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Első fejezet 

 

Aznap reggel a nyár duzzogva, sötéten sűrűsödött össze Charlotte körül, forró 

levegő remegett az úttest felett. Óriási volt a forgalom, az emberek új építkezések 

és az eldózerolt múlt mellett nyomultak előre az ígéret földje felé. Az Amerikai 

Bankegyesületi Központ hatvan emelete a belváros fölé tornyosult, a tetejét orgona-

sípokhoz hasonló korona ékesítette, amely mintha himnikus énekkel dicsőítette 

volna a pénz istenét. A város maga volt a becsvágy és a változás. Olyan sebesen 

terjeszkedett, hogy sokszor a saját utcáit sem tudta számon tartani. Olyan volt, mint 

egy esetlen kamasz fiú, aki hirtelen nőtt nagyra, és túlságosan is eltöltötte az az ér-

zés, amit első telepesei büszkeségnek neveztek. 

A város és a megye Mecklenburgi-Strelitz Charlotte Sophia hercegnőről kapta 

a nevét, akit azelőtt hívtak így, mielőtt III. György király felesége lett. A németeket, 

akárcsak a skótokat és az íreket, ugyanaz a szabadságvágy fűtötte. Megint más lap-

ra tartoztak az angolok. Amikor Lord Cornwallis 1780-ban úgy döntött, hogy meg-

támadja és elfoglalja azt a várost, amit a királynő városaként ismertek, az itt élő ko-

nok presbiteriánusok olyan ellenségesen fogadták, hogy a lord Charlotte-ot „Ame-

rika darázsfészkének” nevezte el. Két évszázaddal később a város hivatalos pecsét-

je, az NBA kosárlabdacsapat kabalája, és az egészet védelmező rendőrség szimbó-

luma ez a rajzó jelkép lett. 



Az éjkék alapon fehéren kerengő dervis volt az, amit Virginia West rendőrfő-

nök-helyettes a parancsnoki sávok mellett ropogós fehér egyenruhája vállán viselt. 

A legtöbb zsarunak őszintén szólva halvány fogalma sem volt arról, mit jelent ez a 

jelkép. Volt, aki tornádónak hitte, mások fehér bagolynak, megint mások szakáll-

nak. Volt, aki meggyőződéssel vallotta, hogy az arénában vagy a kétszázharminc-

millió dolláros stadionban rendezett sporteseményekhez van köze; a stadion úgy 

lebegett a belváros fölött, mint egy idegen űrhajó. De Westet nem is egyszer csípte 

már meg darázs, és pontosan tudta, mit jelent a darázsfészek. Ide készült, amikor 

munkába ment, és reggelente a Charlotte Observer-t olvasta. Rajzott az erőszak, és 

mindenki egyszerre beszélt. És ezen a reggelen West komor, dühödt kedvében volt, 

készen arra, hogy alaposan megpiszkálja a dolgokat. 

A városi rendőr-főkapitányságot nemrégiben költöztették át az új, gyöngyház-

fényben ragyogó betonkomplexumba, a másként VRF-ként is rövidített központba, 

a város szívébe, a Trade Streetre, pontosan abba az utcába, amelyen az angol hódí-

tók annak idején bemasíroztak a városba. A környéken soha nem szűnő építkezés 

folyt, mintha a változás egy vírus volna, ami hatalmába kerítette West szervezetét. 

A VRF-nél a parkolás továbbra is rendezetlen volt, és West még nem költözött át 

teljesen az új irodájába. Sáros tócsák és por volt mindenütt. A megkülönböztető jel-

zés nélküli új szolgálati kocsija olyan szemkápráztatóan egyenruhakék volt, hogy 

legalább heti három alkalommal rohant el lemosatni. 



Amikor a VRF előtti fenntartott parkolóhelyekhez ért, egyszerűen nem hitt a 

szemének. Szokott helyén egy drogdílerhez illő Suzuki állt, fényes, krómozott 

alufelnikkel és irritáló papagájzöld karosszériával, amiről West tudta, hogy több 

szempontból is kiakasztja az embereket. 

- A fenébe! - Körülnézett, mintha felismerhetné azt, aki ezt a bűnt elkövette. 

Más rendőrök ki- és beálltak, rabokat hoztak a hatszáz fős rendőri és fel nem 

esküdött technikai személyzetből álló, örökös mozgásban levő főkapitányságra. 

West egy pillanatig csak ült és a parkolót pásztázta a tekintetével; csábította a mos-

tanra már jéggé dermedt szalonnás-tojásos piskóta illata. Beállt a csillogó-villogó 

üvegajtó előtti negyedórás parkolóhelyre. Kiszállt a kocsiból, és megpróbálta vala-

hogy összeszedni az aktatáskáját, a retiküljét, az aktákat, az újságokat, a reggelijét 

és egy nagy pohár kávét. 

A csípőjével éppen bevágta maga mögött a kocsi ajtaját, amikor kilépett az 

épületből az a fazon, akit a tekintetével keresett. Börtöndivat szerint öltözött: a far-

merja menő módon a csípőjére csúszott, alóla tizenöt centire kivillant pasztellszínű 

alsója. A divat a dutyiból indult el, ahol a raboktól elveszik a nadrágszíjukat, ne-

hogy felakasszák magukat vagy a társaikat. A divat aztán minden faji és társadalmi, 

gazdasági korlátot ledöntve terjedt el, míg a fél város nadrágja le nem csúszott. 

West nem értette a dolgot. Otthagyta a kocsiját, ahol volt, és a karjában tartott hol-

mijával küszködött, miközben a pasi üdvözlést motyogva továbbvonult. 



- Brewster! - West hangjára a férfi úgy torpant meg, mintha pisztolyt fogtak 

volna rá. - Mégis mit képzelsz, hogy az én helyemen parkolsz? 

A férfi elvigyorodott, és gyűrűi, hamis Rolex órája csakúgy szikrázott, amikor 

széles mozdulattal körbemutatott. Zakója alól kivillant a fegyvere. 

- Nézz körül! Mondd meg, mit látsz! Egész Charlotte-ban nincs egy rohadt par-

kolóhely. 

- Ezért kapnak parkolóhelyet az olyan fontos emberek, mint én - mondta West 

a beosztott detektívjének, és odadobta neki a kocsi kulcsát. - Hozd be, amikor beáll-

tál a kocsimmal! - parancsolta. 

West negyvenkettő volt, de olyan nő, aki után még mindig megfordultak a fér-

fiak. Sohasem volt még házas, csupán azzal a feladattal tudott együtt élni, ami vé-

leménye szerint e földön neki rendeltetett. Sötétvörös, a kelleténél kicsit rendezet-

lenebb és hosszabb haja és sötét szeme volt. Tekintete villámként cikázott. Alakja 

lenyűgöző volt, amit igazából meg sem érdemelt, hiszen semmit sem tett annak ér-

dekében, hogy karbantartsa formás idomait és feszes bőrét. Úgy viselte az egyenru-

hát, hogy más nőnek is kedve szottyant rá, de nem ezért cserélte uniformisra a pol-

gári öltözéket. Háromszáznál is több Ronald Brewsterhez hasonló okostóni nyomo-

zó főnöke volt, akiket minden lehetséges módon és eszközzel emlékeztetnie kellett 

a törvényre és a rendre. 



Befelé menet zsaruk üdvözölték. Jobbra, az irodák irányába indult, ahol Judy 

Hammer rendőrfőnök döntött mindenben, ami ebben a százmérföldes körzetben, 

közel hatmillió ember rendőrséget illető ügyében kellett. West szerette a főnöknő-

jét, de e percben mégsem rajongott érte. Tudta jól, miért hívták be ilyen korán egy 

megbeszélésre, de a helyzetet sem józan ésszel felfoghatónak, sem irányíthatónak 

nem tartotta. Kész őrület, sommázta magában. Bement Hammer külső irodájába, 

ahol Fred Horgess kapitány éppen telefonon beszélt. Tenyerével befogta a mikro-

font, és Nem tehetek semmit arckifejezéssel rázta a fejét West felé, aki Hammer sö-

tét faajtaja felé fordult, amelyen fényes réztáblán a főnöknője neve állt. 

- Nem jó - vonta meg a vállát Horgess. 

- Nem kell mondanod, úgy is tudom - förmedt rá ingerülten West. 

Holmiját egyensúlyozva tükörfényes fekete Bates cipője orrával bekopogott, 

könyökével lenyomta a kilincset, miközben majdnem kilöttyintette a kávét, de az 

utolsó pillanatban mégis elkapta. Hammer az aktákkal telezsúfolt íróasztala mögött 

ült, gyerekek és unokák bekeretezett fényképeitől körülvéve. Mögötte a falon a 

küldetését megfogalmazó jelmondat: Akadályozzuk meg a következő bűncselek-

ményt! Ötvenes évei elején járt, elegáns tyúklábmintás kosztümöt viselt, a telefon-

készülékei szünet nélkül csörögtek, de e percben ennél fontosabb dolog kötötte le a 

figyelmét. 



West mindent lepakolt egy székre, és leült egy másikra a Rendőrfőnökök Nem-

zetközi Szervezete rézből készült Szárnyas Győzelem szobrocskája közelében, 

amellyel egy éve tüntették ki Hammert. Hammer nem vette a fáradságot, hogy ta-

lapzatot csináltasson a szobornak, vagy díszhelyre tegye. A csaknem egyméteres 

szobor azóta is ugyanazon a helyen állt a szőnyegen, az íróasztala mellett, mintha 

arra várna, hogy valami jobb helyre szállítsák. Judy Hammer azért nyert ilyesmiket, 

mert a kitüntetések hatástalanok maradtak rá. West levette a kávéjáról a fedelet, és 

a pohárból felszállt a gőz. 

- Tudom, miről van szó - jelentette ki -, és tudod, mi a véleményem. 

Hammer egy kézmozdulattal belefojtotta a szót. Előrehajolt, kezét összekul-

csolta az íróasztalon. 

- Végre-valahára megszereztem a városi tanács, a város független közigazgatá-

si vezetőjének és a polgármesternek a támogatását, Virginia - kezdte. 

- És mindannyian, téged is beleértve, tévedésben vagytok. - West cukrot és tej-

színt tett a kávéjába, és megkeverte. - Fel nem foghatom, hogy beszélted rá őket, és 

már most kijelenthetem, hogy valahogy megtalálják majd a módját, hogy mindent 

elszúrjanak, mert valójában nem akarják, hogy megtörténjen. És neked sem kellene 

akarnod. Egyszerűen összeférhetetlen, ha hagyjuk, hogy egy rendőrségi újságíróból 

önkéntes zsaru legyen és velünk együtt járja a körzetet. 



A papír zörgött, amikor West kicsomagolta a zsíros szendvicsét, amit Hammer 

sosem vett volna a szájába. Még abban az időben sem, amikor a normálisnál sová-

nyabb volt, és egész nap talpon volt előbb a dutyisoron, majd a fiatalkorúak osztá-

lyán, a bűnelemzésen, a nyilvántartásban, a vizsgálati osztályon, az autólopásin, 

vagyis azokon az izgalmas ügyeken dolgozott, amiket a nők még akkor kaptak, 

amikor nem engedték őket járőrözni. 

Hammer nem hitt a zsírban. 

- De komolyan! - kiáltott fel West az első falat után. - A legutóbbi Observer- 

újságíró úgy elszúrta a dolgot, hogy be kellett perelned a lapot. 

Hammer nem szívesen emlékezett vissza Weinsteinre, arra a hitvány disznóra, 

sőt valójában bűnözőre, akinek elkövetési módszere abban állt, hogy akkor ment be 

az ügyeletes kapitány irodájába vagy a nyomozati osztályra, amikor senki sem volt 

ott, és az íróasztalokról, nyomtatókból, faxgépekről egyszerűen ellopta a jelentése-

ket. Ez az „együttműködés” akkor érte el csúcspontját, amikor életrajzzal egybekö-

tött rövid méltatást írt Hammerről, és ezt a lap vasárnapi címoldalára tették. A 

cikkben Weinstein azt állította, hogy Hammer személyes céljaira használja a rend-

őrségi helikoptert, az éppen szolgálaton kívüli rendőrökkel fuvaroztatja magát min-

denhova, és velük végezteti el a ház körüli munkákat. És amikor a lányát ittas veze-

tésen kapták, Hammer elintézte, hogy ejtsék ellene a vádat. 



Ebből természetesen semmi sem volt igaz. Hammernek egyébként sem volt lá-

nya. 

Hammer láthatóan frusztráltan állt fel; nyugtalanította a világ mocska. Szok-

nyája zsebébe mélyesztette a kezét, és Westnek hátat fordítva kinézett az ablakon. 

- A Charlotte Observer és a város azt hiszi, hogy nem értjük meg őket, és fü-

tyülünk rájuk - kezdte újra az igehirdetését. - És tudom, hogy nem értenek meg 

minket. És fütyülnek ránk. 

West összegyűrte a papírtálcát, és undorodva egy kétpontost dobott a szemét-

kosárba. 

- Az Observer-t csak egyetlen dolog izgatja, hogy besöpörjön még egy Puli-

tzer-díjat. 

 Hammer olyan komolyan fordult felé, amilyennek még sohasem látta. 

- Tegnap az új laptulajdonossal ebédeltem. Legalább egy évtizede ez volt az el-

ső alkalom, hogy tőlünk bárki civilizált beszélgetést folytatott velük. Kész csoda. - 

Szokása szerint fel-alá kezdett járkálni, és közben szenvedélyesen hadonászott. - 

Tényleg ki szeretnénk próbálni. Hogy visszafelé sülhet el? De mennyire! - Kis szü-

netet tartott. - De ha beválik? Andy Brazil… 

- Hogy ki? - ráncolta a homlokát West. 



- Nagyon-nagyon elszánt - folytatta Hammer. - A valaha volt legjobb ered-

ménnyel végezte az önkéntes akadémiánkat. A kiképzőtisztek le voltak nyűgözve! 

Ami azt jelenti, hogy nem éget le minket. Virginia? Nem, nem. Azt azonban nem 

tűröm, hogy ez a fiatal riporter odakint elcsesszen egy nyomozást, és hogy rossz 

színben tüntesse fel, amit teszünk. Nem szabad hazudni neki, nem szabad előtte 

köntörfalazni, megütni, bántani. 

West a tenyerébe temette az arcát, és felnyögött. Hammer visszament az író-

asztalához, és leült. 

- Ha ez az egész jól sül el - folytatta a rendőrfőnöknő -, gondolj bele, milyen jó 

volna a rendőrségre nézve, a közösségi politikát tekintve akár itt, akár világszerte. 

Hányszor hallottam a szádból, hogy „Ha minden állampolgár csak egy éjszaka ve-

lünk tartana!” 

- Többé nem mondom - ígérte West, és komolyan is gondolta.  

Hammer áthajolt az íróasztala felett, és helyettesére mutatott, akit csodált, és 

akit néha meg tudott volna rázni, amiért olyan szűk látókörű.  

- Azt akarom, hogy ismét járőrözz! - parancsolt rá. - Mégpedig Andy Brazillal. 

Olyan adagot kapjon, amit egy életen át nem felejt el. 

- A francba is, Judy! - fortyant fel West. - Ne tedd ezt velem! Fülig ülök a de-

centralizációban. Az utcai bűnüldözési egység romokban hever, két kapitányom is 



kiesett a melóból. Goode-dal szokás szerint képtelenek vagyunk egyezségre jutni, 

és… 

De Hammer már oda sem figyelt rá. Feltette az olvasószemüvegét, és egy je-

lentést kezdett olvasni. 

- Még ma intézkedj - vetette oda. 

 

Andy Brazil sebesen és keményen sprintelt. Hangosan fújta ki a levegőt, és 

Casio óráján ellenőrizte az időt, amikor rátért a Davidson Egyetemet körbevevő fu-

tópályára; az egyetem a várostól északra, egy hasonló nevű kisvárosban volt. Brazil 

itt nőtt fel, itt végezte el az egyetemet tenisz- és egyetemi ösztöndíjasként. Világéle-

tében az egyetemi városrészben lakott, a Main Streeten egy roskatag favázas ház-

ban, a temetővel szemben, amit a nemrégiben átalakított koedukált iskolához ha-

sonlóan még a polgárháború előtt létesítettek. 

Pár évvel ezelőttig az anyja az egyetem élelmiszerellátójában dolgozott, így 

Brazil itt nevelkedett; elnézte a gazdag csemetéket és a sietősen lépkedő Rhodes-

ösztöndíjasokat. Még a magna cum laude minősítésű diplomája előtt, pár osztály-

társa - rendszerint a pomponlányok - városinak vélték, és flörtöltek vele, miközben 

tojást és kukoricadarát mert a tányérjukra. Bután meglepődtek, amikor valamelyik 



folyosón könyvekkel megrakodva elhúzott mellettük, mert attól tartott, elkésik az 

órájáról. 

Soha nem érezte úgy, hogy ide tartozna, vagy akár máshova. Mindig is úgy 

érezte, mintha egy üvegfalon át nézné az embereket: akárhogy igyekszik, képtelen 

megérinteni őket, hacsak nem a mentorai. Amióta az eszét tudta, a tanárokért, 

edzőkért, lelkészekért, biztonsági őrökért, adminisztrátorokért, dékánokért, orvoso-

kért és nővérekért rajongott, akik elfogadták, sőt értékelték szokatlan merengéseit 

és magányos kóborlásait, valamint írásait, amelyeket szerényen megosztott velük, 

amikor munkaidő után, a helyi M&M üdítős boltból limonádéval és anyja sütemé-

nyével beállított hozzájuk. Brazil egész egyszerűen író volt, az élet és tartozékainak 

írnoka, aki alázattal és bátor szívvel nyugodott bele hivatásába. 

Korán volt még ahhoz, hogy rajta kívül más is fusson, így mindössze egy tan-

széki feleséggel találkozott, akinek itt-ott lomposodásnak indult alakját csak a halál 

alakítja majd át, és két lötyögő tréninget viselő nővel, akik lihegve panaszkodtak 

férjeikre, akik lehetővé tették, hogy munka helyett itt kocogjanak. Brazil egy Char-

lotte Observer feliratú pólót és sortot viselt, és fiatalabbnak látszott huszonkét évé-

nél. Jóképű és szenvedélyes volt, a járomcsontja széles, a haja szőkével csíkozott, a 

teste kemény és kisportolt. Mintha észre sem vette volna, milyen reakciót vált ki 

másokból, vagy talán ez nem is volt számára fontos. Többnyire másra figyelt. 



Brazil azóta írt, hogy elsajátította ezt a készséget, és amikor a Davidson elvég-

zése után állást keresett, megígérte az Observer laptulajdonosának, Richard 

Panesának, hogy ha ad neki egy esélyt, nem fogja megbánni. Panesa betette a Té-

véhéthez ügyintézőnek: tévéműsorokat és filmelőzeteseket kellett átírnia. Utált 

műsorelőzetest írni olyasmihez, amit nem is látott. Nem szerette a többi hivatalno-

kot, sem a magas vérnyomásban szenvedő, túlsúlyos főnökét. Az ismeretlen jövőre 

ígért címlapsztorin kívül nem termett itt számára babér, és lassanként kezdett hajna-

li négyre bejárni, hogy délre már befejezze a munkáját. 

Déltől fogva egyik íróasztaltól a másikig ment, szemétben turkáló sztorikért 

kuncsorgott a munkát kerülő, viharedzett riporterektől. Ezekből mindig sok volt. Az 

üzleti élettel foglalkozó riporter odadobta neki a friss hírlapi információt az 

Ingersoll-Rand-féle legújabb levegőkompresszorról. Brazil tudósított az Ebony di-

vatbemutatóról, amikor az a városba érkezett, a bélyeggyűjtőkről és a Radisson 

Szállóban tartott ostáblabajnokságról. Interjút készített a hosszú, platinaszőke hajú 

Rick Flairrel, amikor a cserkészszövetség vándorgyűlésének díszvendége volt. Írt a 

Coca-Cola 600 roncsderbijéről, és meginterjúvolta a nézőket, akik sört vedeltek, 

miközben tovadurrogtak a roncsok. 

Egymás után öt hónapon át száz óra túlórát teljesített és több cikket írt, mint 

Panesa legtöbb riportere együttvéve. Panesa zárt ajtók mögött értekezletre hívta 

össze a főszerkesztőt, a szerkesztőség vezetőjét és a hírszerkesztőt, hogy megvitas-



sák, megtegyék-e Brazilt riporternek, amikor letelik az első hat hónapja. Már alig 

várta, milyen képet vág Brazil, amikor közli vele a jó hírt, mert tudta, hogy el lesz 

ragadtatva, amikor felajánlja neki az általános riportokat. De Brazil nem volt elra-

gadtatva. 

Addigra már jelentkezett a Charlotte-i Rendőr-főkapitányság önkéntes akadé-

miájára. 

Átjutott a múltját feltáró ellenőrzésen, és felvették arra az osztályra, ami követ-

kező tavasszal indult. Addig is azt tervezte, hogy folytatja unalmas melóját a tévé-

magazinnál, ami sok szabadidővel járt. Végzés után azt remélte, hogy a laptulajdo-

nostól megkapja a rendőrségi rovatot, és az újságnál végzett munkája mellett az ön-

kéntesi tevékenységét is folytathatja. Ő írja majd a város történetében egyedülálló-

an jól tájékozott és éleselméjű rendőrségi riportokat. Ha pedig az Observer nem 

megy bele, Brazil majd keres olyan hírügynökséget, ami belemegy, vagy elmegy 

rendőrnek. Mindegy, ki mit gondol vagy tesz, Brazil nem törődött bele senki nem-

leges válaszába. 

Meleg, párás reggel volt, és amikor a hatodik kört kezdte, már patakokban folyt 

róla az izzadság. Elnézte a repkénnyel befuttatott kecses, polgárháború előtti tégla-

épületeket, a kupolás Chambers-házat, amelyben az osztálytermek voltak, és a fe-

dett teniszpályát, ahol úgy küzdött, mintha a vereség a halállal volna egyenlő. 

Egész életében azért harcolt, hogy tizennyolc mérfölddel előrébb jusson a 77-es ál-



lamközi autópályán a South Tryon Streetre, ahol majd írásból élhet meg. Eszébe 

jutott, amikor tizenhat évesen először kezdett kocsival járni Charlotte-ba, amikor a 

város körvonala átlátható volt; a belvárosba jó volt bemenni. Most eszelős teljesít-

ményekre törő kő- és üvegbirodalom lett, ami egyre csak nő. Már azt sem tudta, 

kedveli-e. Illetőleg abban sem volt biztos, hogy a város kedveli-e őt. 

A nyolcadik mérföldnél letenyerelt a fűre, és fekvőtámaszokba fogott. Erős 

karján kidolgozott volt az izomzat, finoman kirajzolódó erek táplálták erejét. Ned-

ves bőrére tapadó haja aranyszínű volt, az arca kivörösödött. Hátára hengeredett, és 

az erőfeszítés örömét átérezve beszívta a friss, finom levegőt. Lassan felült, kinyúj-

tózott, majd felállt; a mozdulat azt jelezte, hogy kész elkezdeni a napot. 

