltünk Faye 

Dunaway-vel kapcsolatban? 



– Tudom, mit fog mondani. 
– Mondtam magának, hogy nekem tetszett az a film, A keselyű három 

napja, maga meg azt felelte, hogy magának meg az a szöveg tetszett 
benne, mikor másnap reggel, miután lefeküdtek, a hapsi megkéri a nőt, 
hogy segítsen neki, a nő meg erre azt válaszolja, hogy... 

– „Hát megtagadtam én már magától valamit?” 
– Akkor pár másodpercig azt hittem, abból, ahogy mondta, hogy 

esetleg rám akar hajtani. 
– Lehet, hogy így volt, csak nem tudtam. Redford meg azt mondja a 

nőnek, hogy nem muszáj segítenie... Emlékszik? 
– Nem. Mit mond? 
– Azt, hogy „Egy öreg spionmacára mindig számíthatsz.” 
– Miért mondja azt, hogy öreg? 
– Cikizi magát., 
– Maga hajlandó lenne spionmacának nevezni magát? 
– Szerintem a nő halálra van rémülve, de próbálja könnyedre venni a 

figurát. És ugyanakkor kezdeményez is. Mielőtt lefekszenek, azzal vádolja 
a hapsit, hogy goromba, az meg erre visszakérdez: „– Miért? Talán 
megerőszakoltam?” Mire a nő: „Fiatal még az este.” Még gondoltam is, 
hogy mit csinál ez a nő? Tippeket ad neki? Nem, ezt én nem mondanám 
magamról. És nem vagyok spionmaca.  Se másfajta. – Szünet. – Ugye 
arra emlékszik, hogy úgy hozzám nyomakodott, meg simogatta a 
combomat. 

– Igen, de csak finoman. 
– A zizijének nevezett. 
– Az egy olyan cukorka, édesség. Ha zavarja, nem mondom többet. – 

Foley elmosolyodott, és megérintette Karen kezét. – Szívem szottya. 
A priusza szerint nem volt se látható sebhelye, se sérülése, de a jobb 

keze három ízületén egy fehér heg futott keresztbe, és a középső ujja fele 
hiányzott. 

– Maga megkérdezte tőlem, hogy félek-e. Azt feleltem, hogy persze, de 
igazából nem féltem. Meg is lepett. 

– Bűzlöttem, mint egy pöcegödör, de maga mégis meg tudta állapítani, 
hogy úriemberrel van dolga. Állítólag John Dillinger is talpig úrifiú volt. 

– Megölt egy rendőrt. 
– Tudtommal nem szándékosan. Dillinger a lábára célzott, de a rendőr 

közben elesett, és ezért találta pont szíven. 
– Maga ezt elhiszi? 
– Miért ne hinném? 
– Maga azt mondta, kíváncsi lenne, mi történt volna, ha más módon 

találkoztunk volna. 
– Maga meg nem mondott igazat, ugye? Mert azt felelte, hogy semmi. 
– Lehet, hogy csak akkor kezdtem gondolkozni rajta. 
– Akkor miért akart megölni? 



– Mégis mire számított? Honnan tudhattam, hogy nem akarja 
otthagyni valahol a kocsit? Maga lelép, én meg ott maradok abba a 
nyomorult csomagtartóba zárva. De figyelmeztettem, nem? Mondtam, 
hogy föl a kezekkel. 

– Igen, miután én szóltam, hogy másszon ki. Akkor már tudta, hogy 
nem hagyom ott. De nekiállt lövöldözni ránk. 

Karennek eszébe jutott a pisztolya. 
– Az a Sig volt a kedvencem. 
Foley, szája sarkában cigarettával, megint töltött. Ebben a pillanatban 

mintha egy másik időből jött volna. 
– Nem tudtam, mit akarnak csinálni velem – mondta Karen. 
– Hát azt én se – felelte Foley. – Azon nem is gondolkoztam. Én csak 

azt tudtam, hogy szeretem magát, és nem akarom otthagyni. Nem 
akartam örökre elveszíteni. 

– Odaintett nekem a liftből. 
– Nem voltam biztos benne, hogy észrevette. 
– Nem akartam hinni a szememnek. Akkorra már sokat gondoltam 

magára, tűnődtem, mi lenne, ha megint összefutnánk. Olyan „nem ér a 
nevem”– formán. Mintha időt kérnénk... 

– Tényleg? – kapta föl a fejét Foley. – Én pont ugyanerre gondoltam. 
Hogy időt kérünk, és összejövünk egy kicsit. 

Karennek már a száján volt a kérdés: Igen, és azután?, de nem ezt 
mondta. 

– Aznap az utcán tudta, hogy én vagyok az? 
– Viccel? Kis híján megálltam. 
– De nem állt meg. 
– Szerettem volna, de szégyelltem magam abban a turistagálában. 

Féltem, hogy azt hiszi, hogy mindig úgy mászkálok. 
– Szandálban és fekete zokniban.  
– Kellék. 
– Néztem maga után, míg el nem tűnt. 
– Éreztem. 
– Ugye Adele-t akarta meglátogatni? 
– Ebbe talán most ne menjünk bele. 
– Igaza van. És hagyjuk ki Buddyt is. Nem kérdezem meg, hogy 

magával van– e, se azt, hogy mit csinálnak itt. Se azt, hogy összefutott-e 
már Glenn Michaelsszel. 

– Ne beszéljen így, ha lehet – mondta Foley. – Megijeszt. Épp arra 
próbálok visszaemlékezni, hogy mikor Faye Dunaway meg a Robert 
Redford elkezd csókolózni... 

Karen bólintott. 
– Miután Redford kioldozta. 
– Hogy hogyan jutottak el onnan az ágyig? 
 



*** 
 
Karen felállt a kanapéról, és a kezét nyújtotta Foleynak. 
– Jöjjön, megmutatom. – Bevezette a hálószobába. 
Foley leült az ágyra, lehúzta a cipőjét, aztán felállt, és levetette a 

nadrágját. Lehúzta a zokniját. 
– A nyakkendő marad? – kérdezte Karen. 
Foley nézte, hogyan vetkőzik le Karen Sisco – fekete melltartóra, fekete 

bugyira –, és azt mondta, fél, hogy ezt már nem bírja ki az öreg ketyegője. 
Mikor Karen az alsóneműjéből is kibújt, és odaállt elé, hogy levegye a 
nyakkendőjét, Foley úgy érezte, meghalt, és már a mennyben jár. Miután 
Karen levetkőztette, visszaakasztotta a nyakába a nyakkendőt. 

– Uramisten, ez nem igaz! – mondta Foley lámpaoltás előtt. 
Még sose látott ilyen meztelen női testet. Legföljebb képeslapokban – 

de élőben soha. Néhány perc múlva arra is ráeszmélt, hogy még sose volt 
Karenhez fogható nővel egy paplan alatt; egész lényét betöltötte az illata, 
ahogy csókolta, ahogy kissé szomorkásnak érződő suttogással a nevét 
mondogatta... Jack! Jack! Szeretkeztek. Egy darabig némán, azután 
Karen megint kimondta a nevét. Foley megkérdezte, mi az, de Karen csak 
hajtogatta a nevét, újra és újra, végül már nagyon hangosan, aztán nem 
mondta többször. Foley nevét még soha senki nem mondta így. 

 
*** 

 
– Mi vagyok én most? 
Karen Foley karjaiban hevert a széles franciaágyon, a nappaliban 

beszűrődő fényben. 
– Még mindig az én zizim. 
Karen arrébb húzódott, és kiült az ágy szélére. 
– Visszajössz? – kérdezte Foley. 
– Egy öreg bankrabló macára mindig számíthatsz. 
Foley elkapta a kezét, mielőtt felállhatott volna, ő is felült, odahúzódott 

Karen mögé, és ahogy magához vonta, keze a mellére siklott. 
– Ki kell mennem – mondta Karen. 
Foley elengedte, nézte. Becsukódott a fürdőszoba ajtaja. Foley úgy 

érezte, közeledik az időkérés vége, úgy rémlett neki, mintha sípszót 
hallana: ahogy a smasszerek fújják, mikor azt akarják tudatni az 
emberekkel, hogy hagyják abba, amit csinálnak, és fogjanak bele valami 
másba. Nem tudta, mit mondjon Karen Siscónak most, hogy megtartsa; 
nem tudta a helyébe képzelni magát, nem tudta, mi járhat most a fejében. 
Tudott hallgatni, és tudott várni. Ez utóbbit nagyon is. Ha nem tudja 
Karent megtartani – legalább egy ideig, nincs limit –, akkor komolyra 
kell venni a dolgot – nem akarta, de tudta, hogy muszáj –, és végig kell 
játszani a meccset. 



Mikor azonban Karen visszajött, és meztelenül megállt az ágy mellett, 
úgy érezte, meg tudja tartani. 

– Szeretnék veled közölni valamit – mondta Karen. – Nem egyszerűen 
csak le akartam feküdni valakivel, ha netán erre gondolsz. 

– Most miért vagy dühös? 
– Vagy hogy valamiféle perverz izgalomra vágyom. Hogy azért fekszem 

le egy bankrablóval, amiért egyes nők a nagydarab, izzadt melósokkal. 
– Na és én? – kérdezte Foley. – Most már elmondhatom, hogy 

megmásztam egy szövetségi marsaik. Gondolod, hogy erre hajtottam? 
Karen elgondolkodott. 
– Nem tudom. 
– Gyere, feküdj ide. – Foley fölemelte a paplant. 
Karen némi gondolkodás után becsusszant az ágyba Foley karjai közé. 
– Ismertem egy fazont – mondta Foley –, állandóan nyüstölte a 

felesége. Nem engedte el a haverjaival, dugdosta előle a pénzt... Piás volt 
a pali. Az meg egy idő múltán, csak hogy kibaltázzon az asszonnyal, 
kirabolt egy bankot, egy olyat, ahol jól ismerték, és tuti volt, hogy 
megcsípik. Az asszonynak égett a bőr a képén, a pali meg boldog volt, 
leülte a négy és fél évet, kijött, elsimította a dolgokat az asszonnyal, és 
megint kirabolta ugyanazt a bankot. Egy másik pali egy üveggel a 
kezében nyomult be egy bankba, hogy nitroglicerin van benne. Kivett 
némi lóvét az egyik pénztárosból, aztán kifelé menet elejtette az üveget, 
összetört a kövön, a pofa elcsúszott, beverte a fejét, és megfogták. 
Kókuszolaj volt benne. A bankrablók felének fogalma sincs a szakmáról. 
Tízből maximum egy tudja, mi az a festékes köteg. Ezek olyanok, mint a... 
Emlékszel arra a filmre, amelyikben a Woody Allen bankot rabol? 

– Fogd a pénzt, és fuss! 
– Odacsúsztat egy cetlit a pénztárosnőnek, az meg azt kérdi: „Magánál 

slukker van? Mi az a slukker?” Ez az életből van ellesve, mert a legtöbb 
bankrabló kőbunkó. Te is hallottad, milyen néven emlegetik őket. Suttyó, 
Kopasz, Stan és Pan meg hasonlók. Az egyik meg a Paszpolos. Van egy 
másik, a Sejk, az valamilyen turbánszerűségben közlekedik. Vagy ott van 
az Ugrómókus. Az ha kell, ha nem, fölpattan a pultra. 

– És téged milyen néven ismernek? 
– Nem hinném, hogy volna ragadványnevem. De a lényeg az, hogy ha 

azért feküdnél le egy bankrablóval, hogy aztán elmesélhesd, hogy ilyen is 
volt, ahhoz nagyon hülyének kellene lenned. Mivel te nem vagy hülye, 
ezért tudom, hogy nem perverz izgalmakra vágysz, hogy a te szavaiddal 
éljek. Úgyhogy miért gondolnék ilyesmire? És miért gondolod te, hogy 
ilyen egyáltalán eszembe juthat? 

– Mert te sem vagy hülye. 
– Ha az ember háromszor megbukik – mondta Foley –, már nemigen 

tarthatja lángésznek magát. – Kivárt egy kicsit, feküdt Karenhez simulva. 
– Ha komolyra veszed velem a figurát, vége. Ne gondolkodj. 



Most Karen hallgatott egy sort. 
– Nem akarlak elveszíteni. 
– Ez mindkettőnk érzéseiben ott van. így kerültünk ide. De semmit 

sem tehetünk, ezt te is tudod. Nem fogod föladni a mostani életedet, 
nekem meg már késő. Akkor sem tehetném, ha akarnám. Változtassak 
nevet, és nézzek munka után? Ha egy sittes meghallja a munka szót, 
kiugrik az ablakon, még azt se nézi, hányadikon van éppen. Mindketten 
tudtuk, mikor belekezdtünk, hogy mikor az időkérés ideje letelik, vége. És 
ezt úgy mondom, hogy teljes szívemből, őszintén szeretlek. 

Karen arca megint Foleyéhoz ért, simogatta, csókolta, olyan 
gyöngédséggel, amilyet Foley még sose tapasztalt. Ahogy Karen szemébe 
nézett, úgy rémlett egy pillanatra, mintha sírna. Vagy mindjárt sírva 
fakad. 

– Nem mehetek veled – mondta Karen Sisco. Megint megcsókolta 
Foleyt, és alig hallhatóan a fülébe súgta: – Mondd meg, mi lesz. 

– Tudod te azt – felelte Foley. 
 

*** 
 
Karen az oldalán fekve, a fürdőszoba felé fordulva ébredt; nem nyitotta 

ki azonnal a szemét. Pedig szeretett volna egy pillantást vetni az 
éjjeliszekrényen álló rádiós órára, szeretett volna annyira elfordulni 
derékból, hogy hátranyúlva kitapogassa, ott van-e még Foley. Amíg nem 
nyitotta fel a szemét és nem tapogatózott, ott volt. így aztán csak feküdt 
ott, szájában az esti whisky ízével. Csak ez maradt. Így feküdt a széles 
franciaágyon, míg egyszer csak rászólt magára. 