Visszakocogott huszonöt éves, fekete BMW 2002-jéhez, amivel az utcán par-

kolt. Ragyogóra viaszolta és fényesítette, a motorháztetőről már rég lekopott az 

embléma, amit a modellen használatos festékkel, gondos kézzel festett vissza. Az 

autóban mintegy százhúszezer mérföld volt, és havonta legalább egyszer lerobbant, 

de Brazil szinte mindent meg tudott rajta javítani. Az ülések nyeregbőrből készül-

tek, és a kocsit új rendőrségi autórádióval és adóvevővel is felszerelték. 

A szolgálat csak négykor kezdődött, de Brazil már délben beállt a számára 

fenntartott helyre. Ő volt az Observer rendőrségi riportere, és kiemelt helyen, az aj-

tó közelében parkolhatott, hogy ha baj van, azonnal indulhasson. 



Amint belépett az előcsarnokba, úgy szimatolta meg a nyomdafestéket és a tin-

tát, mint egy vadállat a vért. Az illat olyan izgalmat ébresztett benne, mint a rendőr-

ségi villogó fények és a sziréna, és boldog volt, hogy az eligazításban ülő őr már 

nem íratja alá vele a jelenléti ívet. Brazil mozgólépcsőn ment fel; felkocogott a 

fémlépcsőn, mintha késésben volna. A másik oldalon lefelé jövők úgy álltak a lép-

csőn, mint a szobrok. Kíváncsian bámultak rá. Az Observer hírszerkesztőségén 

mindenki tudta, kicsoda Brazil, és nem voltak barátai. 

A hírszerkesztőség nagy, szürke terem volt; billentyűk kattogása, telefoncsör-

gés és az éterből gyorsan terjedő híreket elkapó nyomtatók zörgése töltötte meg. A 

riporterek izgatottan meredtek a képernyőkre, és a keménypapír-borítón az újság 

nevét viselő noteszeikben lapozgattak. Jöttek-mentek a teremben, aztán a nő, aki a 

helyi politikával foglalkozott, egy hír nyomán kirohant. Brazil még most sem hitte 

el, hogy része ennek a fontos, mámorító világnak, ahol a szavak sorsokat döntenek 

el, és az emberek gondolkodását befolyásolják. Imádta a drámát, talán, mert szüle-

tésétől fogva ezzel táplálták, bár általában nem a legmegfelelőbb módon. 

Új íróasztala a városi részlegben volt, közvetlen a laptulajdonos, Richard 

Panesa üvegfülkéje előtt. Brazil szerette Panesát, és vágyott rá, hogy lenyűgözze. 

Panesa jóképű férfi volt, a haja ezüstösen szőke, vékony termetű volt, és a megjele-

nése semmit sem veszített vonzerejéből, így túl a negyvenen. A tulajdonos magas, 

egyenes tartása jól érvényesült elegáns sötétkék vagy fekete öltönyeiben, és finom 



parfümöt használt. Brazil bölcsnek tartotta, bár erről még nem volt alkalma megbi-

zonyosodni. 

Panesának volt egy rovata a vasárnapi számban, és a Charlotte-ban valamint a 

környékén élő nők rajongó levelekkel árasztották el, és titkon azon törték a fejüket, 

milyen lehet Panesa az ágyban. Legalábbis Brazil így képzelte. Amikor Brazil leült 

az íróasztalához, és lopva bekukkantott a tulajdonos átlátszó birodalmába, 

Panesának éppen megbeszélése volt. Brazil igyekezett elfoglaltnak mutatkozni: no-

teszekben lapozott, fiókokat húzogatott, rég megjelent sztorik régi nyomtatását né-

zegette. Panesa figyelmét nem kerülte el, hogy fiús külsejű, érdeklődő rendőrségi 

riportere az új megbízatása első napján négy órával hamarabb jött munkába. Panesa 

nem csodálkozott ezen. 

Brazil napirendjén az első az volt, hogy Tommy Axel ismét egy éjjel-

nappaliban vett rózsát hagyott az íróasztalán. A rózsának szomorú, egészségtelen 

külseje volt, mint azoknak az embereknek, akik olyan intézményekben vásároltak, 

ahol sötétvörös, szorosan összetekert szenvedélyt árulnak egy dollár kilencvennyol-

cért. Még az eredeti átlátszó celofánban volt, és Axel egy kis üveget is erősített a 

szárra, hogy a virág frissen maradjon. Axel a zenekritikus volt, és Brazil tudta, 

hogy e pillanatban is a színes hírek részlegéből figyeli. Kivett egy kartondobozt az 

íróasztala alól. 



Még nem költözött be teljesen. Nem mintha a feladat különösen megterhelő lett 

volna, de még nem kapott megbízatást, és most fejezte be a magára kirótt beszámo-

ló megírását arról, hogy milyen volt az önkéntesek tanfolyamát elvégezni a rendőr-

ségi akadémián. Ezt azután korlátozott ideig bővítheti, kurtíthatja és csiszolgathatja; 

elborzasztotta a kilátás, hogy ölbe tett kézzel üljön a hírszerkesztőségben. Szokásá-

vá vált, hogy végigfussa az újságnak a városi telefonkönyvek melletti faorsókra ki-

tett mind a hat kiadását. Gyakran megnézte a hirdetőtáblát, ellenőrizte üres leveles-

ládáját, és aprólékos gonddal, szándékos lassúsággal költöztette át szakmai ingósá-

gait a negyvenöt lábnyi, nem túl nagy távolságról. 

Ezen ingóságok közt volt egy Rolodex névjegytartó néhány fontos telefon-

számmal – a tévéállomások és különféle műsorok elérhetőségével -, valamint a bé-

lyeggyűjtők és Nick Flair telefonszámával, aminek most már nem sok hasznát ve-

hette. Brazilnak rengeteg notesze, tolla, ceruzája volt, megőrizte a cikkei másolatát, 

félretette a város több térképét is, és mindez belefért egy aktatáskába, amit kiárusí-

táson vett a Beik nagyáruházban, amikor megkapta a kinevezését. Fényes, bordó 

bőr volt, csillogó rézcsatokkal, és Brazil nagyon büszke volt, amikor kézbe vette. 

Nem voltak fényképei, amiket elrendezhetett volna az íróasztalán, mivel egyke 

volt, és házi kedvencei sem igen akadtak. Átfutott az agyán, hogy hazatelefonálhat-

na, hogyan mennek otthon a dolgok. Amikor futás után hazament zuhanyozni és 

átöltözni, az anyja szokás szerint a nappaliban, a kanapén aludt. A tévében bömbölt 



a szappanopera, amire az anyja később nem fog emlékezni. Mrs. Brazil naponta a 

7-ik csatornán nézte az életet, és egyetlen cselekményt sem tudott volna elmesélni. 

A tévé kötötte csak az emberekhez, nem tekintve fiához fűződő kapcsolatát. 

Fél órával azután, hogy Brazil belépett a hírszerkesztőségbe, megszólalt a tele-

fonja, amitől megriadt. Felgyorsult a szívverése, amikor felkapta a kagylót. Körül-

nézett; kíváncsi volt, ki tudja, hogy itt dolgozik. 

- Andy Brazil - szólt bele igen hivatalosan a kagylóba. 

Felismerte a nehéz szuszogást, a perverz nő hangját, aki hónapok óta zaklatta. 

Brazil hallotta az ágyon, a kanapén vagy a díványon, amint azt a dolgot művelte. 

- A kezemben van - mondta a perverz halk, hátborzongató hangon. - Megvan. 

Ki-be csúszik, mint egy pozan… 

Brazil lecsapta a kagylót, és vádló tekintetet vetett Axelre, de Axel az ételkriti-

kussal beszélgetett. Brazil életében először kapott obszcén hívásokat. Az egyetlen 

hasonló eset akkor történt vele, amikor a BMW-jét a közeli Corneliusban egy au-

tómosóban fényesítette, és egy sárga Volkswagen bogárban egy tésztaképű görény 

hajtott mellé, és megkérdezte, hogy akar-e húsz dollárt keresni. 

Brazil első gondolata az volt, hogy az autóját akarja vele lemosatni, mivel látta, 

hogy olyan szépre mossa a sajátját. De tévedett. Brazil ingyen bekapcsolta a pasi-

nak a magasnyomású mosót. Memorizálta a szemétláda rendszámát, és azóta is a 



tárcájában őrizte egy cédulán, hogy alkalomadtán lecsukathassa. Amit a pasas java-

solt, az a természet ellen való vétek volt egy ősi észak-karolinai törvény szerint, 

amit senki sem tudott értelmezni. De amit a pénzéért cserébe szeretett volna, az 

elég egyértelmű volt. Brazil képtelen volt felfogni, miért akarna bárki is ilyet tenni 

egy idegennel. Ő még a jó ismerőseivel sem inna egy üvegből, gondolta. 

Brazil nem volt naiv, de a Davidsonon szerzett szexuális tapasztalatai hiányo-

sabbak voltak a szobatársáénál, ezzel nagyon is tisztában volt. Végzősként, az utol-

só szemeszterben több időt töltött éjszaka a Chambers előtti férfimosdóban, ahol 

egy nagyon kényelmes dívány volt. Míg a szobatársa a barátnőjével aludt, Brazil 

könyvek társaságában töltötte az éjszakát. Senki sem tudott erről, talán csak a ház-

felügyelők, akik rendszeresen látták hajnali hatkor kilépni Brazilt az épületből, de 

sosem látták oda belépni. 

Brazil visszatért az elátkozott házba, amiben a Main Streeten a szobatársával 

laktak. Brazilnak természetesen megvolt a maga kis elzárt helye ezen a lepratele-

pen, de a falak nagyon vékonyak voltak, és lehetetlen volt koncentrálni, amikor 

Jennifer és Todd nekiláttak. Brazil minden szót hallott, mindent, amit műveltek. 

Brazil a San Diegó-i Sophie-val járt az egyetemi évek alatt, vagyis hol jártak, 

hol nem. Nem szeretett bele, és ez fékezhetetlenné tette a lány vágyát, és többé-

kevésbé derékba törte a karrierjét a Davidsonon. Sophie először lefogyott. Amikor 

ez nem segített, meghízott. Rászokott a dohányzásra, aztán abbahagyta, mononuk-



leózist kapott, felgyógyult belőle, terápiára járt, és mindent elmesélt Brazilnak. De 

egyik sem lett az a szerelmi bájital, amiben Sophie reménykedett; a második évben 

Sophie a karácsonyi szünetben lefeküdt a zongoratanárával. Bűnét bevallotta Bra-

zilnak. A lány Saabjában és a kollégiumi szobájában csókolóztak. Sophie tapasztalt 

volt, gazdag és orvostanhallgató. Hajlandó volt türelmesen elmagyarázni az anató-

miai valóságot, és Brazil nyitott volt a felfedezésre, amire valójában nem is volt 

szüksége. 

Brazil egy órakor bekapcsolta a számítógépét, és rákattintott a fájlra, amiben a 

rendőr-akadémiás sztoriját őrizte, amikor leült mellé a szerkesztője. Ed Packer leg-

alább hatvan volt, rendetlen ősz üstökkel és ábrándos, szürke szemmel. Rossz, fi-

gyelmetlenül megkötött nyakkendőt viselt, az ingujját feltűrte. Valamikor kövér le-

hetett, mert óriási volt a nadrágja, és a kezét mindig a korcba dugta, s körben betűr-

te az ingét. Ezt tette most is. 

Brazil rákoncentrált. 

- Úgy fest, hogy ma lesz a nagy este - közölte Packer ingtömködés közben. 

Brazil pontosan tudta, mire céloz a szerkesztője, és elégedetten a levegőbe 

bokszolt, mintha most nyerte volna meg az amerikai nyílt teniszbajnokságot. 

- Igen! - harsogta. 



Packer akaratlanul is a komputer képernyőjére nézett. Amit látott, felkeltette az 

érdeklődését. Ingzsebéből elővette a szemüvegét. 

- Egyes szám első személyű beszámoló a rendőr-akadémiáról - hadarta Brazil, 

aki új volt, és igyekezett a főnök kedvében járni. - Tudom, hogy nem kaptam rá 

megbízást… 

Packernek tetszett, amit látott, és bütykével megkocogtatta a képernyőt. 

- Ezzel a bekezdéssel indítson. Az elejére tenném. 

- Helyes. Máris. - Brazil izgatottan kiemelte és áttette a szöveg elejére a jelzett 

bekezdést. 

Packer közelebb gurult a székkel, és könyökével arrébb tolta Brazilt, hogy to-

vábbolvashassa a cikket. Kezdte feljebb mozgatni a szöveget, ami egy láthatóan 

hosszú cikk eleje volt. Egy vasárnapi színes kitelik belőle, és Packer nagyon kíván-

csi lett volna, hogy Brazil mikor írta. A fiú az elmúlt két hónapban napközben bent 

volt, éjjel az akadémiára járt. Sosem alszik? Packer még sosem látott hozzá fogha-

tót. Brazil bizonyos fokig kibillentette az egyensúlyából: öregnek és alkalmatlannak 

érezte magát. Emlékezett még, milyen izgalmasnak találta az újságírást, amikor 

annyi idős volt, mint most Brazil, és a gondolat örömmel töltötte el. 

- Most beszéltem Virginia West rendőrfőnök-helyettessel - mondta a prote-

zsáltjának olvasás közben. - A nyomozók főnökével… 



- Tehát ki mellé osztanak be? - vágott közbe Brazil, mert annyira izgatott lett, 

hogy a rendőrökkel tarthat, hogy nem bírt uralkodni magán. 

- Ma délután négykor találkozik Westtel, és éjfélig vele tart.  

Brazilt átcseszték, és most nem hitt a fülének. A szerkesztőre bámult, aki abban 

az egyben is kudarcot vallott, amit Brazil elvárt tőle. 

- Szó sem lehet róla, hogy pórázon vezessenek! - kiabálta Brazil, és fütyült rá, 

ki hallja. - Nem azért jártam a kibaszott akadémiájukra, hogy… 

Packer más okból fütyült arra, hogy ki hallja őket. Az elmúlt harminc évben itt 

és otthon is csak panaszáradatot hallott, és a figyelme el-elkalandozott, miközben a 

hallott beszélgetések hulladékát átszitálta a fejében. Hirtelen eszébe jutott, hogy a 

felesége reggelinél említette, hogy hazafelé be kell mennie kutyatápért. És a nő ku-

tyusát is el kell vinnie háromra valami oltásra az állatorvoshoz. Utána pedig neki 

kell orvoshoz mennie. 

- Hát nem érti? - dühöngött Brazil. - Csak irányítgatnak. Felhasználnak a PR 

kedvéért! 

Packer felállt. Olyan volt, mint egy sok vihart megélt fa, ami egyre több árnyé-

kot ad, ahogy telnek az évek. 



- Mit mondhatnék? - kérdezte, és az inge megint kibújt a nadrágjából. - Még 

sosem csináltunk ilyet. A zsaruk, a város ennyit ajánlott fel. Alá kell írnia egy le-

mondó nyilatkozatot. Jegyzetelhet. Nem fényképezhet. Nem videózhat. Azt teszi, 

amit mondanak. Nem akarom, hogy lelőjék odakint. 

- Haza kell mennem, hogy átöltözzek az egyenruhámba - morogta Brazil. 

Packer elvonult. A férfivécére menet feljebb húzkodta a nadrágját. Brazil le-

roskadt a székébe, és úgy nézett fel a mennyezetre, mintha a birtokában levő egyet-

len részvény megbukott volna a tőzsdén. Panesa az üvegfalon túlról figyelte. Kí-

váncsi volt, hogy fordítja a dolgot a maga javára Brazil, és biztos volt benne, hogy 

sikerülni fog neki. Brenda Bond rendszergazda figyelmesen nézte egy közeli kom-

puter mellől, amint éppen javított. Brazil folyton levegőnek nézte. Visszataszítónak 

találta a sovány, sápadt nőt, akinek durva szálú sötét haja volt. Brenda csupa gyű-

lölködés és féltékenység volt, és megesküdött volna rá, hogy okosabb Brazilnál; a 

komputerszakértők és a tudósok már csak ilyenek. Brazil azt képzelte, hogy Bond 

internetes chatelőszobákban tölti az idejét, mert ugyan ki fanyalodna rá? 

Brazil felsóhajtott, és feltápászkodott a székből. Panesa nézte, ahogy felvesz 

egy ronda vörös rózsát, amire kis vizes üveget erősítettek. A laptulajdonos elmoso-

lyodott. A feleségével elkeseredetten vágytak egy fiúra, és öt lány után három vá-

lasztásuk maradt: vagy nagyobb házba költöznek, vagy katolikus, esetleg mormon 

hitre térnek át, vagy a biztonságos szexet részesítik előnyben. Ehelyett elváltak. El 



sem tudta képzelni, milyen lehet, ha az embernek olyan fia van, mint Andy Brazil. 

Andy elbűvölő és érzékeny volt, és bár még nem volt meg minden eredmény, 

Panesa még nem találkozott hozzá hasonló tehetséggel. 

 

Tommy Axel egy hosszú kritikát gépelt az új K. D. Lang albumról, ami a fül-

hallgatóból szólt. Dilis pasi volt, valamiféle Matt Dillon, aki nem volt híres, és már 

nem is lesz az, gondolta Brazil. Odament Axel íróasztalához, és lecsapta a rózsát a 

billentyűzet mellé, miközben Axel a Star Trek pólójában bugizott. Axel meglepet-

ten húzta le a füléről a hallgatót; halk, fémes zengésű zene szivárgott ki. Axel arcá-

ra kiült a rajongás. Brazil volt számára a Nagy Ő. Hatéves kora óta tudta, megérezte 

valahogy, hogy egyszer egy mesebeli lény pályája keresztezi majd az övét, amikor 

a bolygók együttállása kedvezőre fordul. 

- Axel - Brazil mennyei hangja távoli dörgésnek hangzott. - Nincs több virág. 

Axel a gyönyörű rózsájára meredt, miközben Brazil nagy léptekkel elvonult. 

Brazil nem gondolja komolyan, vélte Axel, ahogy utánanézett. Közelebb húzta a 

székét, és keresztbe vetette a lábát, miközben a szíve sajgott a céltudatosan kifelé 

igyekvő szőke istenért. Kíváncsi volt, hova tart. Az aktatáskáját is elvitte, mintha 

nem akarna visszajönni. Axelnek megvolt Brazil otthoni telefonszáma, mert kike-



reste a telefonkönyvből. Brazil nem a városban lakott, hanem valahol vidéken, és 

Axel ezt nem nagyon értette. 

Bár Brazil biztos nem évi húszezer dollárt keres, viszont ócska a kocsija. Axel 

egy Ford Escorttal járt, ami szintén nem volt új. A festék állapota kezdte Keith Ri-

chard arcára emlékeztetni. 

Nem volt benne cédé-lejátszó, és az Observer sem vett egyet; majd erre emlé-

keztet is mindenkit, amikor sikerül megcsípnie egy állást a Rolling Stone-nál 

(Könnyűzenei magazin - a ford.). Axel harminckettő volt. Egyszer volt nős, ponto-

san egy évig, amikor a feleségével egy gyertyafényes vacsora közben egymásra 

néztek; a kapcsolatuk kész rejtély volt - mintha mindketten más-más bolygón éltek 

volna. 

Ők, a földönkívüliek, békében új határok felé igyekeztek, ahol még senki sem 

járt. Ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a Meatloaf-, Gloria Estefan-, Michael 

Bolton-koncertek után rajongókat szedett fel, és ájultra kefélte őket. Néha bekerült 

az újságba, aztán a pislogva világító cipőjű, tarra borotvált, rasztás, testékszeres 

csávókat is betette az újságba. Ők pedig izgatottan felhívták Axelt, még több pél-

dányt kértek, nyolcszor tízes fényképeket, interjúkat, koncertjegyeket, színpadi be-

lépőket. Egyikből rendszerint következett a másik. 



Miközben Axel Brazilra gondolt, Brazil nem gondolt rá. A BMW-jében ült, és 

azt próbálta meg kiszámítani, mikor kell legközelebb tankolnia, mivel sem a ben-

zinszint-mutató, sem a fordulatszámmérő nem működött már vagy negyvenezer 

mérföld óta. Az ilyen nagyságrendű BMW-alkatrészek - Brazil szerint - már repü-

lőgép-irányításra alkalmasak, s mint ilyenek, meghaladják a képességeit. Nem túl 

szerencsés vélemény olyasvalakitől, aki imád túl gyorsan hajtani, és nem szeret az 

út szélén ácsorogni, hogy megvárja a következő arra haladó nem sorozatgyilkost, 

aki hajlandó felajánlani, hogy elviszi a legközelebbi benzinkútig. 

Az anyja még mindig a tévé előtt horkolt. Brazil megtanulta, hogy úgy menjen 

át omladozó házán és az általa képviselt családi életen, hogy semmit sem lát belőle. 

Egyenesen kis hálószobájához ment, kulccsal kinyitotta, majd maga mögött bezárta 

az ajtót. Felerősítette a zenét, de nem túl hangosra, és hagyta, hogy Joan Osborne 

hangja körülfogja, miközben a szekrényéhez lépett. Az egyenruha felvétele olyan 

szertartás volt, amit sosem tudott megunni. 

Először is leterítette az ágyra, és élvezte, hogy egy percig csak nézi, mintha 

nem bírná felfogni, hogy adhatott rá engedélyt bárki is, hogy ilyen csodálatos hol-

mit viseljen. A charlotte-i egyenruhája sötétkék volt, új és élére vasalt, mindkét kar-

jára fehér darazsat hímeztek, amely mintha állandóan repült volna, akárcsak egy 

fehér forgószél. Előbb mindig zoknit húzott - fekete pamutzoknit -, amit nem a vá-



rostól kapott, majd felvette a nyári nadrágját, ami akármilyen könnyű anyagból is 

készült, meleg volt. Mindkét nadrágszárán alig látható, finom csík húzódott végig. 

Az ing volt a kedvence, a rávarrt zseb és minden más miatt, amit rá tudott tűz-

ni. 

Beerőszakolta a karját a rövid ingujjba, majd a tükör előtt állig begombolta, és 

feltűzte a nyakkendőt is. Ezután következett a névkitűzője és a sípja. A vastag feke-

te bőrövre ráerősítette a pisztolytáskát, az elemlámpát és a csipogtatóját, de helyet 

hagyott a rádiónak, amit majd ellenőriznie kell a parancsnokságon. 

Puha, korszerű csizmája nem lakkbőrből készült, mint a katonai csizmák, amit 

egész életében látott, hanem inkább a legkiválóbb edzőcipőkre hasonlított. Ha vala-

ha szükség lenne rá, futni is tudna benne, és Brazil nagyon remélte, hogy alkalma 

nyílik rá. Sapkát nem viselt, mert Hammer főkapitány nem hitt benne. 

Brazil szemügyre vette magát a tükörben, hogy megbizonyosodjon, minden a 

legnagyobb rendben van. Letekert ablakkal és nyitott napfénytetővel ment vissza a 

belvárosba, és ha tehette, gyakran felemelte a karját, mert élvezte a szomszédos 

sávban autózók reakcióját, amikor a rendőrségi hímzést meglátták. Mindenki hirte-

len lelassított. Amikor a lámpa zöldre váltott, előreengedték. Egy autós útbaigazí-

tást kért. Egy férfi kiköpött, a szemében rosszallás tükröződött, amit Brazil nem ér-

demelt ki, mivel semmit sem követett el ellene. Egy teherautóban két tinédzser fiú 



kigúnyolta, ő pedig egyenesen előre nézett, és továbbhajtott, mintha mindez nem 

lenne számára újdonság. Mintha világéletében zsaru lett volna. 

A városi rendőr-főkapitányság néhány tömbnyire volt a lapkiadótól, és Brazil 

olyan jól ismerte az utat, mintha hazafelé tartott volna. A látogatók számára fenn-

tartott parkolóba fordult, és a sajtó számára kijelölt parkolóhelyre állt be, szokása 

szerint úgy, hogy a mellé parkolók ne nyissák neki az ajtajukat. Kiszállt és a fényes 

padlójú folyosókon eljutott a szolgálatos kapitány irodájába, mert fogalma sem volt, 

hol a nyomozati osztály, vagy hogy bemehet anélkül, hogy engedélyt kérne. Az 

akadémián egy osztályteremben, a rádiós szobában vagy az utcán töltötték az időt, 

ahol megtanulták, hogyan irányítsák a forgalmat, és hogyan dolgozzák fel a beje-

lenthetetlen baleseteket. Nem ismerte a járást a háromemeletes komplexumban, és 

hirtelen félénken állt meg az ajtóban egyenruhában, amihez nem járt pisztoly, gu-

mibot, gázspray vagy bármi más hasznos védelmi eszköz. 

- Elnézést - szólalt meg, hogy jelezze, megérkezett. 

A szolgálatos kapitány nagydarab, idős férfi volt, aki az íróasztalánál ült és egy 

őrmesterrel rendőrségi fotókkal teli albumot nézegetett. Nem vettek róla tudomást. 

Brazil egy pillanatig a 3-as csatorna tévériporterét, Brent Webbet figyelte, aki a saj-

tóanyagok kosarai fölé hajolt, a jelentéseket olvasgatta, majd ellopott mindent, ami-

re csak kedve szottyant. Brazil nézte, ahogy ez a seggfej a cipzáras aktatáskájába 

gyömöszöli a jelentéseket, ahol a város egyetlen riportere sem tud többé hozzáférni, 



mintha teljesen helyénvaló volna, hogy átveri Brazilt és mindenki mást, aki a hírek-

ből él. Brazil Webbre meredt, majd az őrmesterre és a kapitányra, akiket szemláto-

mást nem izgatta, hogy mindenki szeme láttára bűnt követnek el. 

- Bocsánat - mondta Brazil kicsit hangosabban. 

Besétált, miközben a zsaruk, akik már olyan régen gyűlölték a sajtót, hogy az 

érzés okát sem tudták, udvariatlanul továbbra sem vettek róla tudomást. 

- West főkapitány-helyettes irodáját keresem. - Brazil nem hagyta, hogy sem-

mibe vegyék. 

A szolgálatos kapitány a fény felé emelt egy újabb viharedzett pofákról készült 

rendőrségi fotókkal teli műanyag tasakot. Az őrmester hátat fordított. Webb abba-

hagyta, amit csinált, és vidám, sőt talán gúnyos mosollyal tetőtől talpig végigmérte 

Brazilt, ezt az ismeretlen fazont, aki jelmezbált játszott. Brazil annyiszor látta 

Webbet a tévében, hogy bárhol felismerte volna, és sokat is hallott róla. A többi ri-

porter csak A Kaszálónak becézte, és Brazil most már azt is tudta, miért. 

- Nos, hogy tetszik az önkéntesség? - érdeklődött Webb leereszkedően, és fo-

galma sem volt, kicsoda Brazil. 

- Merre van a nyomozati osztály - felelte Brazil, mintha parancsot adna, és szú-

rós szemmel rámeredt. 



- Fel a lépcsőn, el sem tévesztheti - bólintott Webb. 

Webb elnézte, ahogy Brazil fel van öltözve, aztán kacagni kezdett. Az őrmester 

és a kapitány is csatlakozott. Brazil elvette a tévériporter aktatáskáját, és kivett egy 

maroknyi ellopott szabálysértési jelentést. Kisimította őket, majd szépen összeren-

dezte. Végigfutotta, halomba rakta őket, nem kapkodott, miközben a többiek őt 

nézték, és Webb lassan elvörösödött. 

- Azt hiszem, Hammer rendőrfőnök szívesen látná akció közben A Kaszálót - 

mosolygott rá Brazil. 

Hangtalan léptekkel vonult el. 

  

Második fejezet 

 

A Charlotte-i Rendőrkapitányság legnagyobb osztálya a járőröké volt, de Vir-

ginia West szerint a nyomozati osztály volt a legcsalókább. A polgárok félelemtől 

elkerekedett szemmel nézték a rablásokat, erőszakos nemi közösüléseket, gyilkos-

ságokat. Panasszal éltek, ha az elkövetőket nem távolították azonnal el az utcákról, 

mintha eljött volna a Végítélet. West telefonja egész nap csörgött. 



Három hete kezdődött a baj, amikor Jay Rule, egy orlandói üzletember a ki-

rálynő városába érkezett egy textiles konferenciára. Néhány órával azt követően, 

hogy egy bérelt Maximával elhagyta a repülőteret, a kocsit megtalálták a belváros 

szívében, a South College Streettől nem messze, egy sötét, gyommal felvert üres 

telken. Sípoló hang figyelmeztetett arra, hogy nyitva a sofőr ajtaja, és ég a fényszó-

ró. A hátsó ülésen feküdt az aktatáskája és a neszesszerje, mindkettőt átkutatták. 

Eltűnt a készpénz, az ékszer, a mobiltelefon, a csipogó és még ki tudja, mi minden. 

A harminchárom éves Jay Rule-t egy negyvenötös kaliberű pisztollyal ötször 

lőtték fejbe; nagy sebességű, rendkívüli rombolást végző, dum-dum golyót használ-

tak, amit Ezüsthegynek neveznek. A testét tizenöt lábnyira az aljnövényzet közé 

vonszolták, nadrágját és alsónadrágját térdig lehúzták, festékszóróval óriási, na-

rancssárga homokórát festettek az altestére. Senki, még az FBI-osok sem láttak eh-

hez foghatót. A rákövetkező héten megismétlődött az eset. 

A második gyilkosság az elsőtől nem egészen két háztömbnyire történt, a West 

Trade Street mellékutcájában, a Cadillac Grill mögött, ami egy bűncselekmény mi-

att éjjel nem tartott nyitva. 

A negyvenkét éves Jeff Calley, aki a Tennessee állambeli Knoxville-ből láto-

gatott el Charlotte-ba, baptista lelkész volt. Jövetelének egyszerű oka volt. Beteges-

kedő anyját költöztette át egy Fenyők nevű öregotthonba, és ezalatt a Hyattben 



szállt meg. De be sem jelentkezett. Késő éjjel találták meg a bérelt Jettáját, a sofőr 

felőli ajtó nyitva volt, a síp szólt. Ugyanaz az elkövetési mód. 

A harmadik héten megismétlődött a rémtörténet: az ötvenkét éves Cary Luby 

Atlantából érkezett a városba. West éppen erről az esetről beszélt telefonon, amikor 

Brazil megjelent az ajtóban. West nem vette észre. Nagy, véres helyszíni fotókat 

nézegetett, miközben az államügyész-helyettessel vitatkozott. 

- Nem így van! Nem tudom, honnét szedte, érti? Többször fejbe lőtték, közvet-

len közelről! Egy Ezüstheggyel töltött negyvenötössel… Igen, igen, pontosan. Né-

hány háztömbnyire egymástól. - Kezdett bosszús lenni. - Jézusom! Hát persze, 

hogy ott vannak a beépített embereim! Kurvák, stricik, sétálnak, álldogálnak, te-

szik, amit kell! Mégis, mit gondol? 

A másik kezébe tette át a kagylót, és átfutott a fején, miért is visel fülbevalót. 

Bosszantotta, hogy valaki megkérdőjelezi a szakmai hozzáértését. Az órájára pil-

lantott, átnézett még néhány fényképet, és elidőzött egynél, amin világosan látszott 

a festett homokóra, ami inkább egy kitöltött nyolcasnak látszott. Az alja a nemi 

szerveknél volt, a teteje a hasnál. Kísérteties volt. Az államügyész-helyettes tovább 

kérdezősködött a bűntett helyszínéről, és West türelme lassan elfogyott. Eddig szar 

napja volt. 



- Akárcsak a többi - szögezte le nyomatékosan. - Minden. Tárca, óra, jegygyű-

rű. - Hallgatott. - Nem. Nem. A hitelkártyát nem, semmit, amin az áldozat neve sze-

repelt… Hogy miért? Mert a gyilkosnak van esze, azért! - Felsóhajtott, a feje lük-

tetni kezdett. - Jézus Mária! Pontosan ezt akarom mondani, John. Ha autóeltérítés-

ről van szó, akkor miért nem vitték el a bérelt Thunderbirdjét? Egy esetben sem vit-

ték el a kocsit! 

Megpördült a székével, és csaknem elejtette a telefont, amikor meglátta a fiatal 

önkéntes zsarut a küszöbön, ahogy sebesen jegyzetel egy noteszba. A rohadt sze-

métláda körülnézett West irodájában, és minden bizalmas információt feljegyzett, 

ami a város történetében előforduló legijesztőbb, legszenzációsabb gyilkosságsoro-

zatról elhangzott. A kényes részleteket eddig sikerült eltitkolni a sajtó elől, miköz-

ben nőtt, és sötétedett és rajzott a politikai nyomás. 

- Mennem kell! - csattant fel West. 

Rávágta a kagylót az államügyész-helyettesre, és tekintetével a falhoz szögezte 

Brazilt. 

- Csukja be az ajtót! - mondta halkan és keményen, a hangja bárkire a frászt 

hozta volna, aki vele dolgozik, vagy éppen letartóztatás előtt áll. 



Brazilnak azonban szeme sem rebbent, ahogy az íróasztalhoz ment. Nem fogja 

megfélemlíteni ez a nagykutya bürokrata, aki átejtette. Webb ellopott szabálysértési 

jelentéseit az asztalra dobta West elé. 

- Mit képzel, mit művel? - förmedt rá West. 

- Andy Brazil vagyok az Observer-től - felelte a fiatalember hűvös udvarias-

sággal. - Webb lopja a jelentéseket a sajtókosárból. Már ha érdekli. És szükségem 

lesz egy rádióra. Úgy volt, hogy négykor találkozunk. 

- És micsoda? Hallgatózik? - West hátralökte a székét, és felállt. - Nekem na-

gyon úgy tűnik, hogy már megvan a sztorija. 

- Rádióra van szükségem - emlékeztette még egyszer Brazil. Lehetetlen, hogy 

úgy menjen ki az utcára, hogy nincs valami életmentő kapcsolata a diszpécserekkel. 

- Nincs. Nekem elhiheti - bizonygatta West. 

Dühösen iratokat gyömöszölt az aktatáskájába, aztán bekattintotta. Felkapta a 

retiküljét, és kivonult. Brazil a sarkában. 

- Magának is van képe - folytatta dühösen, mintha egész életében mérges lett 

volna erre a fiatalemberre. - Mint odakint a többi seggfejnek. Ad az ember egy ki-

csit, még többet akarnak. Senkiben sem lehet bízni. 



West nem olyan volt, mint amilyennek Brazil képzelte. Brazil nem tudta, miért 

gondolta, hogy a főkapitány-helyettes túlsúlyos és basáskodó, lapos mellű, szögle-

tes, férfias arcú, festéktől tönkretett hajú. Mert nem ilyen volt. Százhatvanöt-

százhatvannyolc centi magas, sötétvörös haja a válláig ért, csontozata nagyon ke-

cses. Majdnem csinos volt, begyes, és egy deka felesleg sem volt rajta, nem mintha 

Brazilt érdekelte vagy izgatta volna. West nem volt kedves hozzá, és Brazil ezért 

nem találta vonzónak. 

West kinyomta a parkolóra nyíló üvegajtót. A táskájába túrt, és elindult jelzés 

nélküli Crown Victoriájához. 

- Mindenkinek megmondtam, hogy ez halva született ötlet. De hallgatott rám 

valaki? - A kulcsával kotorászott a zárban. 

- És maga meghallgatna? - kérdezte Brazil. 

West megállt és ránézett. Aztán felrántotta az ajtót, de Brazil elé állt. 

- Nem ártana, ha igazságosan ítélne meg. - A nő elé tartotta a noteszát, és bele-

lapozott a jegyzetekbe, amiket addig készített, míg West telefonált. - Leírtam magát 

meg az irodáját - mondta kicsit úgy, mint az államügyész-helyettes, akivel West te-

lefonon beszélt. 

Westnek át sem kellett olvasnia, hogy tudja, helytelen következtetésre jutott. 



Felsóhajtott, hátrált egy lépést, majd végigmérte Brazil önkéntes rendőrtisztet. 

Hogy lehet, hogy egy riporter így öltözik? Hova jutott a rendőrség? Hammernek 

elment az esze. Brazilt le kéne tartóztatni, hogy rendőrtisztnek adja ki magát, ez a 

nagy büdös igazság. 

- Hol lakik? - kérdezte West. 

- Davidsonban. 

Nagyon jó. Legalább másfél óra ingázás. West úgy érezte, talán még el is húz-

hatja. Minél tovább távol tartja az utcától, annál jobb. Majdnem elmosolyodott, 

ahogy beszállt a kocsiba. 

- Előbb odamegyünk, hogy átöltözhessen - mondta nyersen. Egy darabig nem 

beszélgettek. A szkenner fényei pislogtak, diszpécserek és zsaruk jelentkeztek be és 

tűntek el az éterből, mint a görkorisok. A MAB (Mobil Adatbázis) pittyegett, mi-

közben feljegyezte a hívásokat, címeket és üzeneteket írt ki a képernyőjére. West és 

Brazil a lassan tetőző csúcsforgalomban hajtottak át a városon. Esőre állt az idő. 

Brazil kibámult az ablakán. Hülyének érezte magát, olyannak, akivel rosszul bán-

tak. Levette a rendőrségi nyakkendőjét és kigombolta az ingét. 

- Mióta dolgozik az Observer-nél? - kérdezte West, és szorítást érzett a mellka-

sánál, mintha a golyóálló mellénye feszítené. Csakhogy nem viselt mellényt. Kicsit 

bánta ezt a kocsikázást. 



- Egy éve - felelte Brazil. Utálta West főkapitány-helyettest, és kíváncsi volt, 

hagyja-e még, hogy vele tartson. 

- Hogy lehet, hogy még nem hallottam magáról? - kérdezte a nő. 

- Nem kapok rendőrségi rovatot, amíg el nem végzem az akadémiát, így szólt 

az egyezség. 

- Miféle egyezség? 

- A sajátom - Brazil továbbra is morcosan bámult ki az ablakon. 

West megpróbált sávot váltani, de a mellette levő seggfej nem engedte. West 

dühösen visszamutogatott. 

- Beléd is, naplopó! - Megállt a piros lámpánál, és Brazilra nézett. - Hogy érti 

az egyezséget? 

- A rendőrségi rovatot akartam, és megmondtam, hogy mindent elkövetek, 

hogy megérje nekik. 

- Hogy kell ezt érteni? 

- Szeretném megismerni a zsarukat. Hogy írhassak róluk. Hiteles képet akarok 

róluk festeni. 



West nem hitt neki. A riporterek mindig ilyen rizsát nyomnak, szépen hazud-

nak, ahogy általában a többi ember is. West továbbhajtott, és közben előhalászott 

egy cigarettát. 

- Ha annyira kíváncsi ránk, miért nem lett igazi zsaru? - kérdezte kihívóan. 

- Mert író vagyok - válaszolta keresetlenül Brazil, mintha a faját, vallását vagy 

a vezetéknevét mondta volna. 

- És mind jól tudjuk, hogy a zsaruk nem tudnak írni - fújta ki a füstöt West. - 

És olvasni sem tudnak, csak ha képek is vannak. 

- Vannak képek. 

West magasba emelte a karját, és nevetett. 

- Látja? 

Brazil nem válaszolt. 

- Miért lakik kint a francban, Davidsonban? - faggatta West. 

- Oda jártam iskolába. 

- Gondolom, jó eszű volt. 

- Elboldogultam. 



A csillogó Crown Victoria befordult a Main Streetre, ami pontosan olyan volt, 

amire a neve utalt ebben a bájos egyetemi városkában. Előkelő, úri otthonok sora-

koztak, csupa fehér fa- és téglaház, repkénnyel befuttatva, tágas tornáccal és hinta-

ággyal. 

West is Charlotte mellett nőtt fel, de más irányba tartott, ahol nem volt sok, 

csak vörös márga és véget nem érő földek. Nem engedhette volna meg magának, 

hogy egy olyan egyetemre járjon, mint a Davidson, és nem tartotta valószínűnek, 

hogy az iskolai alkalmassági vizsgájának az eredménye bárkit is meghatott volna. 

Brazil egyeteme olyan volt, mint Princeton vagy bármelyik más hely, amiről West 

csak olvasott. 

- Ha már a témánál tartunk - folytatta West -, nem emlékszem, hogy olvastam 

volna egyetlen riportját is. 

- Ez az első napom a rovatnál. 

West képtelen volt elfojtani egyre növekvő döbbenetét afelett, amit a nyakába 

varrtak erre az estére. Egy kutya ugatott, és kergetni kezdte a kocsiját. Hirtelen erő-

sen eleredt az eső. 

- Akkor hát mit csinált egy évig? - kutakodott tovább. 



- A tévémagazinnál dolgoztam - tette hozzá Brazil az önéletrajzához. - Sok túl-

óra, sok senkit sem érdeklő cikk. - Előremutatott, és meglazította a biztonsági övét. 

- Az lesz ott. 

- Nem kapcsolhatja ki a biztonsági övét, amíg meg nem állok. Első számú sza-

bály. - West ráfordult egy mély keréknyomoktól szabdalt, kövezetlen felhajtóra. 

- Miért kell átöltöznöm? Jogom van… - Brazil végre kimondta, ami a szívét 

nyomta. 

- Amit visel, azért embereket ölnek meg odakint - szakította félbe West. - Má-

sodik számú szabály. Nincsenek jogai. Nálam semmi esetre sem. Nem akarom, 

hogy bárki is azt higgye, hogy zsaru. És legkevésbé azt, hogy a társam. És ehhez az 

egészhez sincs kedvem, érti? 

Brazil házát régen nem festették, így már szinte megállapíthatatlan volt az ere-

deti színe. Talán halványsárga lehetett, vagy tojáshéjszín, esetleg fehér. Most azon-

ban jobbára szürke volt, hámlott és pikkelyes, mint egy bőrbetegségben szenvedő 

szomorú öregasszony. Egy ódon, rozsdás fehér Cadillac árválkodott a felhajtón, és 

West arra a következtetésre jutott, hogy akárki is él itt, annak vagy ízlése, vagy 

pénze, vagy ideje nincs a felújításra és a kertre. Brazil dühösen kivágta a kocsiajtót, 

összeszedte a holmiját, amikor kiszállt, és félig-meddig kedve lett volna ennek a 

főkapitány-helyettesnek a képébe vágni, hogy húzzon innen a búsba, és vissza se 



jöjjön. De a BMW-je még Charlotte-ban volt, és ez gondot okozott. Lehajolt, és be-

nézett az ablakon. 

- Az apám zsaru volt - mondta, és bevágta az ajtót. 

West valódi nagyfejű, tipikusan olyan, akinek hatalma van, füstölgött magában 

Brazil, ahogy nagy léptekkel felment a bejárati ajtóhoz. Fütyül rá, hogy segítsen va-

lakinek elindulni. A nők ebből a szempontból a legrosszabbak, mintha nem akar-

nák, hogy bárkinek is jól menjen, talán mert senki sem volt kedves hozzájuk, ami-

kor kezdők voltak, vagy így fizetnek mindenkinek vissza; kínozzák az ártatlan pa-

sikat, akiket nem is ismernek, vagy isten tudja, miért teszik. Brazil elképzelte Wes-

tet a hálónál, ahogy tökéletesen átemeli a labdát, és a halálos magasról való leütését 

várja. Tőle is kaphat fogadhatatlan labdát. 

Kinyitotta a ház ajtaját, ahol egész életében lakott. Kigombolta az inge nyakát, 

és körülnézett, mert hirtelen tudatára ébredt a homályos, nyomasztó nappalinak, az 

olcsó bútoroknak és a pecsétes szőnyegpadlónak. Tele hamutartók és piszkos tányé-

rok mindenütt, ahol valaki utoljára hagyta őket. Dzsesszesített egyházi muzsika 

szólt, ahogy George Beverly Shea vagy ezredszer karistolta a Milyen csodálatos 

vagy, Uram-at. Brazil a régi hifihez ment, és kikapcsolta. 

- Mama? - kiáltotta. 



Kezdett rendet rakni, és egyre közelebb jutott a rendetlen konyhához, ahol va-

laki tejet, gyümölcslevet és túrót hagyott elöl, és még csak erőfeszítést sem tett, 

hogy eltakarítsa vagy elrejtse az olcsó Bowman-féle egyötödig üres vodkásüveget a 

szemetes tetején. Brazil összeszedte a tányérokat, és mosogatószeres, forró vízbe 

áztatta őket. 

Elkeseredetten kirántotta az ingét a nadrágjából, és kicsatolta az övét. Lenézett 

a fényes, csillogó kitűzőjére. A sípot babrálta. A szemébe olyan szomorúság költö-

zött, amit nem tudott volna megnevezni. 

- Mama! - kiáltotta újra. - Merre vagy? 

Brazil kiment a folyosóra, és egy kulccsal, aminek nem volt másolata, kinyitot-

ta a kis szobába vezető ajtót, amelyben lakott. Tiszta volt és rendezett, a műanyag 

lapos asztalon komputer állt, a polcokon, a bútorokon és a falakon több tenisztró-

fea, dísztábla és más atlétikai díj sorakozott. Több száz könyv is volt ennek a bo-

nyolult, szerény embernek az életterében. Gondosan beakasztotta az egyenruháját a 

szekrénybe, és levett a vállfáról egy vászonnadrágot és egy farmeringet. Az ajtó 

belső oldalán egy kopott repülősdzseki lógott, ami több számmal nagyobb volt, és 

úgy festett, mintha évtizedekkel korábbról származott volna. Felvette, noha meleg 

volt kint. 

- Mama! - ordította. 



Az ágya melletti üzenetrögzítőn villogott a piros lámpa. Megnyomta a lejátszás 

gombot. Az első üzenet az újság hitelszervezetétől érkezett, majd türelmetlenül há-

romszor gyors egymásutánban lenyomta a gombot, hogy átugorja, amikor valaki 

letette a kagylót. Az utolsó üzenet Axeltől jött, aki gitáron játszott, és Hootie and 

the Blowfish egyik számát énekelte. 