– Az ég áldjon meg, légy már felnőtt! 
Kinyitotta a szemét. 
Negyed tizenegy. A fürdőszoba ajtaja nyitva volt, nem égett a villany. A 

hátára gördült, és elfordította a fejét. Egyedül feküdt az ágyban. A 
szobában csend honolt, az ablak sötét volt. Észébe jutott, hogy miután 
megnézte magát a mosdó fölötti tükörben és kijött, milyen hülyeségeket 
mondott, és eszébe jutott, mit mondott rá Foley. „Most miért vagy 
dühös?” Meg ahogy később azt mondta: „Ha komolyra veszed velem a 
figurát, vége.” És épp ezt csinálta: érzelmesre vette és elszúrta, mert túl 
sokat gondolkozott, mert tudni akarta, hogy mi lesz ennek a vége. Hát 
most már tudod, felelt magában a saját kérdésére. Ki az ágyból. 

A nappaliba átmenve még pislákolt benne egy parányi remény: Foley 
elment, de talán hagyott egy cetlit. Megnézte az íróasztalt, a 
dohányzóasztalt. Az újságból kivágott kép eltűnt, de a félig üres 
jegesvödör mellett egy asztalkendőbe csomagolva hevert valami. Fölvette, 
és abban a pillanatban, amint bontogatni kezdte, már tudta, mi az. 

A harmincnyolcas Sig Sauere. 
  



HUSZONEGY 
 
 
– Miután letettelek – mondta Buddy–, odaadtam a kocsit a 

parkolósnak, és bementem. Glenn meg egy Kenneth nevű fekete srác már 
várt az előcsarnokban. Három felé járt, esett a hó, el akartak vinni minket 
valahova. Mondtam, hogy elmentél cipőt venni, és ha meg akarnak 
keresni odaát, csak rajta. Mikor kijöttünk, a Fehérember várt a kocsiban. 
Mikor jöttél meg? 

– Tíz körül. 
– Hét óráig vettél egy pár cipőt? 
Ekkor már szerda reggel volt, Buddy a homlokát ráncolva jött át Foley 

szobájába; nem értette, hol maradt olyan sokáig. 
– Láttam Karen Siscót – mondta Foley. – A Westinben lakik. 
Buddy nem reagált azonnal. Leült az asztalhoz. Foley reggelizett: 

kontinentális reggelit, alsógatyában, zokniban. Egy üveg Jim Beam is volt 
a keze ügyében. 

– És ő is látott?  
– Igen.  
– Nagy ég. – Buddy kivárta, míg Foley tölt egy kis whiskyt a kávéjába. 

– Nem vagyunk egy kicsit túlságosan lezserek ebben a témában? 
Beszéltél vele? 

Foley bólintott. 
– Meghívtad egy pohár valamire? 
– Néhányra. 
– És tudta, hogy ki vagy. 
Foley megint bólintott, ivott egy korty kávét, és megemelintette a 

csészét. 
– Kérsz egy kicsit? Van a fürdőben egy fogmosópohár. 
Buddy nemet intett. 
– Meglátogattad és leléptél? – Buddy várt, de nem kapott választ; 

Foley elszántan rágott. – Hogy megy ez, mikor egy körözött sittes 
haverkodik egy szövetségi marsallal? 

– Tudod, hogy érzek iránta. – Foley letette a csészét. – Aznap este, 
mikor ott álltunk az országút szélén, és már Glenn kocsijában ült, 
állandóan azt kérdezted, miért akarom magammal cipelni. Én meg azt 
feleltem, hogy csak beszélgetni szeretnék vele. Hát kiderült, hogy ő is 
énvelem. És pontosan ez történt. 

– Rámásztál? Mert ha igen, akkor már dereng, hol jár örökké az eszed. 
Tudom, mennyire meg bírja fogni az embert egy buksza. Azt meg bírom 
érteni. Csak azt nem bírom megérteni, hogy ha valaki emiatt kockára 
teszi az életét. 



– Itt nem a kefélés volt a lényeg – mondta Foley. – Emlékszel? Ott az 
országúton azt mondtad, hogy már késő. Mármint normális életet 
kezdeni. Én is tudom. Csak szerettem volna megtudni, milyen lett volna, 
ha másképp alakulnak a dolgok. 

– És megtudtad? 
– Meg. – Foley hangja nem hangzott vidámnak. 
Csalódott, gondolta Buddy. Vagy megbánta, hogy kirabolta azt a sok 

bankot? Nem kérdezte meg, csak azt: 
– Most akkor mi lesz? 
– Folytatjuk, ahol abbahagytuk. 
– Nem akarsz lelécelni? 
Foley ivott egy korty felturbózott kávét. 
– Megértem, ha te le akarsz, de én maradok. 
– Egye fene – mondta Buddy. – Ha te nem izgulsz... Egy ilyen nagy, 

okos ember... De azért azt hiszem, nem ártana, ha áthurcolkodnánk egy 
másik szállodába. Ne legyünk ennyire közel. 

– Felőlem. 
– Tudja, hogy Glenn itt van? 
– Azt hiszem, igen, de nem hinném, hogy meg is találta. 
– Glenn ideges, hogy ott kell lennie azokkal a hapsikkal. Ez a 

Fehérember meg ez a Kenneth szerintem a nevét sem bírja leírni. Elvittek 
a State Theater-hez, az egy olyan színház is, mozi is a Woodward Avenue-
n. Ha nem ér tökig a hó, sétálhattunk is volna. Kotrógépekkel 
összekaparják az utca közepére, teherautóra teszik és elfuvarozzák. 
Gondolom, a folyóba. 

– Mikor kezdődnek a meccsek? 
– Nyolckor. 
– Akkor menjünk úgy tíz tájban. Mondták, hogy miért nincs ott a 

Dudaorrú? 
– Hogy nem ér rá. Mondtam valamit Glenn-nek, és közben 

Dudaorrúnak neveztem. Glenn odanézett a Fehéremberre, az meg vissza 
rá, mint a vasvilla. Én többet nem állok le ilyen nyomottakkal, egyszer is 
bőven elég. 

– Most már benne vagyunk – mondta Foley. 
– Elvittek a Detroit Athletic Clubhoz, Ripley állítólag majdnem 

mindennap ott ebédel. Kora délután jön, aztán a Chrysleren húz haza. 
Glenn azt mondja, november óta figyelik, de ő csak most mondta meg 
nekik, mikor visszajött Detroitba, hogy miről van szó. 

– Minek kell nekik ehhez Glenn? 
– Ez nem rossz kérdés. 
– És mi szükségünk van rá nekünk? 
– Ez még jobb kérdés. 
– Fedezzük egymást – mondta Foley. 
Éveken át ezt csinálták. Buddy a kenyereskosárban lévő kiflikre nézett. 



– Ezeket megeszed? 
– Vegyél nyugodtan. 
– Nálam van a barátnőd puskája, de csak egy bőröndben tudom kivinni 

innen. A Sig Sauer nem probléma. 
– Már nincs meg. 
Buddy megvajazta a kiflit. 
– Mit csináltál vele? – Harapott egyet. 
– Visszaadtam neki. 
Buddy szótlanul rágott egy ideig. 
– Ha le akarod fújni ezt az egészet – mondta még mindig tele szájjal –, 

átpattanunk Kaliforniába. Hajlandó vagyok egész úton én vezetni. 
 

*** 
 
– Most beszéltem itt a mieinkkel, Karen, és azt mondják, maga még 

csak vissza se jelentkezett. – Burdon hangja eddig türelmes volt, most 
azonban egy cseppnyi meglepetés is kiérződött belőle. 

– Semmire sincs időm – felelte Karen Sisco. Az álla és a válla közé 
szorítva tartotta a kagylót, kezébe vette az újságot, és a helyi hírekhez 
lapozott. – Van itt egy érdekes eset, Daniel. „Három embert lőttek le a 
betörők.” Az este, egy hóvihar alatt. A detroiti rendőrök szerint 
elképzelhető, hogy az egyik betörő az a bizonyos Maurice Miller lehet, a 
Dudaorrú, akiről a minap kérdezősködtem. Az áldozatok háza afféle 
kábítószer-elosztóhely volt, hogy is szokták... Egy drogéria. Ez a pasi egy 
időben üzletelt velük. 

– A Dudaorrúval? 
– A Glenn Michaels egyik haverja. A Lompocban ismerkedtek össze, és 

Glenn a drogcsőszöknek azt mondta, hogy novemberben, mikor itt járt, 
Maurice-nál lakott. 

– Karen, maga megkerüli a kérdésemet. Miért nem jelentkezett? 
– Nem volt mit mondanom. Bementem ezekhez, mondtam, hogy 

segíteni szeretnék, erre ők: hát ez remek, akkor talán tegyek föl egy kávét. 
– Én szóltam nekik, hogy maga odamegy. 
– Na és ők? 
– Hogy van vagy kétszáz ügynökük Michiganben, plusz még egy rakás 

marsall, és úgy érzik, segítség nélkül is elboldogulnak. 
– Látja? Én addig nem megyek be ezekhez, amíg nem tudok valamit a 

kezükbe nyomni, amíg hogy úgy mondjam, le nem fizetem a helypénzt. 
És érzem, hogy már Glenn sarkában vagyok. Ma este bokszmeccsre 
megyek, és minden okom megvan feltételezni, hogy ott lesz. 

– Ez a „minden okom megvan feltételezni” azt súgja nekem, hogy maga 
ezt csak sejti. Én ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy ha kiszúrja 
Glennt, mindenképpen hívjon erősítést. Ha nem találja meg, akkor pedig 



jöjjön haza, majd találunk itt magának valami tennivalót. Maga egy 
gyönge pillanatomban kapott el, és visszaélt a türelmemmel. 

– Hogy tetszett a Super Bowl? 
– Errefelé az a szóbeszéd járja, hogy amíg maga be nem állított, egész 

jól szórakoztam. 
– Én nyertem egy pár cipőt apámtól. 
– Foleyval mi van? Róla hallott valamit? 
– Glennt hajkurászom, ő a kulcsfigura. 
– Karen, ha ezt elbaltázza, engem áthelyeznek Alaszkába, a rozmárok 

közé, ahol... 
– Magával megyek – mondta Karen. 
– Ezt bármibe nyugodtan lefogadhatja. 
 

*** 
 
Azt kellett volna mondania: „Maga ugye reméli, hogy elbaltázom?” 

Egyelőre azonban még nem érezte, hogy elbaltázta volna, mert nem 
érezte, hogy a Foleyval eltöltött időért erkölcsileg hibáztatható volna, és 
ha nem volt az, és ha nem nyújtott segítséget valamilyen bűncselekmény 
elkövetéséhez, hanem csak egy magatartási szabályt szegett meg, azzal 
meg tudott birkózni a lelkiismerete. Bakfiskorában ilyeneket mondott 
gyónáskor: „Bocsáss meg, atyám, mert vétkeztem. Elloptam Burdine-től 
egy rúzst, és hagytam, hogy egy fiú megfogja a mellemet, de nem 
csináltunk semmit.” Ha úgy érezte, többet kell mondania, esetleg 
hozzátette, hogy cigarettázott, pedig megígérte az anyjának, hogy nem 
fog. Tíz miatyánk, tíz üdvözlégy, mondta ilyenkor a pap, feloldozlak, ő 
pedig bánta bűneit – mondhatni –, és minden lelkifurdalása tovaillant. 
Az azóta eltelt mintegy tizenöt év alatt egyszer sem gyónt, mert egyszer 
sem érezte úgy, hogy vétkezett volna. Ha kételyei támadtak, az apjával 
beszélte meg. Vagy csak elképzelte, hogy vele beszélget, ami részéről 
ugyanaz volt. 

Karen: Eltöltöttem pár órát Foleyval. 
Az apja: Nem kell részletezni. 
Karen: Attól ne tarts. Te megérted ezt a mi időkérésünket? 
Az apja: Hát ha úgy történt, ahogy előadtad, akkor meg. 
Karen: De nem volt meghatározva az időtartam. 
Az apja: Most viszont már lejárt az időkérés, és megint a pályán vagy. 
Karen: Azt hiszem. 
Az apja: Énnél azért többre van szükség. Bele kell nyugodnod. 
Karen: Jó. 
Az apja: Milyen lehetőségeid vannak? 
Karen: Már ha megtalálom? Letartóztatom. 
Az apja: És ha nem megy simán? Ha megpróbál meglépni? Vagy ha 

fegyvert fog rád? 



Karen: Nincs fegyvere. 
Az apja: El akarod kapni vagy sem? 
Karen: Ne haragudj. 
Az apja: Mi van, ha ellenállást tanúsít? Ha megpróbál lelépni? Mi van, 

ha olyan helyzetbe kerülsz, amikor normális esetben fegyvert kell 
használnod? Képes lennél rá? 

Karen: Nem hiszem. 
Az apja: Mi van, ha azt akarja, hogy együtt lépjetek le? 
Karen: Nem mennék. Ezt megmondtam neki. 
Az apja: És hagynád, hogy ő meglépjen? 
Karen: Nem. 
Az apja: Akkor viszont le kellene lőnöd. így van? 
Karen: Nem tudom. 
Az apja: Rálőnél, ha muszáj volna? 
Karen: Nem tudom. 
Az apja: Megmondta neked, hogy nem megy vissza a sittre? 
Karen: Meg. 
Az apja: Akkor tulajdonképpen kinek a döntése, ha rá kell lőnöd? 
Karen: Csak meg akarod könnyíteni a helyzetemet. 
Az apja: Miért lettél marsall? 
Karen: Nem azért, hogy emberekre lövöldözzek. 
Az apja: Nem, de fennáll a lehetősége, hogy meg kell tenned. Képes 

vagy rá? 
 