- Csak együtt szeretnék lenni veled…Hohó, Andy, itt Axel, ne tegyél le. Mit 

szólnál egy vacsorához? Esetleg Jack Straw…? 

Brazil ingerülten félbeszakította az üzenetet, amikor megszólalt a telefon. A 

hívó fél ezúttal élő és hátborzongató volt: belelihegett a kagylóba, miközben a per-

verz, ismét kéretlenül, Brazilra gondolva maszturbált. 

- Kemény vagy a kezemben, és közben a nyelveddel érintesz és ki-be csú-

szol… - lihegte halkan; a hang azokra a pszichopata műsorokra emlékeztette, ami-

ket néha gyerekkorában megnézett. 

- Maga beteg! - Brazil lecsapta a kagylót a villára. 

Az öltözőszekrénye tükre előtt állt, és éppen a haját fésülte, ami már a szemébe 

lógott, és bosszantotta. A haja túl hosszúra nőtt, és a napszítta csíkokon megcsillant 

a fény. 



Mindig kétféleképp hordta a haját: vagy rövidre, vagy nem olyan rövidre vág-

va. Éppen egy makacsul előrehulló fürtöt simított a füle mögé, amikor mögötte hir-

telen felbukkant az anyja tükörképe, egy elhízott, dühöngő részegé, ahogy rátámad. 

- Hol voltál? - sikította az asszony, és megpróbált visszakézből egy pofont le-

keverni. Brazil felemelte a karját, és éppen időben hárította az ütést. Megperdült, és 

gyöngéden, de határozottan elkapta az anyja két csuklóját. Megfáradt, régi dráma 

volt, egy fájdalmas játék végtelen ismétlése. 

- Nyugi, nyugi - hajtogatta, miközben részeg anyját az ágyhoz vezette, és leül-

tette. 

Muriel Brazil hintázni kezdett, aztán elsírta magát, és alig érthetően motyogta: 

- Ne menj el. Ne hagyj itt, Andy. Kérlek, kééééérlek…  

Brazil az órájára pillantott. Lopva az ablakra nézett, mintha West valahogy át-

láthatna a csukott spalettán, és megtudhatná élete nyomorúságos titkát. 

- Csak elhozom a gyógyszeredet, mama, oké? - mondta. - Nézd a tévét, és fe-

küdj le. Nemsokára itthon vagyok. 

Nem volt oké. Mrs. Brazil jajongott, hintázott és torkaszakadtából üvöltött. 

- Bocsánat, bocsánat, bocsánat! Nem tudom, mi a bajom. Andyyyy! 



West nem hallott mindent, de éppen eleget, mert rágyújtott, és leengedte a ko-

csi ablakait. Azt gyanította, hogy Brazilnak barátnője van, és összevesztek. West 

megcsóválta a fejét és kipöckölte a csikket a gyomba fulladt, elkopott felhajtóra. 

Miért költöznek össze az emberek az egyetem után közvetlenül, amikor éveken át 

szobatársakkal voltak összezárva? Minek?  

Nem tett fel kérdéseket Brazilnak, amikor elhajtottak. Bármit mondhatna is ez 

a riporter, hogy megmagyarázza az életét, West nem akarta hallani. Visszaindultak 

a városba, a bankok becsvágyó emlékművének kivilágított láthatára felé, ahova lá-

nyokat nem engedtek be. Nem valami eredeti gondolat, tűnődött el. Hammer nap, 

mint nap ezt panaszolta. 

West átfuvarozta a főnökét a városon, és Hammer kinézett az ablakon, az ujjá-

val mutogatott, és a magas üvegfalak mögött dolgozó üzletemberekről beszélt, akik 

eldöntötték, mi kerüljön a lapokba, milyen bűncselekményeket oldjanak meg, és ki 

legyen a következő polgármester. Hammer kikelt a Szerencse 500 félállat jehui el-

len, akik nem is a közelben laktak, de eldöntötték, hogy a rendőrségnek szüksége 

van-e biciklis osztagra, laptopra, vagy másféle pisztolyra. Gazdagok határoztak 

évekkel ezelőtt arról is, hogy más egyenruhát hordjanak, és összevonták a város 

rendőrségét a mecklenburgi megyei rendőrséggel. Hammer szerint minden döntés 

fantáziátlan volt, és gazdasági megfontolások szerint hozták őket. 



West minden szóban hitt, mialatt elhajtottak a hatalmas, új stadion mellett, ahol 

David Copperfield bűvészkedett, és a többemeletes parkolót zsúfolásig megtöltöt-

ték a kocsik. Brazil furcsamód magába fordult, és egyetlen szót sem írt le. West kí-

váncsian nézett rá, mialatt a rendőrségi szkenner durván hirdette a modern város 

primitív bűncselekményeit, és a rádió halkan Elton Johnt játszotta. 

- A környéken tartózkodó összes egységnek - szólalt meg a diszpécser. - Fo-

lyamatban levő betörés, négyszázas tömb az East Trade Streetnél. 

West padlóig nyomta a gázpedált, és felkapcsolta a villogót. Benyomta a sziré-

nát, és elfüstölt a többi kocsi mellett. 

- Ezek mi vagyunk - mondta, és felpöccintette a mikrofont.  

Brazil érdeklődése feltámadt. 

- 700-as egység - mondta West a levegőnek. 

A diszpécser nem számított arra, hogy egy főkapitány-helyettes veszi a hívást, 

és kissé zavartan és ijedten szólt bele. 

- Melyik egység? - kérdezte. 

- A 700-as - ismételte meg West. - A kilencszázas tömbben. Átveszem a betö-

réses ügyet. 



- Tíz-négy, 700-as! 

A szkenner közvetítette a hívást. Más kocsik is jelentkeztek, mialatt West a ko-

csik között szlalomozott. Brazil megújult érdeklődéssel nézte. Talán ez az egész 

nem is lesz olyan rossz, gondolta. 

- Mióta jelentkeznek a főkapitány-helyettesek a hívásokra? - kérdezte. 

- Amióta magát a nyakamba varrták. 

Az East Trade-en levő lakótelepek betontömbök voltak, amit a kormány szub-

vencionált, és amiket bűnözők használtak ki, akik sötétben bonyolították az üzletei-

ket, és hazugságra vették rá a nőiket, amikor a zsaruk felbukkantak. A betörés ezen 

a környéken West szerény véleménye szerint azt jelentette, hogy valaki bepöccent. 

Többnyire valakinek a csaja telefonált be egy lakással kapcsolatban, ahol a pasija 

rejtőzködött, és aki ellen annyi elfogatási parancs volt érvényben, amivel hússzor le 

lehetett csukni. 

- Maradjon az autóban! - parancsolta West a kocsijában utazónak, amikor két 

járőrkocsi mögött leparkolt. 

- Szó sem lehet róla! - ragadta meg a kilincset Brazil. - Nem azért törtem ma-

gam, hogy minden alkalommal a kocsiban üljek. Különben sem biztonságos kint 

egyedül. 



West nem szólt, csak a világos és sötét ablakokkal teli épületeket vizslatta. 

Nézte a drogdílerek kocsijával teli parkolót, de nem látott egy lelket sem. 

- Akkor maradjon mögöttem, tartsa a száját és tegye, amit mondok! - utasította 

West. 

Egyszerű volt a terv. Két rendőrtiszt elölről közelíti meg a földszinti lakást, 

míg West és Brazil a hátsó ajtóhoz megy, hogy senki se lóghasson meg arra. Brazil 

szíve hangosan zakatolt, és izzadt a bőrkabátban, amikor beléptek a sűrű sötétségbe 

a város egyik háborús övezetének száradó ruha súlya alatt megereszkedett szárító-

kötelei alatt. West az ablakokat pásztázta a tekintetével, és kinyitotta a pisztolytás-

káját, miközben halkan beleszólt a rádióba. 

- Sötétek az ablakok - mondta. - Körülvettük. 

Előhúzta a pisztolyát. Brazil pár lépésre volt mögötte, és arra gondolt, bárcsak 

elöl volna, miközben a lopva settenkedő rendőrök, akiket nem láttak, körülvettek 

egy falfirkával telerajzolt lakást. Szemét volt mindenütt, fennakadt a rozsdás keríté-

sen a fák között, és a zsaruk elővették a fegyverüket, amikor az ajtóhoz értek. 

Egyikük beleszólt a rádióba, és tájékoztatta a vezetőjüket, Westet. 

- Biztosítottuk az elejét. 

- Rendőrség! - kiáltotta fenyegetően West. 



Brazilt aggasztotta az egyenetlen terep, a mélyen belógó kötelek, amelyek bár-

kit megfojthattak, és a szurokfekete éjszakában a lábuk alatt csikorgó üveg. Tartott 

tőle, hogy West megsérül, ezért felkattintotta az elemlámpáját, és West egy nagy 

fénykörben állt. Osonó sziluettje, az előretartott pisztollyal Istennél is óriásibb volt. 

- Kapcsolja ki azt a kibaszott lámpát! - sziszegte felé fordulva West. 

 

A charlotte-i rendőrség itt nem fogott el senkit. West és Brazil rossz hangulat-

ban voltak, amikor csevegő rádió aláfestése mellett elhajtottak. Westet le is lőhették 

volna. Istennek hála, hogy a járőrök nem látták, amit ez az idióta riporter művelt. 

West alig várta, hogy megmondja a véleményét Hammernek, és még az is megfor-

dult a fejében, hogy otthon hívja a főnökét. Westnek szüksége volt valamire, ami 

jobb kedvre hangolja, és beállt a South Tryon Streeten a Starvin Marvin elé. Mielőtt 

beállt volna a parkolóba, Brazil a kilincs után nyúlt. 

- Nem hallott még arról, hogy előbb gondolkozzon, aztán cselekedjen? - kér-

dezte West, mint egy szigorú tanítónő. 

Brazil indignálódott, utálkozó pillantást vetett rá, miközben kikapcsolta az 

övét. 

- Alig várom, hogy írhassak magáról - jegyezte meg. 



- Nézze - biccentett az üzlet felé West, ahol az üvegezett kirakat mögött vevők 

jöttek-mentek, és vásárolgattak. - Tegyen úgy, mintha zsaru volna. Ez nem esik 

majd nehezére. Szóval kiszáll a járőrkocsiból? Nem ellenőriz semmit? Belepottyan 

egy folyamatban levő betörésbe? És tudja, mi lesz? - Kiszállt, és az ablakon át be-

bámult Brazilra. - Meghal. - Bevágta az ajtót. 

Brazil nézte, ahogy West főkapitány-helyettes bemegy az élelmiszerboltba. 

Jegyzetelni kezdett, abbahagyta és hátradőlt az ülésben. 

Nem értette, mi folyik itt. Nagyon nyugtalanította, hogy a nő nem kívánja a je-

lenlétét, bár meggyőződése volt, hogy fütyül rá. Nem csoda, hogy nincs férjnél. Ki 

akarna egy ilyen nővel együtt élni? Brazil máris tudta, hogy ha valaha sikeres akar 

lenni, nem viselkedhet alávalóan az újoncokkal. Szívtelenség ilyet tenni, és rávilá-

gított West igazi jellemére. 

West kifizettette vele a saját kávéját. Egy dollár tizenöt centbe került, és West 

nem vette a fáradságot, hogy megkérdezze, hogy issza, pedig nem kért volna bele 

tejszínt és egy rakás cukrot. Brazil alig bírta meginni, de tőle telhetően igyekezett, 

amikor folytatták a járőrözést. Az asszony ismét rágyújtott. Egy belvárosi utcában 

jártak, ahol mosdókesztyűt markoló prostituáltak járkáltak bágyadtan az úttesten, és 

fényes, üres tekintettel követték a kocsijukat. 

- Minek a mosdókesztyű? - érdeklődött Brazil. 



- Mégis, mit gondol? Kézmosótállal mászkáljanak? Mocskos egy foglalkozás - 

tette hozzá West. - Mindegy, milyen autóval járok, mindig tudják, hogy itt vagyok - 

folytatta, és kipöccintette a hamut az ablakon. 

Brazil újabb pillantást vetett rá. 

- Tényleg? - kérdezte. - Gondolom, ugyanazok járnak ott kint, mint mondjuk, 

tizenöt éve. És emlékeznek magára. Micsoda véletlen. 

- Tudja, nem így kéne hatásosan érvelnie - figyelmeztette West.  

A fiatalember kinézett, és elgondolkodva kérdezte: 

- Nem hiányzik? 

West az éjszakai pillangókat nézte, és nem akart válaszolni. 

- Meg tudja állapítani, melyik a férfi? 

- Talán az. 

Brazil egy nagydarab, ronda kurvára nézett, aki fényes, műanyag miniszoknyá-

ban volt, és feszes, fekete felsője ráfeszült hatalmas melleire. Kihívó járása lassú 

volt, a combja kidomborodott, ahogy gyűlölködve benézett a kocsiba. 

- Nem. Az igazi - közölte West, de nem tette hozzá, hogy a kurva beépített zsa-

ru, aki be van drótozva, fel van fegyverkezve, férjnél van, és egy gyereke van. - A 



férfiaknak nagyon jó a lábuk - folytatta. - Anatómiailag kifogástalan műmellük van. 

Nincs csípőjük. És ha közelebb megy, amit nem ajánlok, akkor látni, hogy borot-

válkoznak. 

Brazil csendben maradt. 

- Gondolom, a tévémagazinnál ezt nem tanulta - tette hozzá West. 

Brazil érezte, hogy West úgy pillant rá, mintha valami más járna a fejében. 

- Szóval azzal a cápauszonyos Cadillac-kel jár? - kanyarodott hirtelen vissza. 

Brazil tovább bámulta az úttesten tartott bemutatót, és megpróbálta kiszűrni a 

férfiakat a nők közül. 

- A felhajtóján - fűzte hozzá West. - Nem úgy fest, mintha működne. 

- Nem is - felelte Brazil. 

- Értem - szívott a cigarettájába West, és ismét kipöckölte a hamut a szélbe. - 

Nem él egyedül.  

Brazil továbbra is kinézett az ablakon. 

- Van egy régi BMW 2002-esem. Apámé volt. Használtan vette, aztán megjaví-

totta. Mindenhez értett. 



Elhaladtak egy ezüst, bérelt Lincoln mellett. West felfigyelt rá, mert a benne 

ülő férfi felkapcsolta a belső világítást, és úgy tűnt, mintha eltévedt volna. A mobil-

ján beszélt, és a városnak ebben a rossz negyedében kóborolt. Ráfordult a Mint 

Streetre. Brazil még ekkor is kibámult az ablakon a veszélyes emberekre, akik visz-

szabámultak rájuk. West érdeklődése hirtelen feltámadt egy közvetlen előttük levő 

Toyota iránt, aminek az oldalsó ablakát kiverték, és a rendszámtáblája egy akasztón 

lógott. Két fiatal férfi ült benne. A sofőr Westre pillantott. 

- Mibe fogad, hogy lopott autó van előttünk - jelentette ki West. 

Begépelte a rendszámot a fedélzeti számítógépbe. A gép csilingelni kezdett, 

mintha egy félkarú rablón megütötte volna a főnyereményt. West elolvasta, ami 

megjelent a kijelzőn, majd felkapcsolta a kék-vörös fényt. A Toyota megugrott 

előttük. 

- A francba! - káromkodott West. 

Sebesen üldözni kezdte a kocsit, mintha autóversenyző volna; egyszerre pró-

bálta egyensúlyban tartani a cigarettát, a kávét és felkapni a mikrofont. Brazil azt 

sem tudta, miben segítsen. Úgy érezte, eljött élete nagy kalandja. 

- 700-as! - üvöltötte West a mikrofonba. - Üldözök valakit! 

- Tessék, 700-as - mondta a diszpécser. - Adásban van. 



- Északra vagyok a Pine-on, balra fordulok a Hetedikre, máris mondom, hogy 

néz ki.  

Brazil alig bírt uralkodni magán. Miért nem előz és szorítja le a kocsit? A To-

yota csak egy V6-ossal rendelkezett. Ugyan milyen gyors lehet? 

- Kapcsolja be a szirénát! - utasította West, amikor felbőgött a motor. 

Brazil nem járt ilyen tanfolyamra az akadémián. Kikapcsolta az övét, körülma-

tatott a műszerfal alatt, a kormányrúdon, West térde körül, és gyakorlatilag majd-

nem az ölében volt, amikor ráakadt a gombra, amiről azt hitte, az igazi. Mialatt vé-

gigzúgtak az utcán, megnyomta. Hangosan felpattant a csomagtartó fedele. West 

kocsija hintázva megbillent egy mélyedésben, és helyszínelő felszerelés, esőkabát, 

ívlámpa, jelzőfény hullott ki és szóródott szét. West nem hitt a szemének, amikor a 

visszapillantó tükörbe pillantva látta, ahogy a karrierje a hátsó lámpa fényénél el-

pattog. Brazil mélyen hallgatott, amikor West kikapcsolta a rendőrségi villogót. 

Lassítottak, lehúzódtak az útról, és megálltak. West a mellette ülőre nézett. 

- Bocs - mondta Brazil. 

  

Harmadik fejezet 



West egy óra huszonöt percen át semmit sem válaszolt, miközben Brazillal 

centinként haladva összeszedték a csomagtartóból szétgurult rendőri felszerelést. 

Az ívlámpa összetört, kék műanyag csomó lett. A jelzőfények összenyomódott pa-

pírdobozok, amikből veszélyes anyag szivárgott ki. A polaroid helyszínelő fényké-

pezőgép nem készít többé képeket. Az esőkabát mérföldekre elmaradt, egy kombi 

alá szorult, ahol hozzáért a kipufogócsőhöz, és csak pillanatok választották el attól, 

hogy lángra lobbanjon. 

West és Brazil odébb hajtottak, megálltak, felvettek valamit, aztán továbbmen-

tek, közben egy szót sem szóltak. West olyan mérges volt, hogy nem mert megszó-

lalni. Eddig két járőrkocsi ment el lassan mellettük. 

A főkapitány-helyettes egy percig sem kételkedett, hogy az egész négytől éjfé-

lig szolgálatban levő gárda tud a dologról, és valószínűleg úgy véli, hogy West 

nyomta meg a gombot, mert még életében nem üldözött lopott kocsit. A mai este 

előtt tisztelet övezte. A beosztottjai csodálták. Lopva gyűlölettel teli pillantást vetett 

Brazilra, akinek sikerült megcsípnie egy indítókábelt, és most szépen felcsavarta és 

rendesen a pótkerék mellé dugta, ami az egyetlen olyan tárgy volt, ami nem repült 

ki, mert lecsavarozták. 

- Nézze - szólalt meg váratlanul Brazil, és az utcai lámpa fényénél ránézett. - 

Nem volt szándékos. Mit akar, mit mondjak még? 



West visszaszállt a kocsiba. Brazilnak megfordult a fejében, hogy talán nélküle 

indul el, és hagyja, hogy drogdílerek gyilkolják meg, vagy kurvák, akik valójában 

férfiak. Ez talán Westnek is eszébe jutott, mert megvárta, míg Brazil beszáll. Brazil 

becsapta az ajtót, és húzni kezdte az övet. A szkenner még működött, és Brazil azt 

remélte, hogy hamar másik helyszínre mennek, hogy jóvátehesse a hibáját. 

- Nem ismerhetem az autója minden részletét - érvelt csendesen. - A Crown 

Vic, amit az akadémián vezettem, ennél régebbi évjárat volt. A csomagtartót kívül-

ről lehetett felnyitni. És nem használtunk szirénát… 

West sebességbe váltott, és elindult. 

- Tudom jól. Nem magát hibáztatom. Nem akarattal csinálta. Elég ebből. 

West a város másik részét szemelte ki, a sintértelep közelében, a Remus 

Roadról lekanyarodva. Ott semmi sem fenyegeti őket, gondolta. A számítása be is 

jött volna, ha egy idős részeg nő nem kezd el sikoltozni a Greyhound buszmegálló 

és a Presto Grill közelében, a Mount Moriah primitív baptista templom gyepén. 

West hallotta az autórádión a hívást, és nem maradt más választása, mint segíteni a 

jelentkező járőrkocsinak. Brazillal talán négy háztömbnyire voltak. 

- Bizonyára semmi különösebb, és gondoskodunk róla, hogy ne is legyen más - 

jelezte nyomatékosan Brazilnak, ahogy jobbra fordult a Lancasteren.  



A földszintes templom sárga téglából épült, és kivilágított csicsás színes üveg-

ablakai mögött egy teremtett lélek sem volt, a foltos gyepen a letűzött JÉZUS HÍV 

tábla közelében sörösüvegek szóródtak szét. 

Az öregasszony sikítozott, próbált a két egyenruhás rendőr markából kiszaba-

dulni, miközben hisztérikusan zokogott. Brazil és West kiszálltak a kocsiból, és a 

kis csoport felé indultak. Amikor a járőrök a főkapitány-helyettest teljes díszben 

pillantották meg, nem tudták, mihez fogjanak, és szörnyen idegesek lettek. 

- Mi a gond? - kérdezte West, amikor odaért hozzájuk. 

Az öregasszony sikított, és nem volt egy foga sem. Brazil egy szavát sem értet-

te. 

- Részegség és rendzavarás - mondta a rendőr, akinek kitűzőjén a Smith név 

állt. - Már máskor is bevittük. 

Az asszony legalább a hatvanas éveiben járt, és Brazil nem tudta levenni róla a 

szemét. Részeg volt, az utcai lámpa kíméletlen fényében dobálta magát, a templom 

közelében, ahova bizonyára nem járt. Színehagyott zöld Darazsak-felsőt és koszos 

farmert viselt, pókhasa volt, a melle, mint egy szélzsák szélmentes napon, a karja és 

a lába, mint egy pálcika, amit hosszú fekete szőrszálak pókhálója szőtt be. 

Régebben Brazil anyja is rendezett ilyen jeleneteket a házuk előtt, de mostaná-

ban már nem. Brazilnak eszébe jutott egy régi este, amikor a Harris-Teeter élelmi-



szerboltból tartott hazafelé kocsival, és az anyját a házuk előtti gyepen találta. 

Üvöltözött és baltával csépelte a karókerítést, miközben megállt a ház előtt a 

járőrkocsi. Brazil igyekezett megfékezni az anyját, és elkerülni a baltát. A 

davidsoni rendőr mindenkit ismert a városban, és bár jó oka lett volna rá, nem csuk-

ta le az anyját csendháborításért vagy azért, mert nyilvános helyen részegen mutat-

kozott. 

West megnézte az öregasszony hátrabilincselt csuklóját. A kékvörös fény lük-

tetett, és a fájdalommal átszőtt sikoltozásnak csak nem akart vége szakadni. West 

dühös, felháborodott pillantást vetett a rendőrökre. 

- Hol a kulcs? - kérdezte. - Ez túl szoros. 

Smith ősidőktől fogva szolgált, és Westet azokra az elcsigázott, boldogtalan, 

öreg zsarukra emlékeztette, akik cégek biztonsági őreiként végezték. West kinyúj-

totta a kezét, és a rendőr a tenyerébe tette a kis acélkulcsot. West a bilincs zárjába 

illesztette, és felpattintotta. Az öregasszony azonnal megnyugodott, amint a kegyet-

len fémpánt eltűnt. Finoman simogatta a csuklóján támadt, vörös bemélyedést, 

West pedig tovább szapulta a járőröket. 

- Nem tehetnek ilyet - szégyenítette meg őket. - Fájdalmat okoznak. 

West megkérte az öregasszonyt, hogy lottyadt bőrű karját emelje a magasba, 

hogy megmotozhassa. Talán kesztyűben kellene csinálnia, futott át a fején. De nem 



volt kesztyű a csomagtartójában, mert ilyesmit már régen nem csinált, és az öreg-

asszonyt is épp elég méltánytalanság érte már. West nem szeretett senkit sem meg-

motozni, soha nem is tette, és a múltból emlékezett már a motozás során előkerült 

kellemetlen meglepetésekre: karom formájú fétisekre, ürülékre, használt óvszerre 

vagy erekcióra. Eszébe jutott, amikor még újonc volt, és hideg, síkos húst halászott 

ki Csirkeszárny zsebéből, mielőtt az az egyetlen karjával fültövön vágta volna. Az 

öregasszonynál csak egy fekete fésűt és cipőfűzővel a nyakába kötött kulcsot talált. 

Ella Jonestonnak hívták, és csendben volt, amikor a rendőrhölgy ismét megbi-

lincselte. A vas hideg volt, de nem mélyedt a húsába úgy, ahogy az előbb, amikor 

azok a kurafiak kígyót tettek rá. Tudta jól, mit csavartak a csuklójára a háta mögött, 

ahol nem láthatta, mert harapott és csípett, nem volt könnyebbség, a mérge úgy ter-

jedt szét a testében, hogy remegett sikoltozás közben. A szíve megdagadt és a bor-

dáit verte, és meg is szakadt volna, ha a kék autó a kedves hölggyel meg nem áll. 

Ella Joneston mindig is tudta, hogy a halál az a pillanat, amikor a szív megsza-

kad. Az övé sokszor volt közel a halálhoz, már akkor, amikor tizenkettő volt. Haj-

mosás után a lakótelepen a fiúk ledöntötték, és olyasmiket műveltek vele, amikről 

soha senkinek nem mesél. Hazament, és kiszedte a copfjaiból a piszkot meg a leve-

leket, lemosakodott, és soha senki sem kérdezte a történtekről. 

A rendőrhölgy kedves volt, és volt vele egy másik rendőr, aki nem viselt 

egyenruhát, de tiszta, rendes fiúnak látszott, akinek kedves volt az arca. Biztos de-



tektív, gondolta Ella. Kétfelől megfogták a karját, mintha vasárnapi iskolába men-

ne, és valami szépbe öltöztetnék. 

- Miért iszik idekint? - kérdezte az egyenruhás hölgy. Nem tréfált, de nem is 

akarta bántani. 

Ella nem egészen értette, mi az az idekint. Nem volt semmi járműve, amivel 

közlekedhetett volna. Tehát nem lehet messze az Earle Village-beli otthonától, ahol 

a tévé előtt ült, amikor ma este valamivel korábban megcsörrent a telefon. A lánya 

közölte a szörnyű hírt Efrimről, Ella tizennégy éves unokájáról, aki kórházba került. 

Efrimet ma reggel több lövés érte. Mindenki úgy vélte, hogy a fehér orvosok min-

dent elkövetnek gyógyulásáért, de Efrim mindig is makacs volt. Az emlék ismét 

forró könnyeket csalt Ella szemébe. 

Mindent elmesélt a rendőrhölgynek és a nyomozónak, miután beültették a 

rendőrautó hátsó ülésére, ahol válaszfal volt, hogy Ella senkit se tudjon bántani. El-

la elregélte Efrim rövidke életét, egészen attól a pillanattól fogva, hogy Ella a kar-

jába vette, miután Lorna világra hozta. Mindig csak bajt hozott rájuk, akárcsak az 

apja. Kétéves korában már táncolt. Megjátszotta a nagyfiút a házuk előtti lámpa 

fénykörében a többi, pénzzel jól eleresztett fiú társaságában. 

- Bekapcsolom az övét - mondta a szőke nyomozó, és rákattintotta az övet. 

Alma- és fűszerillata volt. 



Az öregasszonynak állott testszaga volt és italtól bűzlött, ami kellemetlen em-

lékeket ébresztett Brazilban. Kicsit remegett a keze, és nem volt olyan ügyes, mint 

máskor. Nem értette, mit motyog, nyámmog és miért sír az öregasszony. Minden 

kifújt lélegzetvételnek olyan szaga volt, mint a napra állított kukának. West nem 

segített, csak állt és nézte, hagyta, hogy elvégezze a piszkos munkát. Ujja az öreg-

asszony nyakához ért, és meglepődött, hogy milyen sima és meleg. 

- Minden rendben lesz - biztatta, pedig tudta, hogy ennek nem nagy a valószí-

nűsége. 

West nem volt naiv. Tudta, hogy a járőrözőkkel gond van. Hogy is ne lett vol-

na, amikor Goode főkapitány-helyettes alá tartoznak? Az nem rázta meg, hogy a 

járőröző rendőrök túl keményen lépnek fel, vagy általában nem szakszerűek, de 

West gyomra ezt mégsem vette be. 

Odalépett a két járőrhöz, akik idősebbek és a munkájukban nyomorultabbak 

voltak nála. Közel hajolt Smith arcához, és eszébe jutott, milyen volt, amikor őr-

mester korában ilyen mihasznákkal akadt össze. Ami Westet illette, Smith olyan 

alacsonyan volt a táplálékláncban, hogy még birkát sem legeltetett volna vele. 

- Soha többé ne lássak vagy halljak ehhez hasonlót - mondta olyan halkan, amit 

Brazil ijesztőnek talált. 



West közel volt Smith arcához, és látta a homokhoz hasonló sörtét az arcán, és 

a megrepedt vérerek naplementéjét, ami attól keletkezett, amit Smith szolgálaton 

kívül művelt. A férfi nőre szegezett tekintetében nem volt élet, mert a teste-agya 

már rég kiürült. 

- Segítenünk kell idekint, nem fájdalmat okozni - suttogta West. - Érti? És ez 

magára is vonatkozik - vetette oda Smith társának. 

Egyik zsaru sem ismerte a fiút, aki aznap éjjel a főkapitány-helyettessel tartott. 

A darázzsal díszített ajtajú járőrkocsiban ültek, amikor a sötétkék Crown Victoria 

elhajtott a hátul halkan hortyogó rabbal. 

- Szűz (Szójáték a Virginia keresztnévre - a ford.) főkapitány-helyettes talán 

barátot talált magának - jegyezte meg Smith, és kicsomagolt két Big Red rágógu-

mit. 

- Naná - mondta a másik zsaru. - Amikor belefárad a játszadozásba, majd én 

megmutatom, mit mulaszt a nagykutyákkal. 

Nevettek, és elindultak. Percekkel később a szkenner újabb rossz hírt közölt. 

- Ezerháromszázas tömb Beatties Ford Road - jelentette. - Mentőkocsi, az illető 

késsel ejtette túszul. 



- Örülök, hogy hívásra kell mennünk - mondta Smith, és cuppogva rágta a fa-

héjas rágót. 

West balszerencséjére Jerome Swannak nem volt kellemes estéje. Egy pityókás 

órában kezdődött, mielőtt lement a nap a városnak ebben a lerobbant negyedében. 

Westnek nem volt oka ismerni a sintértelep közvetlen közelében elterülő Medencé-

nek nevezett lebujt, ami a Tryon Streetről nyílt; már egy ideje efelé haladt. Amikor 

megérkezett a hívás, valósággal csapdába esett. 

Két járőrkocsi ért oda elsőnek, majd Jennings kapitány a kísérőjével, Hugh 

Bledsoe városi tanácsnokkal. 

- A francba - káromkodott West, amikor a helyszínre ért. - A rohadt életbe.  

Leparkolt a keskeny, sötét utcában, az úttesten. 

- Látja azt a magas férfit, aki öltönyben éppen most száll ki a kocsiból? Tudja, 

ki az?  

Brazil az ajtókilincs után nyúlt, aztán meggondolta magát. 

- Igen, pontosan tudom, ki az - felelte. - Óriás Fekély (Szóvicc Hugh Bledsoe 

nevére - a ford.).  

West meglepetten pislantott rá. Igaz, hogy a zsaruk között ezen a becenéven 

emlegették a városi tanácsnokukat, de fogalma sem volt, Brazil honnan ismeri. 



- Egy hangot se - figyelmeztette, amikor kinyitotta az ajtót. - És maradjon a 

helyszíntől távol. - Kiszállt. - És ne nyúljon semmihez. 

A mentőkocsi motorja járt, ahogy hátul nyitott ajtókkal az utca közepén állt, a 

fény az útra hullott, és a rendőrkocsik kék-vörös lámpája villogó, pulzáló fénnyel 

árasztotta el. Az egyik hátsó keréknél összegyűltek a férfiak, hogy megtanácskoz-

zák, mit tegyenek. West Brazillal a nyomában (aki boldogabban ment volna előtte) 

is hátrament, hogy maga is felmérje a helyzetet. Swan hátrahúzódott a mentőben, 

amennyire csak tudott, és egy sebészollóval hadonászott, a szeme fehérje véres to-

jássárgájának látszott, amiből dühöt lövellt, amikor a fehér inges rendőrnő megje-

lent a szemhatárán. 

Göbök voltak a fején, és vérzett a verekedés miatt, amibe a lebujban, ahol sze-

rencsejátékot játszott és olcsó bort ivott, belekeveredett. Amikor berakták a mentő-

be, elérkezett az a pillanat, amikor úgy érezte, most aztán tényleg nincs kedve se-

hova se menni. Ha ilyesmi történt, Swan mindig magához ragadta a kezdeménye-

zést. Ez esetben felkapta az első veszélyes tárgyat, amit elért, és ráüvöltött a mentő-

sökre, hogy AIDS-e van, és összeszurkálja mindegyiküket, azok meg kiugrottak, és 

hívták a zsarukat; mind férfiak voltak, kivéve azt a nagy csöcsűt, aki most úgy me-

redt rá, mintha tudna valamit is tenni. 

West azonnal átlátta a helyzetet. A beteg egy, az utcára nyíló oldalajtó zárját 

nyomta le, és csak úgy lehetett megközelíteni, ha valaki bemászik hozzá a mentő-



kocsiba. Ehhez nem kellett nagy terv. West megkerülte a kocsit, hogy a még mindig 

ugyanannál a keréknél tárgyaló férfiakhoz jusson. 

- Elterelem a figyelmét - mondta, és Bledsoe úgy bámult rá, mintha még sosem 

látott volna egyenruhás nőt. - Amint leveszi a kezét a zárról, maguk, fiúk, kapják el! 

- Megbizonyosodott róla, hogy értik. 

Közelebb óvakodott a nyitott ajtóhoz, és kezét az arca előtt lengetve elfintoro-

dott. 

- Ki használt gázsprayt? - kiabált hátra. 

- Még ezzel sem lehetett megállítani - tudatta vele az egyik zsaru. 

Brazil a következő pillanatban csak azt látta, hogy West bemászik a mentőko-

csiba, és felkap egy alumínium hordágyat, amit pajzsként tol maga előtt. 

Könnyedén tette, a szája mozgott. Swannak nem tetszett, amit közölt. Rajta tar-

totta a szemét, a nyakán kidagadtak az erek, miközben megrándult, és szóval, tekin-

tettel is Westet hergelte. West a kocsi felénél járhatott, amikor Swan előreugrott. 

Úgy szippantották ki, mintha egy repülőgép ajtaja nyílt volna ki. Brazil oda-

ment, hogy megnézze: a földön feküdt, arccal lefelé, és a terveket kovácsoló férfiak 

éppen megbilincselték. Bledsoe városi tanácsos zsebre dugott kézzel figyelte az 

eseményeket. 



West után nézett, aki visszasétált a kocsijához. Aztán Brazilra meredt. 

- Jöjjön ide! - parancsolt rá. 

Brazil titkon Westre pislogott, mert biztosra vette, hogy itt hagyhatják ezen a 

sötét, barátságtalan utcán. Nem felejtette el azt sem, hogy West utasította, hogy 

senkivel se álljon szóba. 

- Maga a kísérő - meredt rá Bledsoe, ahogy közelebb ment. 

- Nem tudom, hogy az vagyok-e - felelte Brazil. 

Csak szerényen próbált viselkedni, de a városi tanácsos más következtetésre ju-

tott: azt hitte, a kölyök egy okostóni. 

- Azt hiszi, a Szupernő jó sztorival látta el, mi? - A tanácsos West felé intett a 

fejével, aki éppen visszaült a kocsijába. 

Brazil kezdett pánikba esni. 

- Mennem kell - mondta. 

Bledsoe-nak kecskeszakálla volt, és kedvelte a fényes zselét. A Jeremiah 

Avenue-i baptista templom lelkésze volt. Szemüvegén lüktetettek a rendőrségi fé-

nyek, mialatt Brazilt nézte, és zsebkendővel törölgette a nyakát. 



- Hadd mondjak valamit - folytatta, hirtelen kenetteljesre váltva. – Charlotte 

városának nincs szüksége arra, hogy emberek jöjjenek ki, és érzéketlenek legyenek 

az emberiességgel, a szegénységgel és a bűnözéssel szemben. Még ebből az ember-

ből sem szabad gúnyt űzni, nem szabad kinevetni. 

A kábult Swant elvezették. Az egyik pillanatban még a maga dolgával törődött 

a lebujban, a következőben földönkívüliek rántották ki a kocsiból. Bledsoe kezével 

a megvilágított házak felé intett a távolban, amelyek úgy csillogtak és törtek a ma-

gasba, mint egy királyság. 

- Miért nem ír erről? - szegezte neki a kérdést, mintha azt akarná, hogy jegyze-

teljen, ezért Brazil így is tett. - Nézze, mennyi jó, micsoda eredmények születtek. 

Nézze, mennyit fejlődtünk. Országszerte a legszebb városnak választottak meg 

minket, az ország harmadik legnagyobb bankközpontja van itt, sokra tartjuk a mű-

vészetet. Az emberek sorba állnak, hogy ideköltözhessenek. De nem. Ó, nem! - ko-

cogtatta meg Brazil vállát. - Reggel majd megint egy nyomasztó történetre ébredek. 

Egy férfi késsel fenyegetőzve eltérített egy mentőautót. Hírek, amiknek az a célja, 

hogy félelmet ébresszenek az állampolgár lelkében. 

West kezdett kifordulni, és Brazil úgy eredt futásnak, mintha az iskolabuszt 

késne le. Bledsoe meglepetten és bosszúsan nézett utána, mert még nem fejezte be, 

és West tudta, hogy nem véletlen, hogy a tanácsos éppen ma este jött ki az utcára, 

amikor a közösségi politika arénájának kísérleti nyula, Andy Brazil a kísérője. 



Bledsoe majd csak megtalálja a módját, hogy írjanak róla, és az újraválasztás 

évében azzal nyűgözze le a választópolgárait, hogy milyen gondoskodó és szorgal-

mas. „Városi tanácsos időt szakít rá, hogy a rendőrökkel tartson. ” West már látta is 

a szalagcímet. Kinyitotta a kesztyűtartót, és kotorászni kezdett egy csomag cigaretta 

után. 

Megállította a kocsit, hogy Brazil beszállhasson. A fiú még csak nem is lihe-

gett, pedig jó ötven jardot futott. Az ilyen emlékeztetők mindig kiváltották nála a 

cigi utáni vágyat. 

- Mondtam, hogy ne álljon szóba senkivel - gyújtott rá. 

- Mit tehettem volna? - fortyant fel Brazil. - Maga elment nélkülem, ő meg rám 

akaszkodott. 

Újabb nyomortanyák mellett mentek el; a legtöbbet bedeszkázták, és nem lak-

tak bennük. Brazil Westre meredt, és arra gondolt, hogy Bledsoe Szupernőnek ne-

vezte. 

- Hibát követtek el, hogy kinevezték magát - mondta Brazil. - Nem akármi volt, 

amit itt csinált. 

West valamikor remek zsaru volt. Az őrmesteri vizsga letételével megindult a 

papírmunka és a politikai korrektség felé vezető úton. Ha Hammer nem kerül a vá-

rosba, West majdnem biztos volt abban, hogy valami más után nézett volna. 



- Mondja meg - biztatta Brazil. 

- Mit? - kérdezte West, és hosszan kifújta a füstöt. 

- Mit mondott neki? - kíváncsiskodott Brazil. 

- Kinek? 

- Tudja. A pasinak a mentőkocsiban. 

- Nem mondhatom meg. 

- Ugyan már. Mondott valamit, amitől nagyon bepöccent - erősködött Brazil. 

- Nem. - West kipöckölte a hamut az ablakon. 

- Ugyan már. Mit mondott? 

- Nem mondtam semmit. 

- De igen. 

- Beszari alaknak neveztem - vallotta be West végül. - De ezt nem írhatja meg. 

- Igaza van. 

  

Negyedik fejezet 



Percekkel este tíz után a belvárosi házak égre rajzolódó sziluettje óriásira nyúlt 

a borzalmas bűntett körül. Feszült, izzadt rendőrök kutattak zseblámpáikkal az el-

hagyott épület mögötti parkolóban és a gyommal felvert telken, ahol a fekete bérelt 

Lincolnt megtalálták. A sofőr ajtaja nyitva volt, a felső világítás égett, a belső jelző 

halk figyelmeztetést sípolt, amivel már elkésett. Brewster nyomozót otthonról hív-

ták ide, és most a Lincoln mellett állt, és a mobilján beszélt. Farmert viselt és egy 

régi Izod inget, a jelvényét, a negyvenes kaliberű Smith and Wessont meg a plusz-

tárakat az övére csatolta. 

- Úgy fest, megint van egy - mondta arra járó főnökének. 

- Meg tudja adni a tíz-tizenhármast? - hallatszott West hangja a telefonban. 

- A tíz-tizenhármas még tiszta - nézett körül Brewster. - De nem sokáig. Mi a 

tíz-húszasa? 

- Dilworth. A negyven-kilencesen maga felé tartunk. Kapcsolat bontása. Tíz-

tizenöt. 

 

Brazil megtanult rádiózni az akadémián, ismerte a kódokat, és hogy West meg 

Brewster miért használják őket. Valami nagyon rossz történt, és nem akarták, hogy 

bárki más, például egy újságíró hallgassa, mit beszélnek. Brewster gyakorlatilag 

arról értesítette Westet, hogy a bűntény helyszínén még senki illetéktelen nem buk-



kant fel, de ez már nem sokáig lesz így. West úton volt oda, és tizenöt percen belül 

megérkezik. 

West a mobilért nyúlt, amit az öngyújtó helyére kapcsolt. Teljes riadókészült-

ségben volt, és miközben padlóig nyomta a gázt, egy számot tárcsázott. Hammer 

főkapitánnyal folytatott beszélgetése rövid volt. West közben szigorú pillantást ve-

tett Brazilra. 

- Azt tegye, amit mondanak - utasította. - Ez most komoly. 

Mire a helyszínre értek, a riporterek már összegyűltek az éjszakában, és ugrás-

ra készen vártak, miközben Brazil kollégái igyekeztek közelebb férkőzni a rettene-

tes tragédiához. Webb mikrofont fogott, és a kamerába beszélt, csinos arcáról ko-

molyság és mélységes bánat sugárzott. 

- A halottat nem lehetett azonosítani. Ő is, akárcsak a közelben lelőtt három el-

ső áldozat, bérelt autóban utazott - vette fel az anyagot Webb a tizenegy órás hírek-

be. 

West és Brazil csendben és elszántan furakodtak át az újságírók között. Elke-

rülték a feléjük nyújtott mikrofonokat, az arcuk előtt pergő felvevőgépeket, ahogy 

fejüket lehajtva, sietve kerülgették a többieket. Kérdések repkedtek, mintha valami 

gyorsan terjedő hírbomba robbant volna. Brazil megijedt. Olyan zavar és feszélye-

zettség fogta el, amit maga sem értett. 



- Most legalább tudja, milyen érzés - morogta a bajsza alatt West. 

A fáktól egy utcai lámpáig sárga helyszínelőszalag feszült, rajta fekete nyomta-

tott betűkkel ugyanaz a figyelmeztetés ismétlődött: 

 

VIGYÁZAT! BŰNTÉNY HELYSZÍNE, NE LÉPJENEK BE! 

 

Elzárta a riportereket és a kíváncsiskodókat a Lincolntól és az értelmetlen ha-

láltól. A szalagon belül egy mentőautó állt; járt a motorja. Mindenütt zsaruk és 

nyomozók mászkáltak elemlámpákkal. Valaki videózott, vakuk villogtak, helyszí-

nelők készítették fel a kocsit, hogy bevontathassák a főkapitányságra átvizsgálásra. 

Brazilt úgy lefoglalta, hogy mindent megfigyeljen, és csak azon járt a feje, mi-

lyen közel engedik majd a helyszínhez, hogy észre sem vette Hammer főkapitányt, 

amíg neki nem ütközött. 

- Elnézést - motyogta a kosztümöt viselő idősebb nőnek. 

Hammer vigasztalhatatlan volt, és rögtön beszélgetésbe mélyedt Westtel. Bra-

zil elnézte alacsony, karcsú alakját, csinos, éles vonású arcát, lágyan keretező rövid, 

őszülő haját. Még sosem találkozott a főkapitánnyal, de ráismert a korábban látott 

tévétudósításokból és fényképekről. Brazilt lenyűgözte: tátott szájjal, leplezetlenül 



bámulta. Nagyon bele tudna esni ebbe a nőbe, gondolta. West megfordult, és úgy 

szegezte rá az ujját, mint egy kutyára. 

- Maradjon! - közölte. 

Brazil számított erre, de nem örült neki. Tiltakozni próbált, de senki sem fi-

gyelt rá. Hammer és West átbújtak a szalag alatt, és egy zsaru figyelmeztető pillan-

tást vetett Brazilra, ha netán eszébe jutna a nyomukba eredni. Brazil Hammert és 

Westet figyelte, akik megálltak valamit közelebbről is megvizsgálni a régi, repede-

zett úttesten. Vonszolás véres nyoma csillant meg West zseblámpájának fényénél, 

és a kis, elkent tócsából ítélve, ami a nyitott kocsiajtótól pár lépésnyire volt, West 

úgy sejtette, tudja, mi történt. 

- Pontosan itt lőtték agyon - mondta Hammernek. - És elesett. - A tócsára mu-

tatott. - Itt ért földet a feje. A lábánál fogva vonszolták odébb. 

A vér kezdett lassan megalvadni, és Hammer érezte a lüktető fényekből, az éj-

szakából és a borzalomból áradó forróságot. Érezte a halál szagát. Az orrával még 

első, zsaruként töltött évében megtanulta elcsípni. A vér gyorsan bomlik, a tócsa 

szélén megfolyik, belül viszont összesűrűsödik, és a szaga furcsán édeskés, ugyan-

akkor orrfacsaró. A vérnyomok egy gyomos, folyondárral és fenyővel benőtt, góti-

kus hatást keltő sarokba vezettek. 