*** 
 
Karen délután a szállodában maradt, tévét nézett, egy filmet, amelyet 

már kétszer is látott, a Végrehajtó-t, csak azért, mert Harry Dean Stanton 
játszott benne, és hasonlított Foleyra. Nem külsőre – mint egyik tojás a 
másik krumplihoz –, hanem a lénye: mindketten belefáradtak már 
önmagukba, de meg volt kötve kezük-lábuk. Élik az életüket, ahogy azok 
az emberek, akik valami olyan munkát végeznek, ami egy csöppet sem 
érdekli őket, de a munkahelyükön kívül nincs hová menniük. Eltűnődött: 
vajon volt-e idő, mikor Foleynak még voltak céljai? Vagy hogy volt-e 
valami más elképzelése is az életről, mint egész nap heverészni és 
filmeket nézni. 

 
*** 

 
Buddy bejelentette, hogy lemegy egy kicsit körülnézni, akad-e errefelé 

egy-két kurva, egyet talán föl is visz magához. Foley lelki szemei előtt 
megjelent egy szerencsétlen kis muff, ahogy áll ott a hóban, az autók által 
felfröccsentett latyakban, fehér csizmában, csupasz combokkal, egy ócska 
kis kurta bundában, reszketve, de nem hitte, hogy a valóságban így lenne. 



Jó vadászatot kívánt Buddynak, és addig nyomogatta a tévé 
távirányítójának a gombjait, míg végül talált egy filmet. A Végrehajtó. 
Világbajnok mozi, többször is látta már. Harry Dean Stanton a szokásos 
módon pofára esik, de azért érdemes megnézni. Ez az, amelyikben 
kinyitják a kocsi csomagtartóját, és valami furcsa derengés árad belőle. 
Mint a Csókolj halálosan-ban az öltözőszekrényben lévő doboz. Volt 
valami ilyesmi a Ponyvaregény-ben is. Valamilyen radioaktív anyag, de 
hogy mit keres ott, az nem derül ki – ha mégis, akkor nem figyelt oda. 
Szerette az ilyen filmeket. El lehet rajtuk gondolkozni később, mikor 
nincs jobb dolga az embernek, lehet találgatni, hogy voltaképp miről is 
akart szólni. 

 
  



HUSZONKETTŐ 
 
 
Maurice minduntalan fölpattant az asztaltól, előreügetett egész a 

színpadig, onnan ordítozott az egyik bokszolónak:  
– Jár a bal! Szurkálj! – A ring fönt volt a színpadon, Glenn nagyon 

égőnek érezte ezt a közszereplést. Dugulj már el, szuggerálta. Mikor 
Maurice visszajött, akkor meg Kenneth állt föl; előrement ő is, de oldalra, 
oda, ahol nagy melák fekete gyerekek álldogáltak, velük lötyögött a 
szünetekben; be volt gyorsítva, be nem állt a szája. Glenn még soha 
életében nem látott egy helyen ennyi feketét, mármint akik nem kosaras- 
vagy rögbiszerelésben virítottak. Rajta meg Fehérember Bobon kívül az 
egész nézőtéren alig öt-hat fehér ült. A pincérnő egymás után hozta ki a 
rundokat. Fehérember Bob három-négy kortyra húzta le a korsó söröket, 
bele-belebokszolt Glenn vállába, biztatta, hogy igyon már rendesen. – 
Úgy iszol, mint egy lány – mondta, és körülnézett, akad-e még egy bunkó 
a közelben, akinek szintén tetszik a benyögése. A szomszédos asztalnál 
ülő feketék csak néztek; csak Maurice miatt tűrték meg őket. 

Ahol szokványos esetekben moziülések sorakoztak, most kerek 
asztalok álltak, minden négy széksor helyén egy sor vacsoraasztal, egy-
egy lépcsőfokkal emelkedve, ahogy a nézőtér, egészen föl egy jó nagy, a 
ragyogóan megvilágított ringtől távol eső félhomályos bárig. A bár mögött 
egy keresztfolyosó húzódott, az egyik végén lépcső vezetett le a 
mosdókhoz. A folyosó másik végén egy széles ajtó nyílt az utcai 
előcsarnokra, ahol a pénztárak voltak. 

A Kronk egyik bokszolóját jelentették be, a hangszórókból rapzene 
harsant, a fal melletti közlekedőfolyosó ajtajában ringsegédek és 
uszályhordozók tűntek föl; a nézőtéren ülő nők visongtak, integettek, 
mígnem végül megjelent maga a vörös-arany szerkós bunyós is, s a 
nézőtér szélén majd a színpadon végigvonulva bebújt a kötelek között a 
szorítóba, hogy kétszáz dollárért végigdaráljon négy menetet. Vörös, 
magas szárú cipőjén táncba szökkentek az aranybojtok, mikor gyors 
egyenesekkel és elhajlásokkal bemozgatva magát, besasszézott a számára 
kijelölt sarokba. A másik sarokból valamilyen fehér vagy talán mexikói 
gyerek figyelte hűvös pléhpofával; ide-oda hajolgatott, mutatott némi 
bemelegítő jellegű lábmunkát – közönséges fekete topogója volt várta, 
hogy kifújjon a rap, és a csokornyakkendős-gumikesztyűs bíró a ring 
közepére intse őket. 

Mióta csak idejöttek, Glenn egyfolytában azon törte a fejét, hogyan 
lehetne megszerezni a kocsi kulcsait Fehérember Bobtól. Kenneth meg a 
Fehérember tegnap egész este arról dumált, hogy ma fizetésnap lesz, 
értsd: felnyomják Ripley házát. Glenn szótlanul hallgatta a két furkót, és 
Maurice-t követte tekintetével, mint jár asztalról asztalra, s üdvözli 



testvéreit kézfogással, rituális ököl-összeütögetésekkel; Maurice, a 
díszhím. Az a fekete macskajancsi a félrecsapott fekete kalapban. A 
napszemüveges. „Most nincs okosság a villogásban – mondta idejövet 
Maurice. – Egyszerűen elvegyülök a nép között.” 

A Lincolnnal jöttek, Fehérember Bob vezetett, tehát nála volt a 
slusszkulcs. 

Glenn egyszer már lement csapolni, és egyik furkó sem strapálta magát 
azzal, hogy vele menjen és szemmel tartsa, ezért bízott benne, hogy ki tud 
majd slisszolni. Akkor meg már csak át kell szambázni a Woodward 
Avenue túloldalára a Lincolnhoz, és – már ha megvan a kulcs – hajts, 
tűnés, irány Kalifornia. Egy West Palm-i parkolóból léptette meg a kocsit 
– egyebek között azért pont ezt, mert ott állt egészen elöl, a szélén, 
mondhatni menetkészen –, és amíg a parkoltató ide-oda mozgatta a 
kocsikat, ő benyúlt a bódéba, leakasztotta a Lincoln kulcsát – megismerte 
–, kivárta a megfelelő pillanatot, beült és elhúzott. Előzőleg egész nap 
magával hurcolta a szerszámait, nem tudta előre, milyen módszerrel köti 
majd el a kiszemelt kocsit; a szerszámok most a csomagtartóban 
hevertek, a kocsi meg ott állt a mozival szemben. Csak épp a kulcsa 
csörgött Fehérember Bob zsebében. 

A bejutás nem jelentett gondot, mert nem volt bezárva a kocsi. Miután 
megérkeztek, kiderült, hogy Fehérember Bob nem tudja, hol az ajtózáró 
gomb. Glenn a vezetőülés nyitott ajtaja mellett állva odaszólt neki, hogy 
majd ő elintézi. Mikor Fehérember Bob elindult, Glenn benyúlt, mintha 
megnyomná a gombot – a másik három már az úttesten járt –, de 
egyszerűen csak becsukta az ajtót. Nagyon remélte, hogy ha az ajtók 
nyitva vannak, akkor nyitva van a kesztyűtartó is, és akkor ki tudja nyitni 
a csomagtartót. Előkapja a szerszámait, a suszterkalapácsot, és huss. 
Fehérember Bob akár le is nyelheti a kulcsot. Ha viszont nincs nyitva a 
kesztyűtartó, akkor csöngettek. Kell keresni valamit, amivel föl tudja 
feszíteni. Igyekezni kell, mert ha túlságosan sokáig vacakol, Maurice 
utánaküldi a furkókat. 

Nyitva kell lennie. Ez az egyetlen sansz, hogy megpattanjon ezektől a 
nyomottaktól. 

Ki kell várni. Vagy nem is: jobb rögtön belevágni. Megkondult a gong, 
Maurice fölállt, elindult előre a színpadhoz. 

Glenn várt pár másodpercet, csak aztán szólalt meg. 
– A franc bele, keresztülfolyik rajtam ez a sör. Leeresztem a fáradt gőzt. 

– Tétován megállt egy pillanatra, nem néz-e rá furcsán a Fehérember 
vagy Kenneth, vagy nem akar-e valamelyik vele menni. De a Fehérember 
csak rámordult: 

– Minek jelented be állandóan? Szeretnéd, ha valaki tartaná a 
pöcsödet? 

Glenn hálásan röhincsélt. 
– Két kézre kell fognom, de elboldogulok vele. 



Már eltávolodott négy-öt lépésnyire, mikor a Fehérember még 
utánaszólt. 

– Glenn! Óvatosan rázd! 
Glenn ekkor már csak a hátát mutatta neki, ezért nem kellett 

röhincsélnie, de még mosolyognia sem. Csak ki kellett innen jutnia, el, 
minél gyorsabban. És ha nem tudja kinyitni a csomagtartót, ha nem tudja 
elindítani a kocsit, akkor ott vesse föl a gáz, ahol van: akkor gyalog húz el 
Kaliforniába. 

 
*** 

 
Az előcsarnokban két vörös-arany Kronk-dzsekis, kacsaorrú férfi látta 

el a biztonsági szolgálatot. Karen Sisco sötétkék kabátban, sötétkék kötött 
sapkában, farmernadrágban és félcsizmában érkezett. A biztonságiak 
mosolyogva ráköszöntek, és megkérték, engedje meg, hogy 
belekukkantsanak a retiküljébe. Megmutatta nekik az igazolványát meg a 
csillagát, mondván, bizonyára elég lesz ez is. 

Hogyne, felelték; szemmel láthatóan elnyerte a tetszésüket, szélesen 
vigyorogva méregették, ahogy a jól megvilágított előcsarnokon át 
belibegett a félhomályos nézőtérre. Megállt a bárban, fehéreket keresve 
végigpásztázta tekintetével az asztalok lépcsőzetesen ereszkedő sorait, a 
színpadot, az átmenetileg üres ringet. Valahonnan rapzene szólt, néhány 
nő felállt, s egy helyben topogva rázta magát. Észrevett egy fehér párt 
oldalt, meg két férfit középen, az első asztalsorban. A mixer megkérdezte, 
mit iszik. Rámosolygott; egy pillanat, felelte. Elöl az egyik fehér felállt az 
asztaltól, a másik nevetett. Az álló férfi visszafordult – Glenn volt az –, ő 
nem nevetett, és elindult fölfelé az asztalok között. Karen visszafordult a 
pult felé, ahol várakozó mosollyal még mindig várta válaszát a mixer. 
Később, mosolygott vissza rá Karen. Fejét oldalra fordítva látta, hogy 
Glenn megáll a bár szélén, visszanéz az asztalokra, aztán továbbmegy és 
eltűnik. Karen Sisco arra tippelt, hogy a mosdóba megy, mert nem volt 
rajta se kabát, se pulóver. Meglepte, mikor a bár széléhez érve azt 
tapasztalta, hogy Glenn az előcsarnokban szaporáz kifelé. Biztos, hogy őt 
nem vette észre, valami más ok hajthatta. Megvárta, míg kilép az ajtón, és 
utánaindult. Elfelejtett valamit, vetette oda menet közben a két 
biztonságinak. Glenn átrohant a széles sugárúton, az autógumik által 
keményre hengerelt, piszkos havon, az óvatosan araszoló fényszórópárok 
között, be a parkolóba, és ott eltűnt az orral az utca felé álló kocsik között. 
Utánament, és már a parkolónál járt, de még mindig nem látta. A kocsik 
között lépdelve felhúzta a kesztyűjét, aztán megállt és fülelt, indul-e 
kocsi. Egy üres parkolóhelyhez érve a másik oldalon, alig pár méternyire 
fény villant egy autóban, aztán becsapódott az ajtó. 

Az utasülés felőli oldalon odament a kocsi elejéhez. Egy sötét figurát 
látott benn a homályban: Glennt, aki a kormány mögött ülve a jobb 



oldalára dőlt, lecsüngött hosszú haja… Mintha a kesztyűtartót próbálta 
volna fölfeszíteni. Fölkapta a fejét, mikor Karen felrántotta az ajtót, 
kerekre tágult a szeme, csak úgy világított a fehérje a beeső fényben. 

Miközben Karen beszállt, ülő helyzetbe tornászta magát. Az ajtó 
becsapódott, megint sötét lett. 

– Glenn! Csak nem akarja ellopni ezt a kocsit? 
– Jézusom – sóhajtotta Glenn. – Ezt úgyse hiszem el. 
Karen Sisco csaknem megsajnálta, annyira szánalmas volt. 
– Tönkreteszem az életét, igaz? – kérdezte. 
Glenn a két üres kezét mutatta. 
– Nincs meg a kulcs. 
– Látom. 
– Úgy értem, nem akarom ellopni ezt a koszlott kocsit. 
– Nem? 
– Már elloptam. Múlt héten vagy mikor, még West Palmban. Akkor 

pedig most nem lophatom el. Még a szerszámaimat se bírom kivenni a 
csomagtartóból. 

– Nem tudom, jól értem-e – mondta Karen –, de mintha le akarna 
lépni azoktól az uraktól. Helyesen értelmezem? 