Az áldozat középkorúnak látszott, és utazástól összegyűrődött khekiöltönyt vi-

selt. A fejét több lövéssel roncsolták szét. Húsos térde alá húzták le a nadrágját és a 

boxeralsóját, testén a már ismert, festett homokóra éktelenkedett, a vérbe levelek és 

más növényi maradványok ragadtak. 

 

Dr. Wayne Odom több mint húsz éve volt a charlotte-mecklenburgi körzet ha-

lottkémje. Megállapította, hogy a festéket ott fújták a halottra, ahol rátaláltak, mert 

a szél vékony festékpermetet vitt át a közelben levő nyárfa alsó leveleire. Véres 

kesztyűbe bújtatott kezével újratöltötte a fényképezőgépét, és szinte biztosra vette, 

hogy homoszexuális sorozatgyilkossal van dolguk. A northside-i baptista templom 

egyházi gondnoka volt, és hitt abban, hogy a haragos Isten megbünteti Amerikát a 

perverziókért. 

- A fenébe is! - morogta Hammer, mialatt a helyszínelők bizonyíték után kutat-

va átfésülték a terepet. 

West szinte félelemmel határos frusztrációt érzett. 

- De hogy lehet? Száz jardnyira van az előzőtől? Nyüzsögnek errefelé az embe-

reim. Mégsem láttak semmit. Hogy fordulhatott elő? 

- Nem figyelhetjük a nap minden pillanatában az utcát - mondta dühösen 

Hammer. 



Brazil távolról nézte, ahogy egy nyomozó átnézi a halott tárcáját. Brazil csak 

elképzelhette, mit lát Hammer és West, mialatt türelmetlenül várakozott West ko-

csija mellett, és jegyzetelt. Egyet megtanult, amikor dolgozatokat írt: információ 

nélkül is megteremtheti a légkört. Alaposan szemügyre vette az elhagyatott tégla-

épület hátsó traktusát, és arra a következtetésre jutott, hogy valamikor raktár lehe-

tett. Minden ablakát kitörték, és kísérteties feketeség bámult ki rajtuk. A tűzlétra 

egy merő rozsda volt, és félúton le is tört. 

Mire a bozóthoz értek, ahol mindenki összegyűlt, a mentőkocsi fénye elhalvá-

nyodott és hátborzongatóvá vált. A csilingelő bérelt autó körül szentjánosbogarak 

pislákoltak, és Brazil hallotta a távoli forgalom surrogását. 

A kezeslábasaikban izzadó mentősök jelentek meg; hordágyat és fekete hulla-

zsákot cipeltek. Brazil a nyakát nyújtogatta, és sebesen írt, miközben a mentősök a 

bűncselekmény helyszínére értek. Kinyitották a gurítható hordágy lábait, és amikor 

a fém megkondult, Hammer megfordult. West és Brewster már az áldozat jogosít-

ványát tanulmányozták. Senki sem bajlódott azzal, hogy felvilágosítsa Brazilt. 

- Carl Parsons - olvasta le Brewster a jogosítványról. - Dél-Karolina, 

Spartanburg. Negyvenegy éves. Eltűnt a készpénz és az ékszer is, ha volt. 

- Hol szállt meg? - kérdezte Hammer. 



- Úgy fest, hogy van egy rendelés-visszaigazolási száma a Southparkhoz közeli 

Hyattből. 

West leguggolt, hogy más szögből vegye szemügyre a világot. Parsons félig a 

hátán, félig az oldalán feküdt egy véres levelekből rakott fészekben, a szeme félig 

nyitva, álmosan és tompán meredt a semmibe. Dr. Odom újabb méltánytalanságnak 

tette ki a testet, amikor a végbélnyílásba hőmérőt dugott, hogy megállapítsa az 

alaphőmérsékletet. Valahányszor megérintette a tetemet, a fejen levő lyukakon vér 

ömlött ki. West tudta, hogy akárki tette is ezt, nem áll szándékában abbahagyni. 

Brazil sem akarta feladni, akármennyire akadályozta is West. Mindent elköve-

tett, hogy megragadja a vizuális részleteket és a hangulatot, és most cserkészni in-

dult. Észrevett egy fényes, kék új Musztángot, ami egy jelzés nélküli autó közelé-

ben parkolt, ahol egy tinédzser fiú ült egy nyomozóval, akit Brazil korábban már 

látott. A nyomozó egy drogdíler szerepét alakította. Brazil jegyzetelt, mialatt a tiné-

dzser beszélt, és a mentősök bepakolták a testet a hullazsákba. A többi riporter, ki-

vált Webb, csak azon igyekezett, hogy minél többet vegyen fel, és képeket készít-

sen a halottról, akit úgy toltak el, mint egy nagy fekete gubót. Brazilon kívül senki-

nek sem tűnt fel a tinédzser, aki kiszállt a nyomozó kocsijából, és cseppet sem sie-

tősen visszabaktatott a saját Musztángjához. A kocsi tetejét felnyitották, és amikor 

Brazil a csicsás kocsi felé indult, a tinédzser szíve ismét izgatottan kezdett verni. A 

kellemes szőke pasinak riporteri notesz volt a kezében. Jeff Deedrick elővett egy 



ajakírt, és feltúráztatta a motort, miközben remegő kézzel azon igyekezett, hogy 

nyugis menő benyomását keltse. 

- A Charlotte Observer-től vagyok - mondta Brazil, és megállt közvetlen a so-

főr mellett. - Szeretnék feltenni pár kérdést. 

Deedrick érezte, hogy híres lesz. Tizenhét volt, de huszonegynek is elment, ha 

nem igazoltatták. Most aztán a lába elé esik minden lány, aki eddig észre sem vette. 

- Miért is ne - vonta meg a vállát Deedrick, mintha ráunt volna a nagy felhaj-

tásra. 

Brazil beszállt a Musztángba, ami új volt, és nem képezte Deedrick tulajdonát. 

Brazil a csinos, színben a kocsihoz passzoló nyakba vethető zsinórról állapította 

meg. A legtöbb fiúnak, aki még fiatal ahhoz, hogy igyon, mobilja sincs, hacsak nem 

árul drogot. Bármibe lefogadta volna, hogy a kocsi Deedrick anyjáé. 

Brazil előbb feljegyezte a fiú nevét, címét, telefonszámát és mindent apróléko-

san visszamondott Deedricknek, hogy helyesen írta-e le. Mindezt a saját bőrén ta-

nulta meg munkába állása első hónapjában, amikor egymás után három Tévedtünk-

et kapott apró-cseprő részletekben elkövetett jelentéktelen, bagatell hibákért, mint 

például: valaki ifjabb szemben azzal, hogy ezen a néven harmadik. Ezt az apáról írt 

gyászjelentésben követte el. A fiúnak adózási gondjai voltak, és nem bánta a téve-



dést. Személyesen felhívta Brazilt, és kérte, hogy a lap szálljon le róla. De Packer 

nem szállt le. 

Talán Brazil legkínosabb tévedése, amire nem szívesen gondolt, egy házi ked-

vencekre vonatkozó ellentmondásos szabály megalkotására összehívott hangos, vi-

dám gyűléshez kapcsolódott. A helyet egy személlyel tévesztette össze, és azt írta, 

hogy Latta Park így meg Miss Park úgy. Jeff Deedrickről azonban nem közöl le té-

vedést, efelől megbizonyosodott. Itt nem lesz gond. Brazil a távolban elterülő hely-

színt nézte, ahogy a mentősök a kocsiba tolták a hordágyat. 

- Bevallom, benyomtam párat, így vezettem, és tudtam, hogy nem érek haza - 

hadarta idegesen és izgatottan Deedrick. 

- Aztán megállt itt, hogy könnyítsen magán? - lapozott egyet Brazil, és sebesen 

rótta a sorokat. 

- Megálltam és láttam ezt a kocsit. Égtek a lámpák, nyitva volt az ajtó. Azt hit-

tem, valaki más is brunyál. - Deedrick tétovázott. Levette a baseballsapkáját, és 

fordítva nyomta a fejébe. - Várok, nem látok senkit. Most már kíváncsi vagyok, 

szóval odamegyek, és meglátom! Hála az égnek, hogy volt nálam telefon! 

Deedrick tágra nyílt szeme a semmibe meredt, verítékcseppek gyöngyöztek a 

homlokán, és csorogtak le a halántékán. Eleinte azt hitte, hogy a pasi részeg, letolta 

a nadrágját, hogy pisiljen, és elájult. De aztán meglátta a narancssárga festéket és a 



vért. Még életében nem rémült meg ennyire. Visszavágtatott a kocsijához, kirontott 

innen, és padlógázzal elsöpört. Megállt egy felüljáró alatt, és pisilt. Felhívta a 911-

et. 

- Az első gondolatom? - mélázott kicsit megnyugodva. - Hogy ez nem történ-

het meg. Úgy értem, sípol ez a kis műszer, a sok vér, a térdig lehúzott nadrág. És 

én… tudja, a nemi szervei… 

Brazil felnézett rá. Deedrick dadogott. 

- Mi van velük? - nógatta Brazil. 

- Olyan volt, mintha közlekedési jelzőbóják narancsos színére festették volna 

festékszóróval. Ilyen formára. 

Deedrick elpirult, amikor a kezével nyolcast rajzolt a levegőbe. Brazil átnyúj-

totta a noteszt. 

- Le tudná rajzolni? - kérdezte. . 

Brazil elképedésére Deedrick egy homokórát rajzolt. 

- Mint az a pók, a fekete özvegy - motyogta Brazil, és nézte, ahogy West és 

Hammer átbújva a szalag alatt indulni készülnek. 



Brazil sebtében befejezte az interjút, mert már ösztönösen vigyázott, hogy ott 

ne hagyják. Volt még egy kérdése, amit Hammertől és Westtől meg akart kérdezni. 

Tiszteletből a főkapitánynak címezte. 

- A gyilkos minden áldozatát festékkel szórta be és homokórát rajzolt rájuk? - 

kérdezte komolyan és izgatottan. 

West megmerevedett, ami vele ritkán fordult elő. Nem mozdult. Brazil úgy 

érezte, hogy Hammernél lenyűgözőbb jelenséggel még nem találkozott. Az asszony 

egy Nem nyilatkozom mozdulattal hessegette el. 

- Intézd el te - szólt oda Westnek. 

Hammer visszaindult a sötétbe, ahol a kocsiját hagyta. West egyetlen szó nél-

kül a Fordjához ment, és amikor Brazil beszállt és becsatolta magát, nem volt mit 

mondaniuk egymásnak. A szkenner működött, az idő nagyon későre járt. Ideje volt 

Brazilt visszavinni a kapitányság előtti parkolóba, hogy átszálljon a saját autójába, 

és végre békén hagyja, gondolta West. Micsoda éjszaka! 

 

Majdnem éjfél volt, amikor visszahajtottak a főkapitánysághoz. Mindketten fe-

szültek voltak. West egyszerűen nem értette, hogy vihette oda személyesen a ripor-

tert a helyszínre. Képtelen volt felfogni. Valaki mással történik meg mindez, még-

pedig olyan nagyságrendben, ami felett már nincs hatalma, és ez eszébe juttatott 



egy esetet, amiről eddig senkinek sem beszélt, amikor másodikos volt egy kis vallá-

sos iskolában, a Tennessee állambeli Bristolban. A baj Mildreddel kezdődött. 

Mildred nagydarab volt, és az emeletén a többi lány félt tőle. Csak West nem. 

Mildredben lehetőséget látott, mert a lány Miamiból jött. A szülei azért küldték 

a King College-ba, hogy megmentsék és egyenesbe hozzák az életét. Mildred talált 

valakit Kingsportban, aki ismert valakit Johnson Cityben, aki kapcsolatban volt az 

Eastman Kodaknál egy füvet áruló fickóval. Egyik éjjel West és Mildred rágyújtot-

tak a teniszpályán, ahol őket senki sem láthatta, legfeljebb a kettes pálya hálótartó 

oszlopánál a két kis narancsszínnel égő parazsat. 

Borzalmas volt. West még sosem tett ilyen elvetemült dolgot, és most azt is 

megértette, miért teszi. Elvesztette az önkontrollját, az egész teste nevetett, és külö-

nös történeteket mesélt, miközben Mildred bevallotta, hogy világéletében kövér 

volt, és tisztában van vele, milyen feketének és hátrányos helyzetűnek lenni. 

Mildred nem volt akárki. Órákig ültek a piros és zöld teniszpályán, aztán hanyatt 

dőltek és bámulták a csillagokat és a holdat, ami úgy festett, mint egy fényes sárga 

hinta, ami megdagadt az ígéret kerek árnyékától. A teherbe esésről beszélgettek. 

Kólát ittak és megettek mindent, amit Mildred a retiküljében tartott. 

Ez többnyire csokoládé meg cukorka volt. Istenem, hogy gyűlölte West, ami-

kor ez a nyomorúságos eset eszébe jutott! Amilyen a szerencséje, végül a marihuá-



nától paranoiás lett. Párat szívhatott a harmadik cigiből, amikor szíve szerint a lehe-

tő leggyorsabban elrohant volna, berontott volna a hálótermébe, leverte volna a zá-

rat, elbújt volna az ágy alatt, és terepszín ruhában, tüzelésre készen, egy Tec-9-es 

géppisztollyal jött volna vissza. Amikor Mildred végül vonzónak találta, rossz volt 

az időzítés. 

West szupernek találta a nőket. Minden tanárnőjét és edzőjét imádta, ameddig 

kedvesen bántak vele. De azért akadt néhány probléma. Soha nem merengett el 

azon, mit jelent Mildred érdeklődése önmagára, a családjára vagy későbbi életének 

lehetőségeire vonatkozóan. Ráadásul Mildred úgy esett neki, ahogy a pasik szoktak. 

Nem kérdezte meg, hogy akarja-e, és ez komoly baj volt, mivel West álcázta 

magát, legalábbis képzeletben. West befordult a főkapitányság látogatóknak fenn-

tartott parkolójába. 

- Nem kezdhet vele semmit - mondta vádló hangon Brazilnak. 

- Mivel? - kérdezte kimérten Brazil. 

- Jól tudja, mivel. Először is nem beszélhetett volna a tanúval - folytatta West. 

- A riportereknek ez a dolguk. 

- Másodszor a homokóra olyasmi, amit csak a gyilkos tud. Érti? Tehát nem ír-

hatja meg. Punktum. 



- Honnan olyan biztos benne, hogy csak a gyilkos tud róla? - Brazilt nem sok 

választotta el attól, hogy elveszítse az önuralmát. - Honnan tudja, hogy nem kerül-e 

elő valaki, aki felvilágosítással tud szolgálni? 

West felemelte a hangját, és magában azt kívánta, bárcsak soha ne találkozott 

volna Andy Brazillal. 

- Ha megteszi, a városban a következő holttest maga lesz. 

- A magáé lesz - igazította helyre Brazil. 

- Úgy van. - West bekanyarodott a rendőrségi parkolóba. Nem hagyja, hogy ez 

a fickó még egyszer helyreigazítsa. - Halott lesz. 

- Maga most megfenyegetett - hívta fel a figyelmét Brazil. 

- Nem. Nem fenyegettem meg. Ígéretet tettem. - West dühösen üresbe tette a 

sebességváltót. - Keressen valaki mást, akivel járőrözhet. Hova parkolt? 

Brazil feltépte az ajtót, és gyilkos dühvel válaszolt. 

- Tudja, mit? Rohadjon meg. 

Kiszállt, és bevágta az ajtót. Peckes léptekkel elvonult a kora hajnal sötétjébe. 

Sikerült megírnia a cikkeit a városi számba, hazafelé lefordult a 77-es államköziről, 

és vett két üveg Miller Lite sört. Pokoli gyorsan hajtott, de még így is sikerült fel-



hajtania mindkettőt. Brazilnak megvolt az az ijesztő szokása, hogy tövig nyomta a 

gázpedált. Mivel nem működött a sebességmérője, csak sejtése volt, mennyivel 

mehet a fordulatszámmérő alapján. Tudta, hogy repül, és óránként legalább száz 

mérfölddel száguldhat, ráadásul nem először tette. Néha az is megfordult a fejében, 

nem akar-e meghalni. 

Otthon ellenőrizte az anyját. Eszméletlenül, nyitott szájjal hortyogott az ágyá-

ban. 

Brazil a falnak dőlt a sötétben, az éjszakai jelzőfény szomorú, homályos szem 

benyomását keltette. Nyomott volt a kedve, csalódottságot érzett. Westre gondolt, 

és kíváncsi lett volna, miért olyan szívtelen. 

 

West bement a kis házába, és a kulcsait a konyhapultra dobta. Niles, az abesz-

szin macskája azonnal megjelent. A sarkában maradt, akárcsak Brazil egész álló 

nap. West bekapcsolta a hifit, és Elton John az éjszakára emlékeztette. Megnyomott 

egy másik gombot, és átváltott Roy Orbisonra. Bement a konyhába, felpattintott 

egy sört, és érzelgős hangulat lett úrrá rajta, bár nem tudta, miért. Visszament a 

nappaliba és bekapcsolta a késő éjszakai híradót. A gyilkosság volt a fő téma. Le-

zöttyent a kanapéra, éppen abban a pillanatban, amikor a macska erre számított. 



Niles szerette a gazdáját, és várta, hogy rákerüljön a sor, miközben a tévé rossz hí-

reket közölt a városban történt rettenetes halálesetről. 

- Vélhetően egy újabb nem idevalósi üzletember, aki egyszerűen rossz időben 

volt rossz helyen - mondta Webb a kamerának. 

West nyugtalan volt, kimerült és undorodott. Mindezt egyszerre. Nem örült 

még Nilesnak sem. A macska már megint felmászott a könyvespolcaira, amíg távol 

volt. Mindig meg tudta állapítani. Különben is mennyire lehet nehéz? Felugrott há-

rom polc magasa, amivel leverte a könyvtámaszokat és egy vázát. Ugyan mit szá-

mít Nilesnak West apjának farmon készült, bekeretezett fényképe? Istenem, ez a 

macska! West gyűlölte. Mindenkit gyűlölt. 

- Gyere ide, édes - hívogatta. 

A macska citerázott kicsit a bordáin, mert tudta, mennyire szereti ezt a gazdája. 

Mindig bevált. Niles nem volt buta. Hátrahajolt, és megnyalta a hátsóját, mert ez 

nem okozott neki nehézséget. Amikor a nőre nézett, aki a gazdája volt, úgy intézte, 

hogy a szeme nagyon kék legyen és bandzsítson. A gazdik megőrültek ezért, és 

amint várta, a gazdája fel is kapta és megszeretgette. Niles meglehetősen boldog 

volt.  

West ezzel szemben nem volt boldog. Amikor másnap bement dolgozni, 

Hammer már várta, és erről mindenki tudott. West a bojanglesi reggelijét úgy hagy-



ta, ahogy volt, ki sem nyitotta. Mindent ledobott, és végigsietett a folyosón. Szinte 

futólépésben ment be a külső irodába, és kedve lett volna az ujját mutatni oda 

Horgessnek. Horgess repesett az örömtől, hogy West ilyen negatívan reagál arra, 

hogy hívatták. 

- Hadd jelentsem be - ajánlotta. 

- Hagyom, hadd jelentsen be. - West nem palástolta, milyen pocsék a kedve. 

Horgess fiatal volt, és kopaszra nyíratta a fejét. De miért, töprengett West. Egy 

nap majd hajról fog álmodozni. Haj után sóvárog. Hajas emberekkel teli filmeket 

néz. 

- Máris fogadja - tette le a kagylót a férfi. 

- Azt elhiszem - mondta gúnyos mosollyal West. 

- Az isten szerelmére, Virginia! - mondta Hammer abban a minutumban, amint 

West belépett. 

A főkapitány felmarkolta a reggeli újságot, megrázta és fel-alá kezdett járkálni. 

Bár nem szokott nadrágot viselni, ma reggel mégis abban volt. Sötét királykék nad-

rágkosztümöt viselt, hozzá piros-fehér csíkos blúzt és puha fekete bőrcipőt. West-

nek el kellett ismernie, hogy a főnöke elbűvölően festett. Hammer eltakarhatta vagy 

megmutathatta a lábát anélkül, hogy a neme ebben szerepet játszott volna. 



- És most? - kelt ki Hammer. - Négy egymást követő héten négy üzletember. 

Autóeltérítés, amelynek során a gyilkos meggondolja magát? Rablás? Különös ho-

mokóra jelkép, amit spray-vel festenek az áldozat altestére? A kocsi típusa, modell-

je, nevek, foglalkozások. Minden, kivéve az istenverte helyszíni fotók, hogy az 

egész világ lássa! 

Hatalmas szalagcím virított: 

 

A GYILKOS FEKETE ÖZVEGY NEGYEDIK ÁLDOZATA 

 

- Mit kellett volna tennem? - kérdezte West. 

- Nem lett volna szabad hagynod, hogy bajt csináljon. 

- Nem vagyok bébiszitter. 

- Egy orlandói üzletember, egy atlantai ügynök, egy dél-karolinai bankár és 

egy baptista lelkész Tennessee-ből. Isten hozta szép városunkban! - Hammer egy 

kanapéra dobta az újságot. - Mit tegyünk? 

- Nem az én ötletem volt, hogy beüljön mellém - emlékeztette West. 



- Ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni. - Hammer leült az íróasztala 

mögé. Felvette a kagylót, és tárcsázott. - Nem szabadulhatunk meg tőle. Van fo-

galmad róla, az hogyan festene? Minden más mellett? - A szeme üveges lett, ami-

kor a polgármester titkárnője felvette a kagylót. - Ruth, legyen szíves most rögtön 

kapcsolni. Nem érdekel, mit csinál! - Hammer lakkozott körmével dobolni kezdett 

a mappán. 

West kedve sokkal rosszabb volt, amikor elhagyta a főnöke irodáját. Nem igaz-

ság! Így is elég nehéz az élet, és most még Hammeren is töprengeni kezdett. Kü-

lönben is csak annyit tudott róla, hogy Chicagóból jött Charlotte-ba, egy olyan 

nagyvárosból, ahol az embereknek fél éven át befagy a fenekük, és a tömeg rákény-

szeríti az akaratát a közhivatalnokokra. Hammer pedig idevitorlázott, nyomában 

azzal a konyhatündér férjével. 

 

Brazil sem repesett az örömtől. Ma reggel megint büntette magát, amikor felfe-

lé szaladt a lelátó lépcsőjén abban a stadionban, ahol a Charlotte-i Vadmacskák 

minden focimeccset - úgy tűnt, még a le nem játszottakat is - elvesztettek. Nem kí-

mélte magát, még az sem érdekelte, ha szívrohamot kap vagy másnap mozdulni 

sem bír. West főkapitány-helyettes egy rossz arcú cowboy, érzéketlen, mint egy fa-

darab, Hammer főkapitány pedig egyáltalán nem az, akinek képzelte. Tegnap este 

legalább rámosolyoghatott volna, ránézhetett volna, vagy másképp tudtára adhatta 



volna, hogy szívesen látják. Brazil ismét felfelé futott a lépcsőn, az izzadság szürke 

pettyeket hagyott a betonon. 