– Látott odabent? 
– És náluk van a kulcs. 
– Stimmel – bólintott Glenn. – Nézze, nekem nagyon kell csapolnom. 
– Ki az a két pasi, akivel üldögélt? Az a kisebbik nem Maurice Miller, 

ugye? Nem a Dudaorrú. Láttam a pofalemezét, nem hasonlít rá. 
– Róla meg honnét tud? 
Csórikám. Nem érti. Be is van gyulladva, állandóan a mozi felé pislog. 

Karen is odapillantott. A parkoló kocsiktól semmit sem láttak, csak a 
járda fölé kiugró védőtetőt, meg a neoncsövek formálta STATE-et. 

– Ez is egy olyan nap, mikor semmi sem akar összejönni – mondta 
Karen. – Nézze, Glenn… És ismerem a maga élete históriáját, tudom, kik 
a barátai, tudom, hogy honnan jön, és azt is tudom, hová akar most 
menni. 

– Be akar varrni kocsilopásért? 
– Kocsilopásért, rabszöktetésben való részvételért és annak a balhénak 

az előkészítéséért, amiért most idejött. Mostantól átvált a betörésre? 
– Jézusom – ingatta a fejét Glenn. 
– Például tegnap este – folytatta Karen. – Ott volt, ugye? 
– Egy büdös szót ki nem ejtek többé, de komolyan. Jézusom! Még csak 

azt sem tudom, miről beszél. 
– Tegye a kezét a kormányra. 
– Minek? 
– Hogy megbilincselhessem. 



– Most komolyan? Ezek a hapsik bármelyik pillanatban utánam 
jöhetnek. Ezek vadállatok, nem vicc. Én csak le akarok lépni ezektől az 
őrültektől, nincs egyéb vágyam.  

– Fél tőlük? 
– A frászt hozzák rám. 
– Foley magával volt? 
– Mikor? 
– Az este. Amikor benyomultak abba a házba. 
– Mondtam már, hogy egy büdös szót sem mondok magának. Nekem 

semmi közöm ahhoz, amit ezek csinálnak, ugyanúgy, ahogy szökni sem 
segítettem Foleynak. Ezt maga mondta. 

– Hát abban az egyben tévedtem. És hol van most Foley? 
– Fogalmam sincs. 
– Azt akarja nekem bemesélni, hogy nem is látta? 
– Én csak azt mondom, hogy pisálnom kell. Tényleg. Nagyon. 
– Hánykor törtek be a házba? 
– Nem tudom, miről beszél. 
– Ha megmondja, mire készülnek, esetleg megegyezhetünk. 
– Például? 
– Hagyom pisálni. 
– Szép kis egyezség. 
– Ott, ahol akar. 
Glenn megingott. 
– Frankón? 
– Ahol akar – felelte Karen. – Mikor törtek be a házba? 
Glenn még ingadozott egy kicsit. 
– Kora este. Nem tudom. Hét körül. 
Karen cigarettát vett elő a retiküljéből, és rágyújtott. Szippantott egy 

mélyet, és lassú sugárban kifújta a füstöt. Hétkor és még legalább két 
óráig Foley vele volt a szállodában. 

– Csapolhatok már végre? – kérdezte elkínzott hangon Glenn. 
Karen megengedte neki: a kocsi mellett, a letekert ablaknál állva. 

Glenn közben elmondta, mit tud Richárd Ripleyről, a Wall Street-i 
firkásról, hol akarják elmarni és elvinni a Bloomfield Hills-i házába, késő 
délután. Karen bólogatva hallgatta. Hallott már Ripleyről, és tudta, hogy 
a Lompocban ült. Megkérdezte a pontos címet, aztán megint Foley felől 
tudakozódott. 

– Na és Foley? 
– Állítólag ő is benne van. – Glenn behajolt az ablakon. – De nem 

tudom. Ma este nem jött. 
– Tudja, hol szállt meg? 
– Fogalmam sincs. 
– Hol találkoznak holnap? 
– Seggrepesztő hideg van itt kint. 



– Hol találkoznak? 
– Még nem döntötték el. – Glenn fölegyenesedett, a színház felé 

pillantott, aztán megint az ablakhoz hajolt. – A maga kocsijában nincs 
valami, amivel fölfeszíthetném a csomagtartót? 

– Gondolja, hogy Foley visszatáncolt? 
– Nem tudom… Nem nagyon bízik bennem. – Glenn megint 

fölegyenesedett, fázósan átölelte a felsőtestét. – Befagy a seggem. 
– Ha el akar tűnni innen, akkor fusson, attól majd fölmelegszik. De 

mondok magának valamit, Glenn…  
– Mit? 
– Ha hazudik… 
– Tudom, akkor utánam jön. Jézusom. Magáról el is hiszem. Állandóan 

csak azon filózok, hogy ha tavaly nyáron nem maga kísér be a szövetségi 
bíróságra… 

– Akkor nem futnánk állandóan egymásba? 
– Még azt se tudná, ki vagyok. 
– Ha nem tudnám, kicsoda – mondta Karen –, akkor holnapra maga 

már a börtönben vagy a hullaházban lenne, Glenn. Próbálja erről az 
oldaláról nézni. 

 
*** 

 
A fél nézőtér kiürült már, mire Foley és Buddy megérkezett. 

Megkeresték az asztalt, ahol Fehérember Bob ült. Volt vele egy fekete 
fazon is. Maurice akkor jött le a színpadról. 

– Ti meg hol csámborogtatok? – kérdezte némi éllel. – Lemaradtatok a 
menőkről, ezek már csak a levezető bunyók. Na mindegy, húzzatok ide 
egy széket. – A fekete fazonra nézett. – Kenneth, bemutatom neked Jack 
Foley és Buddy urakat, hírneves bankrablók és börtöntöltelékek. Állítólag 
segíteni jöttek. 

Foley az egyik szék támlájára vetett ballonra tette a kezét. – Itt ki ül? 
– A haverod, Glenn – felelte Maurice. – Csak épp egy órája kiment 

pisálni, és szart visszajönni. 
Foley jelentőségteljes pillantást vetett Buddyra. 
Fehérember Bob szélesen elvigyorodott. 
– Biztos beleesett. 
– Utánazavartam ezt a kettőt – mondta Maurice –, de nem találták. 
– Van kocsija? 
– Amivel Floridából jött. Az este azzal jöttünk ide mind. 
– Hát ha itt hagyta a kabátját – mondta Foley –, és már egy órája 

elment... 
– Tudom, mit akarsz mondani: hogy Glenn fű alatt elsuhant. Tudom. 

Még egyszer kiküldtem Fehérembert, nézze meg, ott van-e még a kocsi. A 



kulcs nála volt ugyan, de ismerve Glenn hobbiját, gondoltam, nem árt 
utánanézni. Érted. A kocsi még ott áll, Glenn viszont felszívódott. 

– Valahol mindenkinek lennie kell, Dudaorrú – mondta Foley. – Hol 
vackolt be? 

– Nálam. – Maurice a ring felé fordult, pár pillanatig figyelte a bunyót, 
aztán odaordított a küzdőknek. – Maradj távol, Reggie, és szurkálj! 
Maradj távol! – Visszafordult Foleyhoz. – Üljetek le, igyatok valamit. Mit 
isztok? 

– Elmegyünk – válaszolta Foley. 
– Most mi van, lökd meg? 
– Nézd, Dudaorrú, ha te nem tudod, hol van Glenn... 
– Meggondolta magát, és ennyi. Lelépett. Nem bírta a feszkót. 
– Bemajrézott – közölte Fehérember Bob. – A kisujját se mozdította az 

este, csak nézett ki a fejéből. 
– Hol? – kérdezte Buddy. 
Odajött egy pincérnő, megkérdezte, mit hozhat. Foley és Buddy csak a 

fejét rázta. A pincérnő egy szalvétára ürítette a kis bádog hamutartót, és 
elpályázott. 

– Ha elolvasod az újságot, abból kiderült – válaszolta Fehérember Bob. 
– Az egy másik buli, Fehérember – szólt rá Maurice. – Annak ehhez 

semmi köze. 
– Ez állandóan engem kukkol – intett a fejével Buddy felé Fehérember 

Bob. 
– Nem tehetek róla – mondta Buddy. – Hallom, hogy a Dudaorrú 

folyton Fehérembernek szólít, és nem fér a fejembe, hogy miért tűröd. 
– Így hívnak itt a Kronkban, mióta csak ide járok. 
– Bunyóztál? 
– Itt is, meg a Palace-ban is. 
– És ment? 
– Kíváncsi vagy rá? 
– Ültél már? – kérdezte Buddy. 
– Az érdekli – segített be Maurice –, hogy szoksz-e szemeket kitolni, 

meg füleket leharapni. Fehérember Bobnak megvannak a maga spéci 
trükkjei. De elég ebből a vartyogásból. Figyelj! – Maurice belekarolt 
Foleyba, pár lépésnyire magával húzta, és az asztalnak hátat fordítva 
megállt vele. – Most mit szívod magad Glenn miatt? Mit tud az? 

– Nyilván mindent – felelte Foley a bokszolókat nézve: az egyik vadul 
csápolt, a másik higgadtan el-ellépegetett előle, és csak egyeket ütött. 

– Glenn mindent tud, amit holnap csinálni akarunk – mondta 
Maurice. – Holnap, mikor kijön a fazon a klubjából, begyűjtjük és 
hazafuvarozzuk. Glenn ezt nyugodtan leadhatja bárkinek, mert 
megváltoztattam a tervet. Glenn erről nem tud, mert míg tirátok vártunk, 
ő lelépett. Most tökmindegy, miért. Nem holnap lesz. 

Foley még mindig a bokszolókat figyelte. 



– Ez a meccs nem fog négy menetig tartani. 
Maurice is odapillantott.  
– Még kettőig se. 
– Csak nem azt mondod, hogy le van zsírozva? – Nem kell ahhoz 

lezsírozni semmit, hogy lássa az ember. A párosításban van az okosság, 
hogy kit állítasz oda a hazai gyerek ellen. Érted. Foley egyre csak a ringet 
figyelte. 

– Ha nem holnap, akkor mikor? 
– Ma este – felelte Maurice. – Ahogy innen kihúzzuk a belünket. 

Útközben hazaugrunk a műszerekért. 
– Egy pillanat. – Foley az asztal felé fordult, és intett Buddynak. 

Maurice hangját már a háta mögül hallotta. 
– Két perc, nem több. Döntsétek el.  
Foley visszafordult, és odalépett hozzá.  
– Nem az engedélyedet kértem. Buddyval most fölmegyünk a bárba. 

Tart, ameddig tart. Lehet, hogy kiszállunk. Ha visszajövünk, az azt jelenti, 
hogy fele-fele. Hogy a ti feletekkel mit csináltok, az a ti dolgotok. 

– Dumálhatunk róla – mondta Maurice.  
– Nincs dumálás, Dudaorrú – mondta Foley. – Így lesz, és kész. 
Fölment Buddyval a bárba, a ringtől távol eső, homályos részre. 
– Ma este akarja megcsinálni. 
– Mi a különbség, hogy ma vagy holnap? 
– Glenn. Földobhat minket. 
– Glenn mindig szőr a levesben – mondta Buddy. – De ha már 

eljöttünk ilyen messzire… 
 

  



HUSZNHÁROM 
 
 
Nem bír aludni, mondta Karen Sisco az apjának. 
– Én annál inkább – felelte az apja. – Már amíg meg nem szólalt a 

telefon. Nem volt semmi a híradóban a lányomról, gondolom 
elszundítottam. Most látom csak, hogy lemaradtam a Letterman 
műsoráról. Mi újság? 

Karen elmesélte, hogy megtalálta Glenn Michaelst, és kiszedte belőle, 
mire készülnek. 

– És elengedted? – kérdezte Marshall Sisco. 
– Ha beviszem a körzetre, mert kocsit lopott Floridában, meg kell 

mondanom egy hadnagynak vagy egy őrmesternek, hogy mit keresek itt. 
Az meg csak rám néz, és azt gondolja… Tudom is én, mit. De érted. Akkor 
lát először, ráadásul nő vagyok, egy marsallcsillagot villogtatok az orra 
előtt, és én, a szövetségi jövök neki, az ottani zsernyáknak egy tervezett 
betöréssel. Először is utánanéz annak, amit mondok. Kiderül, hogy a 
lopott kocsin kívül a többiek ellen a világon semmi sincs. Ezért aztán 
elengedtem Glennt, és felhívtam Raymond Cruzt. 

– Akinél tegnap jártál. 
– Igen. Leadtam neki az egész históriát, mert nem tudtam, hogy van ez 

most hatáskörileg. Ha ezek Bloomfield Hillsben akarnak betörni, az már 
Oakland megye, és hogy akkor föl kell-e vennem a kapcsolatot az ottani 
rendőrséggel, a seriffel vagy mi van. Én ebben nem látok semmiféle 
szövetségi ügyet, úgyhogy az FBI-t nem akarom belekeverni. Jól teszem? 

– Logikusnak hangzik. 
– Mondtam ugye, hogy Raymond felügyelői beosztásban van? A 

tulajdon elleniek meg a szexuálisok tartoznak hozzá. 
– Emlékszem. 
– Emellett még ő vezeti az akciócsoportot is. Forródrótjuk van az 

összes környékbeli rendőrséghez, seriffhez meg FBI-irodához. 
– De ez most más – mondta Marshall Sisco. 
– Amennyit egyelőre tudni lehet róla, más. Az viszont nem valószínű, 

hogy ennek a Ripley nevű illetőnek a Bloomsfied Hills-i háza drogéria 
lenne. Priuszos ugyan a pasi, de nem ez a műfaja. Emlékszel rá? 

– A Zsákfelmetsző, a tőzsde varázslója. Igen, én is azt hiszem, hogy ez a 
fajta inkább kápét tart a lakásán, mint anyagot. 

– Na szóval Raymond azt mondja, nem számít, hol van a ház, mert ez a 
fajta bűntett az akciócsoport hatáskörébe tartozik, a szövetségiek pedig 
úgy kerülnek a képbe, hogy emberrablás is szerepel a műsoron. 

– Miféle emberrablás? 



– Mikor holnap Ripley kijön a Detroit Athletic Clubból, bezsákolják. Itt 
a belvárosban, nem messze. Az egyik beszáll mellé a kocsiba, a többi meg 
egy másik kocsival követi. Ez emberrablás. 

– És szólnak a rendőrök Ripleynek? Figyelmeztetik? 
– Raymond azt mondja, nem, mert azzal elszúrnák az egészet. Valami 

olyasmit mondott, hogy ez megítélés kérdése. Ideális esetben megvárják, 
míg a hapsik elkapják Ripleyt, kirámolják a házat, és akkor kapják el a 
grabancukat, amikor kifelé jönnek. Ha viszont feltételezhető, hogy Ripley 
élete veszélybe kerülhet, akkor már ez előtt lépni kell. Mondtam 
Raymondnak, hogy ezek minden jel szerint az este betörtek egy házba, és 
megöltek három embert. Azt válaszolta, hogy akkor még az előtt kell 
begyűjteni őket, mielőtt Ripleyt beviszik a házába. 

– Abban a pillanatban, ahogy Ripleyt beültetik a kocsiba, 
lekapcsolhatok emberrablásért – mondta Marshall Sisco. 

– Igen, és akkor vagy szövetségi vagy állami ügy. Viszont ez is 
megítélés kérdése. Ha ezek a hapsik olyan veszélyesek, hogy még az sem 
engedhető meg, hogy az egyik beüljön egy kocsiba Ripleyvel, akkor nem 
áll meg az emberrablás sem, akkor nincs más vád, mint hogy loptak egy 
kocsit, és fegyver volt náluk. Gondolom, nem üres kézzel mennek. Ahhoz 
viszont, hogy engedély nélküli fegyverviselésért legalább két évet 
kapjanak, akció közben kell lekapcsolni őket, a sima birtoklás kevés. 
Akkor most szerinted hagyjuk, hogy elrabolják Ripleyt vagy sem? 

– És mi van ha Ripley holnap valamilyen ok miatt nem megy a klubba? 
– kérdezte Marshall Sisco. – Vagy ha ezek a jó emberek egyenesen a 
házhoz mennek? 

– Holnap reggeltől az akciósok figyelni fogják a házat meg a környéket, 
és felkészülnek minden eshetőségre. 

– És te mit csinálsz? 
– Raymond azt mondta, velük mehetek, ha akarok. Mármint a 

helyszínre. 
– De nem akciózol? 
– Ezt most miért kérdezed? 
– Azt akarod, hogy lásson Olufsson, mikor megbilincselik? 
– Roppant vicces. 
– Foleyra gondolok. Összekevertem azzal a stockholmi palival. 
– Nem biztos, hogy ő is benne van. 
– Reménykedsz. 
– Nem. Glenn azt mondta, hogy Foley nem jött el a ma esti találkozóra, 

a meccsre. 
– És kik voltak ott? 
– Nem tudom. Visszamentem, de csak a Dudaorrú Millert láttam ott, 

más ismerőst nem. 
– Attól Foley még ott lehet holnap. 
– Nem tudom... – sóhajtott Karen. – Lehet. 



– Neked viszont nem muszáj ott lenned. 
– Hát nem. – Szünet. – Te mit csinálnál, apa? 
– Én biztos nem akarnám közelről nézni a jelenetet. Láttam a tag 

fényképét az újságban, éppenséggel nem vagyok elájulva tőle. 
– Igazából nem olyan. Az egy régi pofalemez. 
– Attól, hogy láttad kiöltözve, kimosakodva, még maradt, aki volt. Egy 

pali, aki egy életre betett önmagának. Tudod mit? Elmennék. 
Személyesen bilincselném a háta mögé a kezét. Még arra is gondom 
lenne, hogy véletlenül beverje a fejét, mikor beültetem a kocsiba. 

– Hálás köszönet. 
– Te kérdezted. 
 

*** 
 
Moselle az emeleti ablakból látta, hogy a Lincoln Town Car 

rákanyarodik a behajtóra, és odagurul egészen a házhoz, hogy egy másik 
kocsi is – Oldsnak látszott – be tudjon állni mögé. Az úttestet már 
leekézték, az utcán parkoló kocsikat belepte a hó. A Lincolnból Maurice 
meg a Fehérember lépett ki, az Oldsból meg két másik, zsarunak látszó 
fehér. Hol van Kenneth? Hol van Glenn? 

Maurice feljött az emeletre, felkattintotta a villanyt a szobában, úgy 
tett, mintha észre se venné Moselle-t. Csak akkor szólalt meg, mikor 
négykézlábra ereszkedett, és kihúzta az ágy alól a bőröndöt, amelyben a 
fegyvereit tartotta. 

– Az a fekete nagykabátos egy sittes gyerek, tíz lepedő van kitűzve rá. 
Nem tudom, sikerül-e vagy sem, de töröm a diómat valamin, hogyan 
lehetne bekaszálni. 

– Kenneth hol van? 
– Kocsit szerez. 
– És Glenn? 
– Meggondolta magát. 
– Rendesen elrejtetted a hullát? 
– Szégyelld magad. – Maurice pisztolyokat vett elő a bőröndből, az 

ágyra tette őket, meg egy doboz kilenc milliméteres tompa hegyűt is. – 
Glenn úgy döntött, hogy kiszáll, és lelépett. 

– És te hagytad? 
Maurice visszatolta az ágy alá a bőröndöt, és felállt. 
– Dugulj el, mert cipóra nyesem a szádat. Francokat kérdezősködsz 

folyton. Annak a fekete kabátosnak lóvé van a diójára tűzve, de még 
mindig olyan a dumája, mint odabent a sitteseké. Érted? Mint akivel nem 
érdemes gizdáskodni. Ez egy fehér gorilla. Na szóval a lényeg, hogy neked 
kéne beszólnod a zsernyákoknak. Hogy hallottad a bokszmeccsen, mikor 
egy haverjával arról dumáltak, hogy kirabolnak valami házat. 

– Hogy hallottam volna? 



– Hallottad és kész. Na és hogy olvastad az újságban, és szerinted ez az 
a pofa, aki megpattant abból a floridai börtönből. És perkálják le a 
zsozsót. 

– És hol találják meg? 
– A kirabolt háznál. 
– Golyóval a fejében – mondta Moselle. 
– Valahogy úgy. 
– Na és a barátja? 
– Dettó. 
– Ki ölte meg őket? 
– Nem lehet tudni. Talán a pofa, akinek a házát megpróbálták, 

kirámolni. Vagy az inasa. Igen, talán az inas. 
– Ők is meghalnak? 
– Valahogy úgy fog kinézni, hogy Jack Foley meg a Buddy haverja pont 

akkor lőtt a háziakra, amikor azok rájuk. Valami ilyesmi. Mikor 
visszajövök, majd megmondom, hogyan. 

– De ha pénzt akarok látni a rendőrségtől – vetette ellen Moselle –, 
akkor meg kell mondanom nekik, hogy ki vagyok. Ha megmondom, az 
olyan, mintha a te nevedet is megmondanám. Erre nem gondolsz? 

– A konyhapénz az kell, mi? Meg kell fóré is, mi? De melózni az már 
büdös érte, mi? – Maurice az ablakhoz lépett, és kinézett. 

– Na, megjött Kenneth. Szerzett egy szerelőkocsit. Úgy fog kinézni, 
mintha kihívtak volna, mert bedöglött a kazán. – Visszament az ágyhoz, 
fölvett két pisztolyt. 

– Három fehér van a házban – mondta Moselle. – Ha megpróbálom 
kipréselni ezt a jutalmat, amiről beszélsz, annyian lesznek itt, amennyit 
még életedben nem láttál. 

Maurice egy harmincnyolcas buldogorrú Smith-szel és egy kilenc 
milliméteres Berettával a kezében felé fordult. 

– Ez a Jack Foleyé. – Moselle kezébe nyomta a Berettát. – Ez a másik 
meg a haverjáé, a Buddyé. Add nekik oda, én addig átöltözök. Légy szíves. 

– Nem hívom föl a rendőrséget – mondta Moselle. 
– Erről majd dumálunk, mikor hazajövök. 
– Nem érdekel, ha megversz, akkor sem csinálom. 
– Cukorkám... – húzta el a száját Maurice. – A verés itt most nem a 

megfelelő kifejezés. 
Moselle csak állt ott a zöld selyempongyolájában, zsebre dugott kézzel. 

Az egyik kezében Karen Sisco névjegyét gyűrögette. 
 

*** 
 
Kenneth bejött, rá se bagózott a nappaliban lévőkre, csak ment, mint 

egy elemes nyúl. Fehérember Bob felállt és ment utána hátra, a ház hátsó 



részébe, talán a konyhába. Moselle ekkor lépett be, odaadta a 
pisztolyokat, és kiment. 

– Hogyhogy itt senki nem akar leülni velünk csevegni egy kicsit? – 
kérdezte Foley. 

Buddy megvizsgálta a harmincnyolcast, felállt a kanapéról, hogy a 
derékszíjába tűzze, és ránézett a Berettát forgató Foleyra. 

– Tudod, hogyan működik? 
– Hát kellene. Elég filmben láttam. 
Buddy kivette a kezéből, ellenőrizte a tárat, csőre töltötte a pisztolyt, 

úgy adta vissza. 
– Tizenöt golyó van benne. 
– Szerinted elég? 
Buddy visszaült. 
– Ezek lököttek. 
Foley rábólintott. 
– Feltűnt. 
– Be akarnak malmozni minket. 
– Nekem is ez az érzésem. 
– Ott hagynak kinyuvasztva a helyszínen. 
– Szeretnének. 
Maurice jött be fehér kezeslábasban – mintha direkt rá szabták volna –

, és fehér garbó nyakú pulóverben. 
– Manapság ez a betörődivat? – kérdezte Foley. 
– Sitty-sutty, és kész – felelte Maurice. – Semmi cicó. Bele a pisztoly 

csövét a hapsi szájába, háromig gondolkodhat, hogy hol a cucc. 
– És hogyan mondja meg pisztollyal a szájában? – kérdezte Buddy. 
– Az már az ő problémája – vont vállat Maurice. – Isztok valamit? 

Nem lóhalál. Várunk még két órát. 
– Az órájára pillantott. – Már fél tizenkettő. Megvárjuk, míg szépen 

mindenki ágyba bújik. Mire odaérünk, nem bírják kinyitni a szemüket a 
csipától. Értjük? 

– Glenn nem idegesít? – kérdezte Foley. 
– Ha földobott volna, már itt volna a rendőrség – felelte Maurice. 
– Vagy Ripley házánál várnak. 
– Ne rágd magad, megvizsgáljuk. Körülnézünk, mielőtt benyomulunk. 
– Lehet, hogy már nem él – jegyezte meg Buddy. 
– Hát az lehet – hagyta rá Maurice. – Elgázolta egy kocsi. Vagy 

eltaknyolt a jégen, és fölrepedt a diója. Én csak annyit tudok, hogy 
lelépett. 

– Akkor is kell egy másik kocsi – mondta Buddy. 
– Ez az Olds teljesen tiszta. 
– Nem kell – intette le Maurice. – Egy műhelykocsival megyünk, 

Kenneth most hozta. Hogy a pofa rendelt oda minket a házhoz, mert 
lepurcant a kazán. Mikor visszajövünk, itt vár a ti kocsitok. 



Foley Buddyra nézett. Buddy fölvonta a vállát. Maurice figyelt. 
– Ti értitek a bankszakmát – mondta. – Én meg ezt a fajta mesterséget. 

Bent a házban rögtön fölmegyünk. Ha van valami érték, az tízből 
kilencszer a hálószobában van. Ha akarok valamit tőletek, majd szólok. 
Oké-zsoké? Például hogy nézzetek be a többi szobába, nincs-e ott valaki. 
Csak mert én értek ehhez a műfajhoz, nem azért, hogy megjátsszam a 
górét. A srácaim tudják, mi mennyi, nekik nemigen fogok dumálni, de 
lehet, hogy titeket kell majd irányítgatni, hogy mikor hova meg mit. Jó a 
vétel? Mi van még? Ja. A risztelés. Igaz, hogy eddig mindent én 
csináltam, de hajlandó vagyok belemenni, ne verjük itt rajta a nyálunkat. 
A gyorsaság a lényeg. – Bemegyünk, fölkapjuk, kijövünk, sutty. Óhaj, 
sóhaj? 

– Hol vannak az embereid? – kérdezte Buddy. 
– Gondolom, a konyhában. Megint cseszegetni akarjátok a 

Fehérembert? Lealázni, hogy rátok szívja magát? Minek? Észnél legyünk. 
Mi abban az okosság? 

– Csak arra gondoltam – mondta Buddy –, hogy nem lövik-e be 
magukat netán. 

– Hát éppenséggel előfordulhat, hogy Kenneth bekap egy kis gyorsítót, 
hogy el ne aludjon útközben. Vagy belöknek egy-két sört. Egyéb? 

Foley Buddyra nézett, aki megint csak vállat vont. 
– Bourbonod van? – kérdezte Foley. 
Maurice elvigyorodott. 
 