 

Hammer legszívesebben lecsapta volna a kagylót. Torkig volt azzal, hogy 

olyan fantáziátlanul próbálja mindig megoldani a problémákat. 

- Értem, hogy a halottkém szerint ezeknek a gyilkosságoknak homoszexuális 

indíttatása van - mondta a polgármester a telefonba. 

- Ez csak egy vélemény a sok közül - felelte Hammer. - Tény, hogy nem tud-

juk. Az áldozatok mind nősek voltak, és gyerekük volt. 

- Úgy van - felelte a férfi ravaszul. 

- Az isten szerelmére, Chuck, ne zúdítsa ezt kora reggel a nyakamba! - nézett 

ki Hammer az ablakon, és a helyéről szinte látta a rohadék irodáját. 

- Lényeg, hogy az elmélet segít - folytatta vontatott dél-karolinai beszédmodo-

rában. 

Charles Search polgármester charlestoni volt. Hammerrel egykorú lehetett, és 

gyakran eltűnődött, milyen lenne Hammert megdönteni. Ha másért nem, hogy em-

lékeztesse olyasmikre, amiket úgy tűnt, már elfelejtett. Először is arra, hogy hol a 

helye. Ha nem volna férjnél, Search megesküdött volna arra, hogy leszbikus. 



Ült a bőr irodaszékében, fülén a hallgatóval, és egy jegyzettömbre firkálgatott. 

- A várost és a városon kívüli vállalkozásokat ez nem érinti… - próbálta mon-

dani. 

- Hol van, hogy kitekerhessem a nyakát - mondta Hammer a telefonban. - Mi-

kor végeztek magánál lobotomiát? Küldtem volna virágot. 

- Judy. - Ez a firka tényleg ügyes, gondolta Search. Ráfókuszált, még a szem-

üvegét is feltette. - Nyugodjon meg. Tudom, mit teszek. 

- De mennyire, hogy nem tudja. 

Talán mégis leszbikus, vagy legalább biszexuális, azzal az idegesítő közép-

nyugati akcentusával. Piros tollért nyúlt, annyira felajzotta a művészi alkotása. Egy 

atom, kis molekulák röppályájával, amik különös módon tojásnak néztek ki. Szüle-

tés. Megtermékenyítő. 

 

Hogy a reggel még pocsékabb legyen, Westnek még a halottasházba is be kel-

lett néznie. West véleménye szerint az észak-karolinai rendszer nem volt a legjobb. 

Egyes eseteket itt helyben intézett dr. Odom és a rendőrségi törvényszéki laborató-

rium. Más hullákat Chapel Hillbe, a fő igazságügyi orvos szakértőhöz küldtek. Ki 

tudja, miért. Talán ennek is a sporthoz volt köze. A Darázs-szurkolók Charlotte-ban 



maradtak, az észak-karolinaiak mutatós Y-bemetszésüket a nagy egyetemi városban 

kapták. 

A Mecklenburg Megyei Halottkém irodája a North College Streeten volt, 

szemben az új, díjnyertes közkönyvtárral. Megnyomták a gombot, és beengedték 

Westet. Kalapot kell emelnie a hely előtt, gondolta. Az épület, amiben korábban a 

Sears Kertközpont volt, napfényesebbnek és modernebbnek tűnt, mint a halottashá-

zak többsége, és még egy hűtőtermet kapott, amikor legutóbb a környéken megint 

lezuhant egy USAir gép. Szégyen-gyalázat, hogy Észak-Karolina nem hajlandó 

még pár halottkémet felvenni Mecklenburg nagyszerű államának kedvéért, ahogy 

néhány besavanyodott szenátor az állam leggyorsabban fejlődő, leghaladóbb régió-

ját becsmérelte. 

Az évente több mint száz gyilkosságra csak két törvényszéki patológus jutott, 

és mindkettő éppen a boncteremben volt, amikor West megérkezett. A halott üzlet-

ember nem volt jobb formában, mint amikor dr. Odom vizsgálni kezdte. Brewster is 

eldobható kötényben és kesztyűben állt a boncasztalnál. Odabiccentett Westnek, 

ahogy az asszony hátul megkötötte a sebészruhát; West nem szeretett kockáztatni. 

Dr. Odomot vér fröcskölte össze, és úgy fogta a szikét, mint egy ceruzát, ahogy a 

kifordított szövetet nézte. 

A tetem elég kövér volt, így a kifordított bőrszövet még rémesebben festett. 



A bonctermi asszisztens egy nagydarab férfi volt, aki mindig izzadt. Bekap-

csolta a boncoláshoz használt fűrészt, ami a boncasztal fölött, egy rugós huzalon 

lógott, és nekifogott a koponya felfűrészelésének. West nem ragaszkodott a lát-

ványhoz. A hang rosszabb volt, mint a fogorvosi fúró hangja, a csont szaga, sőt 

maga a tudat, hogy mit művel, borzalmas volt. West nem akart gyilkosság áldoza-

tává válni, vagy bármi gyanús formában vagy módon idekerülni. Nem akarta, hogy 

ezt tegyék a meztelen testével, miközben olyanok nézik, mint Brewster, és hivatal-

nokok a képeit passzolják egymás között, miközben megjegyzéseket tesznek rá. 

- A bőrre szorított fegyverből származó seb, közvetlen bemenet a jobb fül mö-

gött - mutatott dr. Odom véres kesztyűs ujjával a sebre, elsősorban West kedvéért. - 

Nagy kaliber. Kivégzés jellegű gyilkosság. 

- Ahogy a többiek esetében is - jegyezte meg Brewster. 

- És az üres töltényhüvelyek? - kérdezte dr. Odom. 

- Negyvenötös Winchester, valószínűleg Ezüsthegy dum-dum golyó - felelte 

West, és megint eszébe jutott Brazil cikke, és mindaz, amit leközölt. - Minden alka-

lommal öt golyó. Az elkövető nem veszi a fáradságot, hogy összeszedje, nem törő-

dik velük. Be kell vonnunk az FBI-t. 

- Kibaszott sajtó - morogta Brewster. 



West sosem járt Quanticóban. Mindig is az volt az álma, hogy elvégzi az FBI 

Országos Akadémiáját, ami a rendőrképzés Oxfordjának számított. De mindig ezer 

dolga akadt. Aztán meg folyton felfelé buktatták. Végül az egyetlen képzés, amire 

alkalmasnak bizonyult, a francos vezetői tréning volt. Vagyis egy rakás sörhasú fő-

kapitánnyal, főkapitány-helyettessel és seriffel kellett volna a lőtéren kipróbálnia az 

átállást a 38-as specialról a félautomata gépfegyverekre. 

Hallotta a történeteket. A pasik úgy lőnek, mint az őrültek, az üres töltényhü-

velyt a tenyerükbe teszik, majd komótosan zsebre dugják. Hammer tavaly felaján-

lotta, hogy beíratja. Felejtse el. Westnek semmit sem kell tanulnia az FBI-tól. 

- Szeretném tudni, mit szólnának ehhez a profilkészítőik - morfondírozott 

West. 

- Felejtse el - mondta Brewster egy fogpiszkálót rágva, és Vicks mentolos rudat 

dugott az orrlyukába. 

Dr. Odom felvette a nagy szivacsot, és vizet facsart a szervekre. Aztán fogta a 

sárgásbarna gumicsövet, és kiszívta a vért a mellüregből. 

- Olyan a szaga, mintha ivott volna - jegyezte meg Brewster, aki már régóta 

nem érzett szagokat, kivéve azokat, amelyek a gyerekkori megfázásokra emlékez-

tették. 



- Talán a gépen ivott - értett egyet dr. Odom. - Mi van azokkal a pasikkal 

Quanticóban? - Brewstertől várta a választ, mintha nem West vetette volna fel. 

- Egy szabad percük sincs - felelte Brewster. - Ahogy már mondtam, felejtsük 

el. Van tíz-tizenegy profilkészítőjük, és csaknem ezer esettel vannak elmaradva. 

Azt hiszi, a kormány pénzt ad erre a szarságra? A fenébe is, dehogy! Bár nagy kár. 

Mert a profilírozók piszkosul értenek a dolgukhoz. 

Brewster még a pályája kezdetén jelentkezett az FBI-hoz, de ezt is felejtsük el. 

Nem vették fel, vagy talán a poligráfteszttel puskázta el az esélyeit, aminek nem 

volt hajlandó alávetni magát. Szippantott még egy Vickset. Istenem, de utálja a ha-

lált, gondolta. Undorító és büdös is. Milyen sokat árul el. Mint ennek a pasinak a 

kukija is. A pasi lufinak látszott, egy kis helyen elkötve, hogy ne menjen ki belőle 

minden levegő. 

West dühös volt, a vonásai megkeményedtek, ahogy a testes, nyaktól köldökig 

felnyitott meztelen testet nézte, amiről semmilyen mosással és dörzsöléssel nem le-

hetett eltávolítani a narancssárga festéket. West a feleségére és a gyerekeire gon-

dolt. Egyetlen emberi lénynek sem szabadna ilyen lehangoló helyre kerülnie, és 

ilyesmin átesnie. Hirtelen harag támadt benne Brazillal szemben. 

Várta, amikor Brazil gyors léptekkel kijött a Rnight-Ridder épületből, és no-

tesszel a kezében megindult a kocsija és egy újabb sztori felé. Az egyenruhás West 



kiszállt jelzés nélküli Fordjából, és úgy indult meg Brazil felé, mintha le akarná 

szerelni. Bárcsak üvegbe tehette volna a halott szagát, és most Brazil arcába fújhat-

ná és beleverhetné az orrát abba a valóságba, amivel Westnek nap mint nap együtt 

kellett élnie. Brazil sietett, és a gondolatai lekötötték a figyelmét. A szkenner sze-

rint egy Honda égett a Mentális Egészség parkolójában. Talán semmi, de mi van, ha 

ült benne valaki? Brazil megtorpant. Megriadt, amikor West az ujjával megbökte a 

mellcsontját. 

- Hé! - kapta el a nő csuklóját. 

- Szóval, hogy van ma a Fekete Özvegy riportere, mi? - kérdezte hidegen West. 

- Tudja, most jövök a halottasházból, ahol a valóságot kiterítik és felszabdalják. Le-

fogadom, hogy még nem járt ott. Talán egy nap majd végignézhet egy boncolást. 

Milyen jó sztori volna, nem? Egy férfiről, aki még annyi idős sincs, hogy az apja 

lehetne. Vörös haj, kilencven-száz kilós. Találja ki, mi lehetett a hobbija. 

Brazil eleresztette West csuklóját. Szavakat keresett, de nem talált. 

- Trik-takk, fényképezés. A hírlevelet írta az egyházközösségének, a felesége 

rákban haldoklik. Két gyerekük van, az egyik felnőtt, a másik elsős az Észak-

karolinai Egyetemen. Van valami még, amit tudni akar róla? Vagy Mr. Parsons is 

csak egy sztori magának? Papíron kis szavak? 



Brazilt láthatóan megrázta, amit hallott. Régi BMW-jéhez tartott, miközben a 

Mentális Egészség parkolójában a Honda tovább égett, de ez már nem érdekelte. 

West azonban nem hagyta, hogy olcsón megússza. Elkapta a karját. 

- Vegye le rólam az istenverte kezét! - dörrent rá Brazil. Egy rántással kiszakí-

totta a karját, kinyitotta a kocsija ajtaját, és beszállt. 

- Kibaszott velem, Andy! - dühöngött West. 

Brazil felpörgette a motort, és sikító gumival kihajtott a parkolóból.  

 

West visszament a főkapitányság épületébe, de nem ment be azonnal a nyomo-

zati osztályra, mert még volt némi elintéznivalója. Megállt az archívumnál, ahol sa-

játos egyenruhát viselő nők uralkodtak. Westnek úgyszólván körül kellett udvarol-

nia őket, elsősorban Wandát, aki legalább százötven kilót nyomott, és percenként 

százöt szavas sebességgel tudott gépelni. Ha Westnek egy aktára volt szüksége 

vagy eltűnt személyről szóló jelentést kellett küldenie az OBIK-nak, az Országos 

Bűnüldözési Információs Központnak, Wanda vagy hős volt vagy pokolfajzat, attól 

függően, hogy utoljára mit kapott enni. West havonta egyszer egy vödörnyi Kentu-

cky sült csirkét hozott be, néha Girl Scout vagy karácsonyi süteményt, attól függő-

en, melyiknek volt itt az évadja. West odament a pulthoz, és füttyentett Wandának, 



aki szerette Westet. Wanda titkon azt kívánta, bárcsak nyomozó volna, és a főkapi-

tány-helyettes vezetése alatt dolgozhatna. 

- Szükségem van a segítségére - mondta West, és az egyenruhájának övétől 

szokás szerint megfájdult a háta. 

Wanda összehúzott szemöldöke alól nézte a nevet, amit West egy papírszelet-

kére lefirkantott. 

- Isten kegyelmezzen - ingatta a fejét Wanda. - Úgy emlékszem rá, mintha teg-

nap történt volna. 

West nem volt benne biztos, de úgy érezte, mintha Wanda megint hízott volna. 

Az Úr legyen irgalmas hozzá. Wanda már így is két széken ült. 

- Üljön csak le - intett az állával Wanda, mintha kínai volna. - Hozom a mikro-

filmet. 

Míg Wanda tányérnyalói gépeltek, tettek-vettek, West átnézte a mikrofilmet. 

Felvette a szemüvegét, és fájdalom markolt belé annak láttán, ami a szeme elé ke-

rült Brazil apjára vonatkozó régi cikkekből. Brazil apját is Andrewnak hívták, de 

csak Drew-nak becézték. Már akkor zsaru volt, amikor West még csak újonc. West 

teljesen megfeledkezett róla, és nem kapcsolata a nevet a bűncselekményhez. Iste-

nem! Most, hogy nézte, azonnal eszébe jutott a tragédia, és figyelmét Brazil életére 

irányította. 



Drew Brazil harminchat éves volt, rablásokkal foglalkozó nyomozó, amikor 

egy jelzés nélküli kocsival megállított valakit közúti ellenőrzésre. Közvetlen közel-

ről mellkason lőtték, és azonnal meghalt. West hosszan olvasta a cikkeket, és a 

fényképét nézte. Felment az osztályára, és elővette Drew Brazil anyagát, amit egy 

évtizede senki sem nézett meg, mert kivételesen sikerült felgöngyölíteni, és a sze-

métláda, aki elkövette, még mindig a halálsoron ült. Drew Brazil nagyon jóképű 

volt. Az egyik fényképén azt a bőr bombázó dzsekit viselte, amit West már látott. 

A helyszíni fotók mellbe vágták Westet. Brazil holtan feküdt az utcán, felnézett 

a vasárnap délelőtti tavaszi napsütésbe. A negyvenötös golyó csaknem kettészakí-

totta a szívét, és a boncolási fényképeken Odom két vastag ujját a lyukba dugta, 

hogy ezt demonstrálja. A fiatal Andy Brazilnak ezt sosem szabad látnia. West nem 

óhajtott többé szót váltani vele. 

  

Ötödik fejezet 

 

Brazil is cikkeket keresett az Observer archívumában. Bámulatos, milyen ke-

veset írtak Virginia Westről az évek során. Kis történeteket, fekete-fehér fényképe-

ket görgetett le-fel a képernyőn, amiket még akkor készítettek, amikor West haja 



hosszú volt, és a rendőrsapkája alá tűzte fel. Ő volt az első nő, akit az év újoncának 

választottak, és ez mély benyomást tett Brazilra. 

A könyvtáros is le volt nyűgözve. Két másodpercenként pislogott rá, a szíve 

mindig megdobbant, ha Brazil belépett a birodalmába, márpedig ez nagy rendsze-

rességgel fordult elő. Még sosem látott senkit, aki ilyen kutatómunkát végzett vol-

na, amilyet ez a fiatalember. Nem számított, éppen miről írt, Brazilnak akkor is 

meg kellett keresnie valamit, vagy kérdéseket kellett feltennie. Annak örült a leg-

jobban, ha Brazil egyenesen hozzá fordult, miközben a könyvtárosnő kimérten ült 

csinos juharfa íróasztala mögött. Mielőtt elvállalta ezt az állást, egy állami iskola 

könyvtárosa volt; akkor került ide, amikor a férje nyugdíjba ment, és túl sokat volt 

láb alatt. Mrs. Booth-nak hívták. Hatvan elmúlt, és úgy érezte, Brazil a legszebb 

emberi lény, akit valaha látott. Kedves volt és gyöngéd, és mindig megköszönt 

mindent. 

Brazilt megdöbbentette, amikor azt olvasta, hogy Westet meglőtték. Nem hitte 

el. Gyorsabban pörgette a cikket, őrülten kíváncsi volt a részletekre, de az agyalá-

gyult, aki az esetről írt, elpackázta, hogy egy óriási szenzációt keltő hírt kiaknáz-

zon. A fenébe! Brazil csak annyit tudott meg, hogy tizenegy éve történt, amikor 

West volt az első gyilkossági nyomozónő, és egy besúgótól kapott információ alap-

ján indult el. 



A gyanúsított, akit West keresett, a Presto Grillben tartózkodott. Mire West és 

a többi rendőr odaért, a gyanúsított már lelépett. West szemmel láthatólag egy má-

sik hívásra ment, ugyanazon a környéken, és ebben is ugyanaz a gyanúsított szere-

pelt, csakhogy most már ingerülten és dühösen. Amint West feltűnt a kocsijában, 

tüzet nyitott. West megölte, de a gyanúsított előbb meglőtte. Brazil vágyott rá, hogy 

megkérdezze Westet, kifaggassa a részletekről, de ezt elfelejthette. A cikkből csak 

annyit tudott meg, hogy a bal vállát érte a golyó, és csak az izmot, inkább csak sú-

rolta a golyó. Vajon a golyó tényleg forró? Igaz, hogy megfőnek tőle a környező 

szövetek? Mennyire fáj? Elesett vagy bátran befejezte a tűzpárbajt, és nem is jött rá, 

hogy megsebesült, amíg oda nem nyúlt, és véres nem lett a tenyere, mint a filmek-

ben? 

Brazil másnap kiment Shelbybe. Tenisztudása révén sokat hallott erről a Cleve-

land megyében fekvő kicsi, de előkelő városkáról, ahonnan Buck Archer, Bobby 

Riggs barátja származott, aki a Nemek Csatájában vesztett Billie Jean Kinggel 

szemben. A shelbyi középiskola egy rendezett téglakomplexum volt, az Oroszlánok 

otthona, ahol a tehetős gyerekek készültek fel a nagyvárosi - Chapel Hill-i és 

raleigh-i - egyetemekre. 

Mindenfelől megművelt földek vették körül, marhatenyésztő falvak olyan név-

vel, mint Boiling Springs (Fortyogó Forrás) és Lattimore. Brazil BMW-je körbedü-

börgött a teniszpálya körül, ahol a fiúcsapat tartotta nyári táborozását. A gyerekek 



kint voltak a chartreuse zöld teniszlabdákat köpködő gépekkel, és kolosszális szer-

vákat, fentről leütéseket, pályát átívelő ütéseket gyakoroltak izzadva és gyötrelme-

sen. 

Az edző a kerítés mellett sétált, a kezében csiptetős tábla volt. Hosszú fehér te-

nisznadrágot, fehér inget, formátlan sapkát viselt, az orrára cink-oxidot kent, és 

mindent összevetve régimódi öregember benyomását keltette. 

- Mozogjon a lábad! Gyerünk! Igyekezz! - kiabálta oda egy fiúnak, aki soha 

semmijét nem mozgatta volna gyorsan. - Nem akarom, hogy lazsáljon az a láb! 

A fiú túlsúlyos volt és szemüveges. Hunyorgott, mindene fájt, és Brazilnak 

eszébe jutott, mennyi szenvedést okoztak neki az edzők és a kiképzők. De Brazil-

nak mindig minden jól ment, amibe csak belefogott, és most szánta ezt a kölyköt, és 

azt kívánta, bárcsak egy órát edzhetne vele, és talán felvidíthatná. 

- Jó ütés! - kiáltotta oda Brazil, amikor a fiúnak sikerült elkapnia és a háló fö-

lött átemelnie egyet. 

A fiú, aki nem játszott az első hatban, eltévesztette a következő ütést, miköz-

ben a kerítést takaró zöld szélfogó mögött az ütőjét kereste. Az edző befejezte a 

körsétát, és figyelte a szőke, jó felépítésű fiatalembert, aki felé közeledett. Valószí-

nűleg állást keres, de az edzőnek nem volt másra szüksége ehhez a nyári táborhoz, 

ami emberemlékezet óta a leggyengébb eresztést produkálta. 



- Wagon edző úr? - kérdezte Brazil. 

- Igen? - Az edző kíváncsi volt, honnan tudja a nevét ez a fiatalember. Ó, iste-

nem, talán csak nem játszott jó pár éve a csapatban, és Wagon most nem emlékszik 

rá! Az ilyesmi egyre gyakrabban fordult elő, és semmi köze nem volt a piros John-

nie Walkerhez. 

- A Charlotte Observer újságírója vagyok - mondta gyorsan és büszkén Brazil. 

- Egy nőről írok, aki hosszú évekkel ezelőtt a fiúcsapatban játszott. 

Wagon sok aktát törölt mostanában, de Virginia Westet, míg él, nem felejti el. 

A shelbyi középiskolának akkoriban nem volt női csapata, és West túl jó volt, hogy 

ne tanítsa. Micsoda botrányt indított el! Az állam először hallani sem akart róla. 

Emiatt elsőévesen nem került be a csapatba, mialatt Wagon az ő érdekében birkó-

zott a rendszerrel. Másodévben harmadik lett, és lány létére neki volt a legkemé-

nyebb lapos szervája, amit Wagon valaha látott, és olyan fonákja, amitől mindenki-

nek elállt a lélegzete. A fiúk mind bele voltak esve, és amikor csak lehetett, meg-

próbálták eltalálni a labdával. 

Az alatt a három év alatt, míg Wagon edző irányítása alatt teniszezett, sosem 

veszített el egyetlen mérkőzést sem, sem egyéniben, sem párosban. Több cikk is 

megjelent róla a Shelby Star-ban, és az Observer-ben, amikor ragyogó üstökösként 

tündökölt a tavaszi és a helyi meccseken. Az állami bajnokság negyeddöntőjéig ju-



tott, ekkor azonban Hap Core végzett vele, és ezzel West férfijátékosi karrierje be is 

fejeződött. Brazil megtalálta mikrofilmen a cikkeket, miután visszament az újság-

hoz. Megszállottan pörgette a gépen a sztorikat, miközben bőségesen jegyzetelt. 