*** 
 
Moselle az emeleti ablakból nézte őket. Beszálltak a nagy 

műhelykocsiba, valami cég neve is rá volt festve az oldalára. Addig 
követte a tekintetével, míg el nem tűnt a sarkon. Odament a telefonhoz. A 
kezében tartotta a névjegyet: Karen Sisco szövetségi helyettes marsall. 
Elegáns, gusztusos névjegy volt, még a karikába foglalt ezüstcsillag is ott 
fénylett rajta. Az éjjeliszekrényen álló óra 02:20-at mutatott. Majdnem 
két óráig iszogattak és beszélgettek odalent, csak azt várta, hogy kihúzzák 
végre a lábukat. Tudta, mit akar kérdezni Karen Siscótól, azt viszont nem, 
hogy mit mondjon utána, és azt sem, hogy miket válaszoljon. Mert 
kérdések azok lesznek. A telefonra tette a kezét, de visszahúzta: még 
egyszer végig akarta gondolni. Előbb egy kis füvet. 

 
 

  



HUSZONNÉGY 
 
 
Foley mintha saját élete filmjének végét nézte volna, snittről snittre: 

Maurice nappalija, a kisasztalon egy másfél literes vodkásüveg; Maurice 
ide-oda teszi-veszi magát, hajolgat, magyarázza, micsoda táncos volt a 
szorítóban; Fehérember Bob hülyeségeket mond és még hülyébben röhög 
rajtuk; Kenneth pattogva, szinte ritmikusan beszél, mintha rappelne, de 
gyakorlatilag ugyanúgy nem mond vele semmit; ő, Foley szótlanul 
hallgatja a dicsekvő szociopatákat, a magukat menőknek kijátszó 
balfékeket, és közben rádöbben, hogy élete során alig valamivel volt 
különb náluk. Hallgatja Buddy csöndes, poénosnak szánt, de 
értetlenségbe ütköző megjegyzéseit, a régi, megszokott, fanyar sittes 
humort, amire senki sem figyel, mert mind lázasan töri a fejét a saját 
következő mondatán. 

Mi vagyunk a kemény fiúk, gondolta Foley. 
Indulás előtt Maurice a nappaliban kiosztja a símaszkokat. A 

szerszámokkal és csövekkel teli nagy, csukott teherautó. Kenneth vezet. 
Végig a Woodward Avenue-n, sötét kirakatok és kivilágított használtautó-
telepek előtt, hóprizmák között. Az üres út. Buddy kétszer is rászól 
Kenneth-re, hogy lassabban. Kenneth vigyora a visszapillantóban. Buddy 
előveszi a harmincnyolcast, a kurta csövet Kenneth tarkójához nyomja, és 
szól Maurice-nak, hogy készüljön fel rá, hogy elkapja a kormányt, mikor 
lelövi ezt a barmot. Maurice rászól Kenneth-re, hogy lassítson. 

A Long Lake Road. A Vaughan. Egyszer oda, egyszer vissza, nem 
dekkol-e valahol a közelben valamelyik biztonsági szolgálat kocsija vagy 
hasonló, nem figyelik-e a terepet. 

A Richárd Ripley háza előtti kör alakú behajtó. 
 

*** 
 
Ekkor már mind az öten a kocsi hátuljában szorongtak. Maurice 

kiengedte Fehérembert, és résnyire nyitva hagyta a hátsó ajtót, hogy 
Foleyval figyelhessék, mit csinál. 

– Becsönget – ismertette a menetrendet Maurice –, ha ajtót nyitnak, 
bemegyünk. Ha nem nyitják ki, hanem megkérdezik, hogy mit akar, 
akkor Fehérember azt mondja, hogy fűtésszerelő, jött a kidurrant kazánt 
megjavítani. Erre ők közlik, hogy nem hívtak semmiféle szerelőt. 
Fehérember ekkor megkéri őket, hogy engedjék be telefonálni, szeretne 
visszaszólni a főnökének, biztos rossz címet adott. Kikukkolnak, látják a 
műhelykocsit, tényleg frankó, ez egy fűtésszerelő és fehér. 

Fehérember Bob megint megnyomta a csengőgombot. Fél perc 
elteltével az ajtó két oldalán kigyulladt egy-egy lámpa. 



– Sízéshez készülj! – sziszegte Maurice. Arcára húzta a sí maszkot, 
majd látva, hogy nyílik az ajtó, kiadta az indulási parancsot. – Nyomás! 

Foley egy villanásnyi ideig még látott egy farmernadrágos, 
begombolatlan inges fiatalembert az ajtóban, de a Fehérember már be is 
lökte, és ugyanazzal a lendülettel be is lépett. Maurice kiugrott a kocsiból, 
nyomban utána pattant volna – puskával a kezében – Kenneth is, de 
Buddy elkapta a grabancát és tartotta, míg Foley is ki nem szállt. Abban a 
pillanatban, amint Kenneth lába a földre ért, már hátra is perdült, és a 
még a kocsiban lévő Buddyra fogta a puskát. Foley fél kézzel elkapta a 
puska csövét, villámgyorsan föltaszította, bele a gyorsítótól kitágult 
szemű Kenneth arcába. 

– Eredj be a házba, mielőtt még bajod esik – mondta neki. 
Kenneth belehajolt Foley arcába, villámló tekintettel méregette, aztán 

betrappolt a házba. 
– Mit keresünk mi itt? — kérdezte Buddy. 
Maurice a tágas előtérben nekihátráltatta a fiatal hapsit az asztalnak. 

Jóképű srác volt, tizennyolc körüli, vállig érő hajú; a csöngetésre csak úgy 
magára ránthatta a farmert meg az inget, mert cipőt azt nem húzott, 
mezítláb állt a márványpadlón. Ijedtnek látszott, ahogy kell is, mikor öt 
símaszkos fegyveres veszi körül az embert. Próbált természetesen 
viselkedni, ingatta a fejét. 

– Becsület istenemre nincs itt. 
– Bulizik? – kérdezte Maurice. 
Most a fiatalember látszott meglepettnek. 
– Floridában van, Palm Beachen. 
Maurice gondolkodott egy másodpercig. 
– Mikor jön vissza? 
Foley közbeszólt. 
– Mit számít az? Meg akarod várni? 
– Mr. Ripley egész télen ott lesz – válaszolta a fiatalember. – 

Karácsonytól húsvétig. 
– És te ki vagy? – kérdezte Maurice. 
– Alexander. 
– Engem nem a neved érdekel, kisfiam – mondta Maurice. – Engem az 

érdekel, hogy kije vagy Ripleynek, és mit csinálsz itt. 
– Vigyázok a házra. 
– Tök egyedül? 
Alexander csak egy pillanatnyi habozás után válaszolt. 
– Igen. 
Foleynak feltűnt a habozás, és Buddyra pillantott. 
– Kije vagy te Ripleynek? 
– Nem értem, mire gondol. 
– Hogy kerültél ide, a házra vigyázni? 
– Régi haverok az apámmal. 



– Apád is cinkes? 
– Nem… Vagyis nem tudom, hogy az mit jelent. 
– Hol a páncélszekrény? 
– Páncélszekrény? Fogalmam sincs. 
– Nyomás fölfelé – intett a fejével Maurice a fiatalembernek. 
– Most jut eszembe – mondta Alexander. – Szerintem a földszinten 

lehet, a könyvtárban. 
Maurice a széles lépcső felé taszította, amely egy fordulóval vezetett föl 

egy nyitott, korlátos folyosóra. 
– Az előbb mondtad, hogy fogalmad sincs. 
– Csak úgy gondolom. 
– Te úgy gondolod, én meg úgy gondolom, hogy nem akarsz fölmenni. 

Na mozogj! Vezess a szobájába! 
Elindultak fölfelé. 
– Alexander! – mondta Maurice. 
A fiatalember megállt és hátranézett. 
– Ha bármiféle riasztót bekapcsolsz, vagy fölkapcsolod odakint a 

villanyokat, halott házőrző vagy. Megértetted? 
– Meg. 
– Van fegyver a házban? 
– Én nem tudok róla. 
A széles emeleti folyosó sötétre pácolt tölgyfa burkolatán lovakat és 

rókavadászatot ábrázoló festmények és metszetek függtek, a fal mellett 
kárpitozott székek és hasas kis komódok álltak, utóbbiakon asztali 
lámpák. 

– Na – mondta Maurice Foleynak –, akkor most menjetek Buddyval, 
és nézzétek meg a többi szobát. 

Nézzétek be a falon lógó képek mögé, és nézzétek meg a szekrények 
hátsó falát, a göncök mögött. 

– Te meg a falat nézed – mondta Foley. 
– A hapsinak van páncélszekrénye – felelte Maurice. – Itt kell lennie 

valahol fönt. 
– Na és mi a helyzet a floridai házával? – kérdezte Foley. – Ha leszólsz 

nekünk telefonon, körülnézünk nála, mielőtt idejövünk. Már ha bagóztál 
volna rá, hogy hol van a fazon. Érted. 

Maurice nem kapkodta el a választ. 
– Ne csesztess engem, Jack. Érted? Most nem érek rá szívózni. – 

Alexanderhez fordult. – Hol a pofa szobája? 
– Ez az – felelte a fiatalember. – Lehet, hogy itt van – tette hozzá 

buzgón, de abban a pillanatban, hogy Maurice az ajtó felé taszította, egy 
villanásnyira Foley szemébe nézett. 

Foley észrevette: úgy érezte, mintha mondani akarna valamit. 
Megvárta, míg Maurice-szal együtt bemegy a szobába. Odabent fény 
gyúlt, és Kenneth hangja hallatszott. 



– A kurva életbe! Ezt kapd ki! 
Amint kettesben maradtak, Foley lehúzta a fejéről a símaszkot. 
– Te hordasz ilyet? 
– Nem szoktam síelni – felelte Buddy. 
– A nyakam rá, hogy van még valaki idefönt. 
Benyitottak a szomszéd szobába, kitapogatták és felkattintották a 

villanykapcsolót. Egy fehér selyemmel letakart franciaágy. Foley elindult 
kifelé, de Buddy utánaszólt. 

– Nem akarod megnézni a falat? 
– Nem a fenét – felelte Foley. – Ki nem hagynám semmi pénzért. Még 

visszajövünk. Csak előbb Alexander szobájában szeretnék körülnézni. 
– Lehet, hogy Ripley szobájában alszik. 
– Nem tudom. Lehet. Rendes kis krapeknak látszik. Kezét-lábát töri 

igyekezetében, annyira szeretne természetesen viselkedni. 
A következő két szobában be volt vetve az ágy. 
– Ennek a pofának se kutyája, se macskája – mondta Buddy. – Minek 

neki egy ekkora ház? 
A folyosó szemközti oldalán az első szobában, amelyikbe benyitottak, 

meg volt bontva az ágy. 
– Akkor sem itt aludt – állapította meg Foley. 
Következő szoba; ajtó ki, villany fel. Egy tükrös öltözőasztal, 

mindenfelé apró plüssállatok, madarak; egy ágy, amelyben pár perce még 
feküdt valaki, féloldalt földre csüngő ágytakaró, összegyűrt párnák, egy a 
padlón, egy pár edzőcipő… Két pár. Egy szék karfájára vetve egy 
farmernadrág meg egy melegítőfelső, sötétkék. Foley a kezébe vette: 
MICHIGAN EGYETEM, virított rajta sárgával. Odament az ágyhoz, 
megszimatolta a párnákat: enyhe púderillatot érzett. 

Buddy közelebb lépett. 
– Jó kopó lettél volna. 
Foley odament a fürdőszobaajtóhoz – egy nagy tükör volt rászerelve –, 

és el akarta fordítani a kilincsgombot. Be volt zárva. Foley egészen közel 
hajolt a tükörhöz, úgy mondta: 

– Nyissa ki az ajtót, szívem. Nem fogom bántani, a szavamat adom. 
Csend. 
Foley kiegyenesedett, megpillantotta a tükörképét: nagykabát, fehér 

ing, nyakkendő, kötött sapka. Hülyén nézett ki. Lekapta a sapkát, és a 
felöltője zsebébe dugta. 

– Kisasszony! Hallja? 
Egy női hang válaszolt, az ajtó közvetlen közeléből. 
– Alexander hol van? – Teljesen nyugodtnak hangzott. 
– Semmi baja. 
– Szóljon neki, hogy mondjon valamit. 
– Nincs itt, de semmi baja. 
– Mit akar? 



– Nyissa ki az ajtót, és megmondom. 
Foley várt. 
– Kisasszony, én be is rúghatom ezt az ajtót. Nem akarom 

megijeszteni, csak azért mondom, hogy tudja. 
Foley Buddyra nézett. Retesz csettent, Buddy izmai megfeszültek. 

Foley elfordította a kilincsgombot, és kissé meglökte az ajtót. 
Az ajtótól jobbra eső zuhanyfülkében egy nő állt, nem az a csinos kis 

diáklányforma, amilyenre Foley számított, hanem egy vörös hajú, 
csontos, negyvenes asszony. Dús keblei tisztán látszottak az áttetsző 
melltartóban; a bugyija ugyanilyen anyagból készült. Enyhén domborodó 
hasán a köldöke mint egy magassági pont. Látszott rajta, hogy kész 
megütni Foleyt, ha az közelebb merészkedik hozzá. 

– Maga Alexander barátnője? – kérdezte kissé kétkedve Foley, de a nő 
megerősítette. 

– Itt dolgozom. Én vagyok a szobalány. 
Buddy közelebb lépett. 
– Ez a maga szobája? 
– Úgy néz ki, mintha Mr. Ripleyé volna? 
Buddy Foleyra pillantott. 
– Mióta dolgozik itt? – kérdezte Foley. 
– Mit érdekli az magát? 
– Mondja meg, hol a páncélszekrény – szólt közbe Buddy –, és békén 

hagyjuk. 
– És folytathatják Alexanderrel, amit félbehagytak – tette hozzá Foley. 

– Hogy hívják, szívem? 
– Nem vagyok a szíve. 
Foley el nem tudta képzelni, hogy ez a nő gyöngédségre is képes, azt 

viszont igen, hogy ettől még egy ilyen fiatal srácnak, mint Alexander, 
maga lehet a gyönyör csúcsa. 

– Az lesz a legjobb, ha itt marad – mondta. – Menjen vissza a 
zuhanyfülkébe, és meg se mukkanjon. 

A nő csípőre tette a kezét, mint akinek nem lehet csak úgy dirigálni. 
– Maguk kicsodák? – kérdezte dühösen. 
– Ha meglátja a többieket – felelte Foley –, rögtön rájön, hogy mi 

vagyunk a felmentő sereg. Komolyan mondom: a saját érdekében menjen 
vissza a zuhanyfülkébe. 

– Mit műveltek Alexanderrel? És hol van? 
Kintről Kenneth hangja harsant. 
– Ki az? 
Már bent is termett, előreszögezett puskával közeledett a 

fürdőszobához, szeme villogott a símaszkban, kerekre tágult az 
alsóneműben ott álló nő láttán. 

– Az anyja! – rikkantott. – Buli van! 
  



HUSZONÖT 
 
 
Megszólalt a telefon. Karen Sisco az ágyban fekve odapillantott a 

vörösen derengő számokra: 03:25. Biztosra vette, hogy Foley az. Abban a 
pillanatban, mikor felkönyökölt és a füléhez emelte a kagylót, semmilyen 
más név nem járt az eszében. Belehallózott; csalódására egy női hang 
válaszolt rá. 

– Bocsásson meg, amiért fölébresztettem. 
– Nem tesz semmit – felelte Karen. – Nem aludtam. 
– Azért hívom, mert szeretnék kérdezni valamit. 
Moselle volt az. 
– Tessék. 
– Ha tudom, hogy valami történni fog… Mondjuk, ha valami balhé 

készül, és nem szólok róla a rendőrségnek… Na, hogy is mondjam…? 
Szóval vádat emelhetnek ellenem? 

– Mikor történik az a dolog? 
– Hogy például ha én tudtam valamikor, hogy mikor fognak megölni 

valakit, és nem szóltam. 
– Erről már beszélt nekem. Mondta, hogy valaki fölrobbant. 
– Na az. Megfenyegettek, hogy ha egy szót szólok bárkinek, engem is 

elintéznek. Úgyhogy nem szóltam. Most is ugyanezt mondták, csak most 
lehet, hogy engem is belekevernek, és én ezt nem akarom. 

– Ki fenyegette meg, Moselle? – Csend. – Sajnos az a helyzet, hogy ha 
eltitkol egy ilyen információt, akkor maga is tettestárs, bűnsegédi 
bűnrészes. Ehhez nem kell ténylegesen ott lennie. Mikor csinálják? 
Holnap? 

– Előbb. Akkor én most elmondom magának, és maga tudja, hogy én 
nem voltam benne. 

– De mikor lesz? – kérdezte Karen. Csönd. – Maurice otthon van? 
– Elment. 
– Maga most egyedül van? 
– Nem akarok többet mondani a muszájnál. 
– Rohanok magához, Moselle. Várjon meg, ne menjen sehová. Érti? 
Moselle közben letette. 
Karen felhívta Raymond Cruz lakását – aludt –, és miközben elmondta 

neki, amit kellett, végig az órát nézte. Alig tartott tovább egy percnél. 
Mire felöltözik és lemegy, mondta Cruz, már kocsi fogja várni a szálloda 
előtt, egy rablási nyomozót küld oda. 

 
*** 

 
Kenneth odament a fürdőszobaajtóban álló vörös hajú szobalányhoz. 



– Hogy hívnak, mama? 
A nő nem akarta megmondani, makacsul összeszorította az ajkát. 

Kenneth odalépett hozzá, mutatóujjával kissé elhúzta a testétől a bugyit, 
és belekukkantott. 

– Finom kis buksza. 
– Vigye innen a mocskos mancsát! Disznó! – csattant fel a nő, és 

rácsapott a kezére. 
Kenneth vigyorgott. 
– Ezt Maurice-nak is látnia kell. – Megragadta a nő karját, és mintha 

Foley és Buddy ott se volna, kivonszolta. 
– Rá fog mászni – mondta Buddy. 
Foley nem szólt. Mentek utánuk a folyosón. Kenneth – épp csak egy 

pillantást vetett rájuk, láthatólag nem zavarta a jelenlétük – átvezette a 
nőt Ripley hálószobájába. A helyiség elülső része olyan volt, mint egy 
nappali: degesz fotelek, kanapé, csupa fehér mind, minden fehér vagy 
fekete, egy bárszekrény, egy nagy tévé, CD-lejátszó; beljebb, egy boltíves 
átjáró mögött egy hatalmas franciaágy. Maurice a szekrénynél áll, már 
kibújt a kezeslábasából, egymás után vette ki az öltönyöket és zakókat, 
némelyiket a padlóra dobta, némelyiket egy székre vetette. 

Alexander a nappaliszerű részben tartózkodott Fehérember Bobbal. 
Mikor Kenneth bejött a szobalánnyal, felkiáltott. 

– Midge! 
Kiabálni kezdett Kenneth-szel, hogy hagyja békén. Fehérember Bob 

elkapta a nyakát, és addig dörzsölte ökle bütykeivel a feje búbját, míg 
jajgatni nem kezdett. Akkor odalökte a kanapéra. 

Kenneth megint beleakasztotta ujját a bugyigumiba – Midge teljes 
erőből szorítva a csuklóját, próbálta visszatartani –, és úgy jelentette be, 
mint valami nagyszabású fölfedezést: 

– Vörös a perzsája! Ti láttatok már vörös nunát? 
A szobalány elengedte Kenneth csuklóját, és pofon vágta. Kenneth félig 

elfordult tőle, és teljes testsúlyát beleadva, beakasztott az állára egy bal 
horgot. A nő a kanapéra zuhant, hátranyakló feje megpattant az ülésen. 
Alexander rögtön odacsusszant hozzá, kisimította szeméből a haját, két 
tenyere közé fogta a kezét. A nő döbbenten nézett föl Kenneth-re. 

– Láttam már fekete babákat szőkére festett pamaccsal – válaszolt 
Maurice a szoba másik oldaláról –, de természetes vörösre nem 
emlékszem. 

– Ez a srác lövöldöz a házi nyúlra. 
– Na és milyen a nyanya? – kérdezte Maurice Alexandertől. – Frankón 

rázza magát? 
– Mit tud ahhoz egy ilyen nyálas? – Kenneth megvetően elhúzta a 

száját. – Én úgy beakasztok neki, hogy fönnakad a szeme. 
– De majd csak azután, hogy végeztünk a kutakodással – mondta 

Maurice. – Szíveskedne már megtalálni végre valaki azt a kurva széfet? 



Buddy odakint a folyosón odahajolt Foleyhoz. 
– Ezek partiba vágják a spinkót. Mit csináljunk? Csak nézzük? 
 

*** 
 
Moselle a kanapén ült, egyik kezében cigarettával, a másikkal a 

pongyoláját fogta össze. Tekintete ide-oda ugrált az előtérben álló 
nyomozó, és a mellette álló Karen Sisco között. Több itt mostanában a 
fehér, mint mikor még fehérek laktak itt. 

– Mondom neki, hogy hagyjon békén ezzel, engem az ilyesmi nem 
érdekel, de szeret dicsekedni, hogy milyen nagy fiú. És tudja, hogy nem 
köpöm be. Most viszont azt akarta, hogy csináljak meg valamit. Én meg 
tudom, hogy akkor úgy belekeveredek, hogy sose mászok ki belőle. Két 
fehér is volt vele. 

– Ma éjjel? – kérdezte Karen. 
Moselle bólintott, és szívott egy hosszú slukkot. Igazat akart mondani, 

de nem túlságosan sokat. 
– Mostan, ebben a percben. Együtt mentek el Maurice-szal. – Moselle 

szeme megint az előtér felé kalandozott, aztán újra Karenen állapodott 
meg. – De ők nem jönnek vissza vele. 

Karen lassan leereszkedett a kanapéra, egész közel hozzá. 
– Otthagyja őket – mondta Moselle. 
Karen értette. 
– Lehetett érezni – erősítette meg Moselle. 
– A nevüket tudja? 
Moselle tagadóan megrázta a fejét. 
– Nem mutatta be őket. 
Karennek elfogyott a türelme. 
– Maga szórakozik velem? – Dühös volt a hangja, elillant minden 

kedvessége. – Mire játszik? Mivel akar megetetni? 
Moselle elhúzódott. 
– Én nem tudom, hogy hívják azt az embert. Maurice nem mondta. 

Nekem csak azt kellett volna csinálni, hogy fölhívom a rendőrséget, és 
megmondom, hogy ott találják annak a pénzeszsáknak a házánál. De ha 
én ezt megteszem, úgy belekeveredek, hogy míg élek, ki nem keveredek 
belőle. Talán még le is csuknak. Ha viszont nem csinálom, akkor eltűnök 
erről a világról, angyalom. Hát ezzel akarom én megetetni magát. 

Karen kissé visszavette a gázt. 
– De miért kell épp ezt az illetőt földobni? 
– Mert Maurice-nak kell a pénz, ami ki van tűzve rá. Úgy gondolja, 

hogy halottért is kifizetik. – Moselle elnyomta a cigarettáját a kanapé 
karfájára tett hamutartóban. Érezte, hogy Karen nézi. – Ez egy szökött 
rab. Floridából szökött meg. 



Karen pár szívdobbanásnyi ideig mozdulatlanul nézett rá, aztán felállt, 
fogta a kabátját, és hosszú léptekkel kisietett. 

 
*** 

 
Már levették a maszkjukat és darabokra szedték Ripley hálószobáját; 

kihúzkodták és kiborogatták a fiókokat, lekapták a falról a festményeket, 
lerángatták az ágyneműt, fölhasogatták az epedát. 

Foley és Buddy a többi szobát vizsgálta végig ezalatt. Most a folyosón 
álltak, onnan néztek befelé. 

– Te rejtenéd matracba a perselyedet? – kérdezte Foley. 
– Ezek a barmok végül a tévéket fogják megcsapni – felelte Buddy. 
– Lelépjünk? 
– Felőlem bármikor – mondta Buddy –, de mi lesz a nővel meg a 

sráccal? 
– Nem tudom. – Foley őket nézte, ahogy ültek ott a kanapén. Tudta, de 

nem akarta kimondani. A srác meg a nő mintha szoborrá vált volna, csak 
fogták egymás kezét, moccanni se mertek. Kenneth pár lépésnyire tőlük 
boros és röviditalos palackokat szedegetett ki a bárszekrényből, és sorba 
állította őket a szekrény melletti kisasztalon. 

– Látom, hogy nem sok kedved van ehhez az egészhez – mondta 
Buddy. 

– Sose volt. 
– Mielőtt lelépünk, azt hiszem, el kellene számolni ezekkel a 

barmokkal. 
Foley bólintott. 
– Én is azt hiszem. Tudod mit? Menj csak, én meg még föltakarítok. 
– Miről beszélsz? – ráncolta a homlokát Buddy. 
Foley nem válaszolt, mert nem tudta megfogalmazni, mit érez, hogy 

most peregnek élete filmjének utolsó jelenetei, hamarosan vége, és már 
belenyugodott. Itt végződik, nem valamelyik börtön kerítése tövében. 
Olyan érzése volt, mint Clyde Barrow-nak lehetett harmincnégyben, azon 
a vidéki úton hajtva, mikor már tudta, hogy bele fog szaladni a texasi 
rangerekbe, s ugyanakkor azt is tudta, hogy semmit sem tehet ellene. 
Hogy lehet ezt az érzést megmagyarázni? Még Buddynak sem lehet. 
Buddy már így is elbizonytalanodott egy kicsit, és ettől idegesnek látszott. 

– Ülj be a kocsiba, és húzz el innét – mondta végül. 
Buddy még mindig homlokráncolva méregette. 
– Nem tudom, hogy mit akarsz, de ha elszedem a kulcsot Kenneth-től, 

együtt megyünk el innen. 
Bentről a ruhákat próbálgató Maurice hangja hallatszott; Kenneth-hez 

beszélt. 
– Nyomjál be valami zenét! 



Látták, hogy Kenneth odamegy a bárszekrény mellett álló CD-
lejátszóhoz, és böngészni kezdi a CD-ket. 

– Ennek csak Frank Sinatrája van, pár Sammy Davis, csupa fehér 
lárma. 

– Nyomj be egy Sinatrát. – Maurice a tükörben illegette magát. 
– Hú! Te, ennek van itt Esther Phillipse is! 
– Na, az már valami. Nyomd be Esthert. 
– Ez a Confessin' the Blues. 
– Nézd meg, rajta van-e a Longjohn Blues. 
Foley és Buddy az ajtóból nézte őket. 
– Rajta van, a tízedik. 
– Lökd be. – Maurice oldalra fordult. Megszólalt a zene. – Ez az. Egy 

spinkó elmegy a Long Johnhoz, az egy kétméteres fogorvos – mondta 
Maurice még mindig magát nézegetve, nem áll-e el derékban a zakó, ha 
egy bizonyos szögből nézi, nem pötyög-e, épp csak az ujja hegye látszik-e 
ki –, az meg mondja neki, hogy van egy luka, amit be kell tömni. – 
Észrevette a tükörből az ajtóban álló Foleyt és Buddyt. – Na mi van? 
Találtatok valamit? 

Foley mutatta, hogy üres a keze. Épp mikor leengedte, Fehérember 
Bob rontott be a szobába egy köteg bankót lobogtatva. 

– Hatszáz! A konyhában találtam. 
– Ez még csak a kezdet – hűtötte le Maurice. 
Alexander fölpattant a szófáról. 
– Az az enyém! Mr. Ripleytől kaptam. 
A pénz után kapott, de Fehérember Bob nyújtott karral a feje fölé 

tartotta. 
– Na... – mondta Alexander. – Iskolára kell. 
– Ja, akkor tessék. – Fehérember Bob odakínálta a pénzt, de mikor 

Alexander utánakapott, magasan föltartotta a levegőbe, vigyorgott, és a 
másik kezével nem engedte közelebb a srácot. 

– Gyerekeket rabolsz ki? – kérdezte Buddy. – És az öregasszonyokkal 
mi a helyzet? 

– Bárkit, akit lehet – felelte Kenneth a muzsika ritmusára bólogatva. – 
A rabló ezt csinálja. Rabol. 

Buddy előrelépett, de Foley megfogta a karját, nem engedte. 
Fehérember Bob tovább heccelte Alexandert, lengette az orra előtt a 

pénzt, aztán az utolsó pillanatban mindig elkapta. Midge felállt, hogy 
segítsen Alexandernek, de Kenneth rögtön odapattant elé, úgy tett, mint 
aki meg akarja fogni a mellét. Fehérember Bob végül elunta, a hajánál 
fogva egy szekrényhez vonszolta Alexandert, és bezárta. 

Buddy kirántotta a karját, de Foley rászólt. 
– Maradj ki ebből. 
– Azt nem lehet. 
– Beszéljünk a Dudaorrúval. 



Odamentek hozzá a tükörhöz. 
– Nincs széf – mondta Foley. – Nincs semmiféle eldugott pénz. Se kő. 
Maurice a saját profilját tanulmányozta. 
– Jól megnéztétek? 
– Glenn csak álmodott. 
– Őrá én szarok. Hát ha nincs zsozsó, akkor vigyetek, amit láttok. Kell 

egy öltöny? Vagy egy blézer. Ott vannak a padlón, viheted, amelyiket 
akarod, nekem nem jók. Vagy topogó kell? Van vagy húsz pár a 
szekrényben. Nekem nagyok. – Elnézett Foley és Buddy tükörképe 
mellett, és odakiáltott a Fehérembernek. 

– Fehérember! Van pár nagyobb doboz a kocsiban. Szórd ki belőlük a 
miújságot, hozd be, majd azokba rámoljuk a piát. Ti meg nézzetek be a 
frigóba, hátha találtok valami rendesebb kaját. 

Fehérember Bob elindult kifelé, de az ajtóban megtorpant. 
– És mi volna, ha valaki jönne nekem segíteni? 
Maurice Foleyékra nézett. 
– Segíttek neki? 
– Elmegyünk – mondta Foley. 
– Mindjárt megyünk. – Maurice megfordult, és rákiáltott 

Fehéremberre. – Szólj Kenneth-nek! 
– Nincsen itt. 
– Hol a francban szédeleg? 
– Szobára vitte a vöröset – felelte Fehérember. 
Foley pedig azt gondolta: ez az a pillanat.  
 

*** 
 
A Vaughan Roadon rendőr- és seriffautók álltak – matt fémsziluettek a 

sötétben, a boralt ég alatt a kör alakú behajtó mindkét ívét jelöletlen 
autók állták el. 

– Megnézem, mi újság – mondta a rablásiról érkezett nyomozó, és 
kiszállt. Útban idefelé kérdezgetett Karentől egyet s mást a gladesi 
szökésről, de másról gyakorlatilag nem beszélgettek. A nyomozó még 
sose hallott Jack Foleyról. 

Mire visszajött az egyik seriffautó mellett álldogáló kisebb csoporttól, 
Karen már kiszállt. Cruz felügyelőt várják, közölte a nyomozó, még nem 
jött meg. Odasétáltak a kör alakú behajtó közelebbi ívéhez, a nyomozó 
fejével a bejárat előtt álló szerelőkocsi felé intett. Fölhívták már a céget, 
mondta, tényleg hiányzik tőlük ez a kocsi, minden valószínűség szerint az 
este lopták el. 

– Úgy látom, nyitva van az elülső ajtaja – mondta Karen. 
– Jól látja – bólintott rá a nyomozó. – Egy perce kijött egy pofa, 

kirámolt pár kartondobozt, bement velük, és a sarkával berúgta maga 
után az ajtót, de nem csukódott be teljesen. – Karen a bejáratot nézte. A 



nyomozó folytatta. – Raymond most már bármelyik percben itt lehet. 
Rágyújt? Itt a falnál nyugodtan elszívhatunk egy cigit. 

Karen a fejét rázta. A nyomozó egy ideig küszködött az öngyújtóval, 
mire sikerült lángot csiholnia belőle. Végül rágyújtott és fölpillantott. 

– Maga meg hová megy? – szólt Karen után. 
Karen Sisco a bejárathoz ment, jobb kezében a kabátja zsebében tartott 

Sig Sauert szorongatva. 
 

*** 
 
Foley a tükörbe nézve úgy látta, mintha filmet nézne. 
– Kenneth-nek állandó kangörcse van – mondta Maurice. – Mindenre 

rámászik, ami mozog. – Még mindig ide-oda illegette magát, de most 
hirtelen megmerevedett, és halálosan komoly lett az arca. – Te meg mit 
csinálsz azzal? – nézett Buddyra. 

Most már Foley is észrevette Buddy kezében a Maurice felé fordított 
buldogorrú harmincnyolcast. 

– Ti rosszfélék vagytok, Dudaorrú. 
– Manapság a rosszban van az okosság, ha nem vetted volna észre – 

felelte Maurice. 
Buddy odalépett hozzá, és ballal szájon kapta. Maurice nekitántorodott 

a tükörnek, kezét a szájára tapasztotta, a szemében sunyiság csillant. 
– Vigyázz a Dudaorrúra – mondta Buddy –, addig én megkeresem 

Kenneth-t. 
Foley elővette a kabátzsebéből a Berettát. Maurice tekintete kikísérte 

Buddyt, majd megint Foley felé fordult. Véres ajkát tapogatta, és a 
pisztolyt nézte. Levetette a zakóját. 

– Jack, te ugye sose használsz fegyvert? 
– Még soha. 
– Ideges vagy? 
– Kicsit. 
Maurice a padlóra dobta a zakót, az ágyhoz lépett, és kezébe vette fehér 

kezeslábasát. 
– Ideges vagy, és egy ilyen felállásban azt se tudod, merre van előre. 

Mondd meg a frankót: így van? 
– Így – felelte Foley. Kinyújtotta a karját, és belelőtt a kezeslábasba, 

amit Maurice maga elé tartott. – Ezért gondoltam, hogy inkább nem 
kockáztatok. – Még egyszer belelőtt. 

Dudaorrú véres szája elnyílt, a szeme kimeredt, megüvegesedett; 
kezéből a szőnyegre csúszott a fehér kezeslábas, fehér pulóverén vérfolt 
terült szét. Ülő helyzetben roskadt az ágyra, majd tágra nyílt szemmel 
hanyatt dőlt, és úgy maradt. Foley kivette az overall zsebéből a fegyvert, 
egy másik Berettát, és kirohant. 

Buddy a folyosó végén állt, lövésre kész fegyverrel, Foleyra várva. 



– Nocsak – mondta. – Maga Kétstukkeres Jack. Mit csinált a 
Dudaorrú? Le akart lőni? 

– Megfordult a fejében – válaszolta Foley. – Ide figyelj… Ha ez a 
Kenneth nem süket, akkor tudja, mi újság. 

– Rárúgom az ajtót, és lelövöm – mondta Buddy. – Ilyet még úgyse 
csináltam. Mármint nem lőttem le senkit. 

– Tudod, hogy nála van az a rohadt puska. 
– Ha te odaállsz az ajtó mellé, és onnan elfordítod a kilincsgombot… 

Érted, hogy akarom megjátszani? 
Foley a kabátzsebébe csúsztatta a bal kezében tartott pisztolyt, hátával 

a falhoz simult és az ajtó elé lépő Buddyra nézett. Bal kézzel megfogta a 
kilincset. Elfordította. Buddy berúgta az ajtót, s ugyanazzal a lendülettel a 
szobába robbant. A nagy kaliberű puska sörétjeinek ereje nekivágta a 
folyosó szemközti falának, közvetlenül Foley mellett, aki ekkor már 
belépett az ajtónyílásba. Kenneth és Midge az ágyon ült, mindkettő 
meztelenül. Kenneth épp újratöltött. Midge elfordult tőle, egyetlen 
mozdulattal összefogta a maga felén heverő paplant, a puska 
eldördülésének pillanatában Kennethre vetette, mint valami hálót, a 
paplan tüzet fogott, Foley pedig háromszor belelőtt a fehér 
paplanhalomba. Midge anyaszült meztelenül kiugrott az ágyból, és 
lerántotta az ágyról az égő takarót. Kenneth – a golyók ütötte lyukakkal a 
mellében – ott maradt. 

Foley odatérdelt a folyosón heverő Buddy mellé, a nyakára tette a 
kezét, érez-e érverést. Várt. Semmi. 

– A keserves, rohadt életbe! – sziszegte a foga között. Mire fölemelte a 
fejét, Midge már ott állt mellette, még mindig meztelenül – talán csak 
nem érdekelte, vagy észre se vette. 

– Meghalt – mondta Foley. 
Az asszony pár másodpercig kivárt, csak azután kérdezte meg: 
– Alexander hol van? 
– A szekrényben. – Foley felállt. – De maga maradjon itt, mert az egyik 

még itt császkál a házban. 
 

*** 
 
Karen a nyitott bejárati ajtóban állt. Látta az előtérben széthajigált 

kartondobozokat, meg a pisztollyal a kezében a lépcsőn fölfelé trappoló 
tagbaszakadt férfit. A férfi a lövések hallatán megtorpant, láthatólag nem 
tudta, mit csináljon. Karen egy pillanatra sem vette le róla a szemét; 
mindketten mozdulatlanul, feszülten figyelve álltak. Kintről sietős léptek 
hallatszottak a ropogós havon, majd csend támadt. 

– Karen! 
A lépcsőn álló tagbaszakadt férfi odakapta a fejét a hangra, és 

észrevette Foleyt, aki az emeleti folyosó nyitott részén állva Karent nézte. 



Karen a lépcső aljához ugrott, és a felé forduló férfira szögezte a Sig 
Sauert. 

– Rendőrség! Dobja el a fegyvert, vagy meghal. Gyerünk, dobja el! 
A férfi esetlennek tetsző, darabos mozdulattal lehajolt, és a lépcsőre 

tette a pisztolyát. Halálosan ijedtnek látszott. 
– Jöjjön le! 
Karen egy pillantást vetett a folyosón álló Foleyra. 
– Ez Fehérember Bob – mondta Foley. – Becsület istenemre így hívják. 

A másik kettő meghalt. – Szünet. – Buddy is. 
– Ne mozduljon – felelte Karen. 
Az ajtóhoz terelte Fehérember Bobot, az ajtó előtt álló egyenruhások és 

nyomozók közé. Már Raymond Cruz is megérkezett. 
– Van még egy odabent – mondta neki Karen. – Megengedi, hogy én 

hozzam ki? 
Cruz tétovázott. 
– Miért? 
– Ismerem. 
– Barátja? – kérdezte meglepetten Cruz. 
– Ismerem – felelte Karen. 
 

*** 
 
Foley időközben lejött a lépcsőfordulóig, megvárta, míg Karen a lépcső 

aljához ér, és az arcára húzta a símaszkot. 
– Jaj, Jack... Ne. 
– Gondold azt, hogy valaki más vagyok. 
– Azt hiszed, képes volnék lelőni? 
Foley elővette zsebéből a pisztolyokat. 
– Ha te nem lősz le, majd lelő valamelyik rendőr. Megmondtam neked, 

hogy nem megyek vissza. 
– Miért csinálod ezt? Mi vagy te? Mozigengszter? Tedd le azokat a 

pisztolyokat. 
Foley lassan csípőmagasságba emelte a fegyvereit. Karen hangokat 

hallott a háta mögül. Nem nézett hátra, csak fölemelte a kezét. 
– Jól van, Jack – mondta. 
Nem kapkodta el. Fölemelte a Sig Sauert, célzott és lőtt. Foley elzuhant 

a lépcsőn, elejtette a fegyvereit, és a jobb combjához kapott. Karen 
hátrafordult Cruzhoz. 

– Várjon egy kicsit. 
Fölment a lépcsőn Foleyhoz, leült mellé, óvatosan felhúzta arcáról a 

símaszkot, és belenézett a szomorú szempárba. 
– Ne haragudj, Jack, de egyszerűen nem tudtalak lelőni. 
– Most lőttél le, az ég áldjon meg. 



– Tudod, hogyan értem – mondta Karen Sisco. – És meg akarom 
mondani, hogy klassz hapsi vagy, és egy percig sem éreztem, hogy öreg 
lennél hozzám. – Felsóhajtott. – Csak az a baj, hogy harminc év múlva 
már nem biztos, hogy így fogom érezni. Sajnálom, hogy így alakult, Jack. 
Őszintén. 

Jack Foley fájdalomtól eltorzult arccal, szótlanul nézett rá. 
 

*** 
 
– Még nem tudják, hogy rá akarják-e verni a gyilkosságokat – mondta 

másnap reggel Karen Sisco az apjának a telefonba. – Nem hiszem, hogy 
erőltetnék. A szövetségiek vették őrizetbe, úgyhogy amikor ők végeznek 
vele, visszaviszik Floridába. 

– Nem lenne rossz kis műsor, ha veled kísértetnék. 
– Nem lehetetlen. 
– Érezd vele jól magad a gépen... Folytassátok ott, ahol az az időkérés 

vagy minek neveztétek, abbamaradt. Aztán vidd be a sittre. 
– Tudta, hogy mit csinál – válaszolta Karen. – Senki sem 

kényszerítette, hogy bankokat fosztogasson. Ismered a régi mondást: ne 
légy bűnöző, ha nem bírod a sittet. 

– Na ez az én lányom – dörmögte Marshall Sisco. – Igazi tökös kislány. 
 