 

A perverz is megszállott volt, de ezt leszámítva semmi hasonlóságot nem lehe-

tett volna felfedezni az ő és Brazil pszichológiai profilja között. A fajtalankodó kis 

háza homályos dolgozószobájában fetrengett (dilworth-i házában egyedül lakott, 

nem messze Virginia West otthonától, akivel nem ismerték egymást). A perverz 

egy „Lustazsák” márkájú, barna, műbőr huzatú, felhajtott lábtartójú, dönthető tám-

lájú fotelban, letolt nadrággal feküdt, és hangosan lihegett. Semmit sem tudott róla 

a hatóság, de az FBI róla készült profiljában egy negyven és hetven közötti fehér nő 

szerepelt volna, mivel a női szexuális hév a férfiéval ellentétben nem kezd korán 

lanyhulni. A profilírozók azt is megfigyelték, hogy a nőknél az ösztrogén megszű-

nésével egy időben kialakul a szexuális túlfűtöttség. 

Gil Bird különleges ügynök, aki Quanticóban éjt nappallá téve a sorozatgyil-

kosságokon dolgozott, a perverz nő korát ezért tette volna ésszerű indokok alapján 

negyven és ötven közöttire; a nő biológiai órája az idő fantomfájdalma volt, ami 

már csak a képzeletében ketyegett. A menstruációja is egy mondat vége, egy záró 

tétel volt már csak. Valójában nem kívánta Brazilt, csak azt hitte, hogy kívánja. 

Kéjvágya azonban ennél sokkal komplikáltabb volt. Bird felvázolhatott volna egy 



lehetséges forgatókönyvet, ami megmagyarázhatta volna, amennyiben hivatalosan 

felkérték volna, hogy állítsa fel a nő profilját. 

Bird különleges ügynök helyesen tételezte volna fel, hogy elérkezett a kölcsön 

visszafizetésének ideje. A perverz nőt éveken át megalázták, nem tartották család-

alapításra alkalmasnak, nem imádták, nem kívánták. Fiatalkorában a Gardner Webb 

önkiszolgáló éttermében dolgozott, ahol a kosárlabdázók, közülük is elsősorban 

Ernie Presley, mindig csak morogtak és odamutogattak, mintha olyan közönséges 

volna, akár a zsíros tojásrántotta és puliszka, amit kértek. Andy Brazil sem bánt 

volna vele másként. Ismernie sem kellett Brazilt, hogy ezt bizonyítottnak vélje. 

Frusztrált élete ebben a szakaszában a maga idejében és a maga módján akart ki-

baszni vele. 

Lehúzott roló mellett feküdt a fotelban, a tévében lehalkítva ment egy régi 

Spencer Tracy-Katharine Hepburn film. A perverznek el-elakadt a lélegzete, ahogy 

a kagylóba suttogott, és elhúzta, gondosan ejtette a szavakat. 

- Láttam vezetni. Ahogy sebességet váltott. Le-fel, nagy sebességnél… 

Semmi kis életében a legizgalmasabb dolog a Brazil felett gyakorolt hatalma 

volt. Képtelen volt uralkodni rajta, ahogy elképzelte Brazil megalázottságát. Úgy 

uralkodott felette, mint egy akváriumi halon, egy kutyán vagy egy kocsin. A szíve 

heves dobpergésként szólt, ahogy Brazil zavart hallgatására fülelt a vonalban, és 



Hepburn egy szatén selyemköntösben belépett a hálószobába. Micsoda gyönyörű 

csontozat! A perverz gyűlölte Hepburnt, és szívesen átváltott volna egy másik csa-

tornára, ha lett volna szabad keze. 

- Rohadjon meg! - Brazil hangja jelenlétével tüntette ki. - Megengedem. 

A perverznek nem volt szüksége engedélyre. 

  

Packer végigpörgette Brazil legfrissebb és legmesteribb alkotását. 

- Zseniális! - Packer minden szótól eksztázisba esett. - Remek munka! A Vad 

vadnyugat (Szóvicc West nevére - a ford.). Imádom! 

Packer felállt a géphez húzott székből. Betűrte fehér ingét, a keze úgy mozgott 

le-fel, mintha a nadrágja báb volna. A nyakkendője fekete-vörös csíkos volt, és 

egyáltalán nem elegáns. 

- Mehet. Előnyt élvez - jelentette ki. 

- Mikor? - Brazilt elfogta a boldogság, mert még sosem szerepelt a címlapon. 

- Holnap - tudatta vele Packer. 

 

 



Brazil aznap éjjel az első közúti balesetén dolgozott. Egyenruhát viselt, a kezé-

ben csiptetős táblát tartott, amire feltette a megfelelő formanyomtatványokat. Ez 

jóval bonyolultabb volt, mint az átlagember képzelte volna, még ha a kár bejelent-

hetetlen vagy ötszáz dollárnál kisebb is volt. Egy Toyota Camryben utazó nő a 

Queens Roadon haladt, és egy férfi egy Honda Prelude-ban szintén ugyanitt, a vá-

rosnak ebben a szerencsétlen részében, ahol két egyforma nevű útja keresztezte 

egymást. 

 

A perverz Aerovanjében a közelben tartózkodott, a rendőrségi szkennert hall-

gatta, és rajta Brazil hangját. Éppen a saját balesetén dolgozott, miközben a fiatal 

rendőrfiú mutogatott és gesztikulált a sötétkék-csillogó fémekkel teli egyenruhájá-

ban. Figyelte a zsákmányát, ahogy az éj sötétjében az úton narancssárgán sziporká-

zó jelzőfények mellett elhaladva a Queens Roadon nyugat felé tartva keresztezte 

Queenst. 

Az egyforma utcaneveket a gyors hormonális fejlődésnek tulajdonították. Ha-

sonlóan ahhoz, mint amikor egy gyereket nemre, praktikumra vagy arra való tekin-

tet nélkül, hogy az első hármat is erre keresztelték, magunk után nevezünk el, mint 

a George Foreman (Kétszeres világbajnok bokszoló, üzletember, lelkész és tévé-

személyiség, aki mind az öt fiát George-nak nevezte el, hogy „tudják, ki az apjuk” - 

a ford.) és az övéi esetében. Queens és Queens, Providence és Providence, Sardis és 



Sardis, és még folytathatnánk. Myra Purisnek sosem sikerült ezt tisztáznia. Azt 

azonban tudta, hogy ha a Nyugati Queens Roadról ráfordul a Keleti Queens Roadra, 

majd a Queens Roadon az Ortopédiai Klinikáig megy, meglátogathatja ott fekvő 

öccsét. 

Éppen ezt tette a Camryjében, amikor ahhoz a szakaszhoz ért, amit annyira 

utált, valahol az Edgehill Parknál, ahol sötét volt, mert a nappali világosság már 

nem segíthette az eligazodásban. Mrs. Purvis a Fenton Place-i La Pez mexikói étte-

rem menedzsere volt. Nemrég végzett a munkahelyén ezen a forgalmas szombat 

estén, és alig állt a lábán. Egyáltalán nem az ő hibája volt, amikor a két Queens ke-

reszteződésében a nehezen kivehető szürke Prelude beleszaladt. 

- Látta a stopjelzést, asszonyom? - mutatott oda a fiús rendőr.  

Myra Purvis nem bírta tovább. Tavaly februárban töltötte be a hetvenet, és töb-

bé senkitől sem kellett eltűrnie az ilyesmit. 

- Braille-írással van? - kérdezte talpraesetten a kék egyenruhát, karján fehér 

tornádót viselő hátulgombolóst. A fehér tornádó emlékeztette valamire, amivel a 

konyhapadlót mosta annak idején. Hogy is hívták? Dzsinn az üvegben? Nem. Iste-

nem, az utóbbi időben ez egyre gyakrabban fordul elő. 

- A kórházba akarok menni - nyavalygott a Hondában utazó férfi. - Fáj a nya-

kam. 



- Hazudik, ahogy a torkán kifér - közölte Mrs. Purvis a rendőrrel, és közben 

azon töprengett, miért nincs nála fegyver. Mihez kezd, ha lövöldözésbe kerül? 

 

West főkapitány-helyettes ritkán járőrözött, hogy ellenőrizhesse a beosztottjait. 

De ezen az estén kedve támadt hozzá. David One-ban lebegett végig a kemény, sö-

tét utcákon, és a kocsija autórádióján Brazil hangját hallgatta. 

- Egy sérült szállítást kér a Carolinas Központi Kórházba - mondta be Brazil. 

Sötétkék kocsija olyan előnyös helyzetben volt, hogy West még látta is, de 

Brazil túlságosan el volt foglalva ahhoz, hogy észrevegye: éppen egy jelentést töl-

tött ki. Miközben Brazil keményen dolgozott és az alig sérült kocsikban ülő embe-

rekkel beszélt, West körbehajtott a kereszteződésben. Jelzőfények hevertek az út 

mellett, Brazil rendőrségi jelzése némán lüktetett. A pulzáló kék-vörös fényben kí-

sértetiesen festett a fiatalember arca, ahogy mosolygott, és igyekezett a Camryban 

ülő öreg hölgynek segíteni. Brazil felemelte a rádióját, és beleszólt. 

 

Brazil beírta, hogy SZV - a szolgálat vége -, és a kiadóba hajtott. Volt egy szer-

tartása, amiről kevesen tudtak, és most ennek hódolt, miután átfutotta a csalafinta 

charlotte-i közlekedési problémákról szóló kis színesét. Hármasával szaladt fel a 

mozgólépcsőn. A nyomdában dolgozók már rég hozzászoktak a felbukkanásaihoz, 



és nem bánták, ha fülsiketítő zajjal dolgozó hatalmas gépeik tiltott területére lépett. 

Brazil szerette elnézni, ahogy a mintegy két tonna papír végigrobogott a szállítósza-

lagon, onnan az összerakóba került, hogy a cikk alatt a nevével csomagba kössék, 

és felhajtókra dobják a lapokat. 

Brazil egyenruhában állt, és figyelt. Lenyűgözte a látványból áradó erő. Hozzá-

szokott, hogy hónapokat kínlódjon egy iskolai dolgozaton, amit aztán jó, ha egy 

ember olvas el. Most napok, néha percek alatt írt meg olyasmit, aminek minden 

szavát emberek millió falták. 

Egyszerűen nem fogta fel. Karrierje teremtésének hetedik napja előtt, ezen a 

hatodik éjszakán a mozgó alkatrészeket, a nedves nyomdafestéket és a síneket ke-

rülgetve körbejárt, vigyázva, nehogy megbotoljon, miközben a fülét tornádószerű 

zaj töltötte meg. 

 

Másnap, azaz vasárnap reggel, hűvös időre és szemerkélő esőre ébredt a város. 

West magas fakerítést épített az Elmhurst Road-i házának kertje köré, Dilworth régi 

negyedében. Fehér szegélyes téglaházban lakott, és amióta ide költözött, állandóan 

dolgozott rajta. Ide tartozott legújabb és legnagyobb lélegzetű műve, amit részben 

az ihletett, hogy a South Boulevard-ról itt keresztülhajtok sörösüvegekkel és más 

szeméttel hajigálták tele az udvarát. 



Kalapálás közben vizes lett. A derekára szerszámos övet kötött, a szájában 

szögeket tartott, és igyekezett levezetni a rossz kedvét, amikor Denny Raines, egy 

éppen szolgálaton kívüli mentős, benyitott az új kapuján, és hívatlanul beljebb jött a 

birtokára. A nagydarab, jóképű férfi farmerban volt és fütyürészett; West nem volt 

idegen számára. A nő fütyült rá, miközben gondosan kimérte a két deszka közti tá-

volságot. 

- Mondta már valaki, hogy anális retencióban szenvedsz? - kérdezte a férfi. 

West kalapált, ami azt juttatta a férfi emlékezetébe, hogy mit szeretett volna 

csinálni vele, amikor egy bűncselekmény helyszínén megismerkedtek; a férfi úgy 

vélte, otthonról hívták oda a nőt, mivel ő vezette a nyomozást, és az áldozat egy üz-

letember volt, akit hátborzongató narancssárga festékkel fújtak le a micsodáján, és 

golyó ütötte lyukak voltak a fején. Raines ránézett a nagykutya csajszira, és vége 

lett. A csajszira, aki most szöget evett és kalapált az esőben. 

- Gondoltam, együtt regebédezhetnénk - jegyezte meg a férfi. - Esetleg csilit 

ehetnénk. 

Raines hátulról lépett oda hozzá, és átölelte. Megcsókolta a nő nyakát, ami vi-

zes volt és kicsit sós. West nem mosolygott, és szerette volna, ha békén hagyják. A 

férfi felhagyott az öleléssel, és nekidőlt a kerítésnek, amit a nő épített. Keresztbe 



fonta a karját, és a nőt bámulta, miközben esőcseppek gurultak le Párducos base-

ballsapkája sildjéről. 

- Felteszem, hogy láttad már az újságot - folytatta Raines.  

Tudta, hogy a férfi majd szóba hozza, és nem volt rá megjegyzése. Kimért egy 

újabb térközt. 

- Ezt igennek veszem. Most tehát ismerek végre egy hírességet. Aki ott parádé-

zik a címlapon, ekkorában! - Túlzott mozdulatot tett a kezével, mintha a reggeli lap, 

Westtel a címlapon, legalább háromméteres volna. - A hajtás fölött. Jó sztori - tette 

hozzá. - Le vagyok nyűgözve. 

A nő mért és kalapált. 

- Az igazság az, hogy olyasmiket is megtudtam, amiket eddig nem is sejtettem. 

Például azt a középiskolai dolgot. A shelbyi középiskolában. Hogy a fiú teniszcsa-

patban játszottál Wagon edző irányítása alatt. És egyetlen mérkőzésen sem vesztet-

tél. Ehhez mit szólsz? 

A férfi még jobban el volt bűvölve a nőtől, a szemével majd felfalta, és ezért 

egy centet sem kellett fizetnie. A nő érezte is ezt, és az a gondolat kínozta, hogy 

meztelenre vetkőztetik, miközben fémes íz töltötte meg a száját, és kalapált. 



- Van valami fogalmad, milyen hatással van egy pasira, ha szerszámos övben 

lát egy szép nőt? - Végül a fétiséhez ért. - Olyan, mint amikor odaérünk egy hely-

színre, és abban az istenverte egyenruhában látlak. És olyasmik járnak a fejemben, 

amiknek nem kéne, amikor emberek véreznek halálra. Most is úgy elfogott, hogy 

majd szétreped a nadrágom. 

West kivett egy szöget a szájából, és ránézett a férfira, aki farmerban volt. A 

kalapácsot betűzte az övébe, és aznap ez volt az egyetlen szerszám, ami meghitt 

kapcsolatba került vele. Minden áldott vasárnap, kivétel nélkül az ágyában 

regebédeltek, mimózakoktélt ittak és tévét néztek, és a férfi minden alkalommal a 

hétvégi kiszállásokról mesélt, mintha Westnek életében már nem lett volna elég ré-

sze a vérben és a nyomorúságban. Raines szemrevaló pasi volt, de halál unalmas. 

- Menj, ments meg valakit, és hagyj engem békén - mondta.  

A férfi mosolyát és játékosságát elmosta az esőfüggöny. 

- Most meg mi az ördögöt mondtam? - kérdezte panaszosan. 

  

Hatodik fejezet 

 



West egyedül maradt az esőben; kalapált, méricskélt és kerítést épített, mintha 

az, amit tett, az emberekhez és az élethez fűződő viszonyát jelképezte volna. Ami-

kor a kapuja délután háromkor ismét nyílt és csukódott, feltételezte, hogy Raines 

jött vissza, hogy újra próbálkozzon. Bevert még egy szöget a fába, és pocsékul 

érezte magát amiatt, ahogy a férfival bánt. A férfi nem akart rosszat, és a rosszked-

vének sem volt igazán köze hozzá. 

 

Nilesnak is jólesett volna, ha ennyire tekintettel van rá. A macska a konyhai 

mosogató feletti ablakban ült, és a szakadó esőben dolgozó gazdáját nézte. A gazdi 

kezében valami olyasmi lengett, ami fájdalmat okozhatott volna Nilesnak, ha a 

gazdi útjába kerül. A macska korábban csak a maga dolgával törődött, körbe-körbe 

forgott, a takarót gyömöszölte, és a megfelelő meleg helyet kereste a gazdi mellén, 

amikor egyszer csak cirkuszi akrobataként, űrhajósként lőtték ki. Még szerencse, 

hogy talpra esett. Most az ablakon csorgó vízen át nézett valakit, aki északról lépett 

be az udvarra. Niles, az őrszem, ősi macskaéletében még sosem látta ezt az embert. 

Brazil észrevette a sovány macskát, aki egy ablakból nézte, ahogy birtokhábo-

rítóként átvonul a színen, miközben West kalapált, és egy Raines nevű egyénnek 

címezte a szavait. 



- Nézd, sajnálom, rendben? - mondta éppen. - Csak most ilyen hangulatban va-

gyok. 

Brazil három vaskos vasárnapi lapot cipelt, amiket a szekrényében talált 

tisztítószsákba tett bele. 

- Bocsánatkérés elfogadva - felelte. 

West megfordult, és rászegezte a szemét. A kalapács félúton megállt a levegő-

ben. 

- Mi a fenét keres itt? - West megrémült, megdöbbent, és ezt most gyűlölkö-

déssel próbálta leplezni. 

- Ki az a Raines? - kérdezte Brazil, és ahogy közelebb jött, egyre jobban átázott 

a tornacipője. 

- Semmi köze hozzá! - folytatta West a kalapálást arra a ritmusra, ahogyan a 

szíve vert. 

A fiatalember hirtelen bátortalanná vált és elbizonytalanodott az esőben, ahogy 

egyre közeledett. 

- Hoztam néhány számot. Gondoltam… 



- Meg sem kérdezett. - West kalapált. - Nem figyelmeztetett. Mintha joga volna 

kutakodni az életemben. - Elgörbített egy szöget, és most esetlenül megpróbálta ki-

húzni. - Egész éjjel velem tart. És közben csak kémkedik. 

A nő abbahagyta, amit éppen csinált, és ránézett. A fiú ázott volt és csüggedt, 

szeretett volna a nő kedvében járni. A tőle telhető legjobbat adta neki. 

- Kibaszottul nem volt joga hozzá! - dühöngött a nő. 

- Jó sztori - védekezett a fiú. - Maga egy hős. 

- Miféle hős? - folytatta a nő felpaprikázva, bár maga sem tudta, miért. - Kit 

érdekel? 

- Mondtam, hogy írok magáról. 

Fenyegetésnek tűnt. West visszafordult a kerítése felé, és tovább kalapált.  

- És nem hittem, hogy komolyan mondja. 

- De miért nem? - kérdezte Brazil. Nem értette ezt az egészet, és maximálisan 

igazságtalannak tartotta. 

- Eddig még senki sem tette. - West kalapált, majd abbahagyta. Próbálta meg-

őrizni a dühét, de nem nagyon sikerült. - Nem hittem, hogy ennyire érdekes volnék. 



- De jó, amit csináltam, Virginia - bizonygatta Brazil. A fiú sebezhető volt, pe-

dig arra törekedett, hogy ne legyen. Azt mondta magában, hogy nem számít, mit 

gondol ez a kalapáccsal hadonászó főkapitány-helyettes. West állt az esőben, és 

egymásra néztek, miközben Niles a farkát csóválva a kedvenc ablakából nézte őket. 

- Tudok az apjáról - folytatta West. - Pontosan tudom, mi történt. Ezért akar 

reggel, délben és este rendőrt játszani? 

Brazilban olyan érzések kavarogtak, amiket senkinek sem akart a tudomására 

hozni. West nem tudta, hogy dühös-e vagy a könnyeivel küszködik, miközben a 

múlt feltárására tett saját kísérletével szembesítette. 

- Nem viselt egyenruhát - mondta -, mégis le akart kapcsolni egy lopott kocsit. 

Egyes számú szabálysértés. Az ember nem csinál ilyet egy megkülönböztető jelzés 

nélküli kocsival. A seggfej ráadásul egy szökésben levő gonosztevő, aki közelről az 

apjának szegezi a fegyverét. Az apja feltehetően utoljára azt mondta, hogy „Iste-

nem, ne tegye!”, de a szemét csak megtette. Lyukat lőtt a papája szívébe, aki már 

azelőtt halott volt, hogy elterült a földön. Kedvenc újságja gondoskodott arról, hogy 

Drew Brazil nyomozó a végén rosszul fessen. Kibasztak vele. És most a fia ugyan-

ezt teszi kint, az utcán. 

Brazil leült a vizes fűre, és szomorúan ránézett. 

- Nem. Nem ez a lényeg. És maga nagyon kegyetlen. 



West általában nem volt ilyen hatással a pasikra. Raines sosem reagált ilyen 

hevesen, még akkor sem, amikor szakított vele, pedig ezt eddig már vagy három-

szor megtette. Dühös lett, elviharzott, aztán amíg bírta, nem vett róla tudomást, nem 

vette fel a telefont. Brazilt nem értette, de még sosem ismert írót vagy bármilyen 

más művészt. Leült mellé a fűre; mindketten bőrig áztak. West eldobta a kalapá-

csot, ami nagyot toccsant ott, ahol földet ért; aznapra elillant belőle minden erő-

szak. West felsóhajtott, miközben a fiatal önkéntes-zsaru-riporter az előttük csíkban 

hulló cseppeket nézte, a teste pedig megfeszült a haragtól és a nehezteléstől. 

- Árulja el, miért - mondta az asszony. 

A fiatalember nem nézett rá. Többé egy szót sem beszél vele. 

- Tudni akarom - nógatta West. - Zsaru is lehetne. Riporter is. De nem. Maga 

mindkettő akar lenni, nem? - Játékosan a fiatalember vállába bokszolt, de az nem 

reagált. 

- Van egy olyan érzésem, hogy még mindig az anyjával él. Hogy lehet ez? Egy 

ilyen jóképű fiú, mint maga? Nincs barátnője, nem jár senkivel. Valahogy ezt is 

megéreztem. Homokos? Nekem ez nem gond, érti? 

Brazil felállt. 

- Élni és élni hagyni, ez az elvem - mondta West a pocsolyájából.  



Brazil szúrós pillantást vetett rá, és peckesen elvonult. 

- Nem engem neveznek homokosnak - mondta az esőben. West ezt nem vette 

fenyegetésnek. Hallotta máskor is. Azok a nők, akik a rendőrségnél, a katonaságnál, 

a profi sportban edzőnek mentek vagy építkezéseken, testneveléssel foglalkoztak, a 

velük egyneműek felé fordultak. Azok, akik ezekben a hivatásokban sikeresek vol-

tak, vagy vállalkozást vezettek, akik orvosok, ügyvédek vagy bankárok lettek, nem 

festették a körmüket és munkaidőben ligamérkőzéseken teniszeztek, szintén leszbi-

kusok voltak. Nem számított, ha az illető férjnél volt. Vagy ha férfival járt. Ezek 

csupán álcák, a család és a barátok hamisításának eszköze. 

A heteroszexualitás egyetlen megdönthetetlen bizonyítéka az volt, ha semmit 

sem csinálunk egészen olyan jól, mint a férfiak, és erre még büszkék is vagyunk. 

Westet azóta tartották leszbikusnak, amióta megkapta az őrmesteri kinevezését. A 

rendőrségnél persze voltak leszbikus nők, de ezt titkolták, és hazugságokat hordtak 

össze a barátaikról, akiket soha senki sem látott. West megértette, hogy az emberek 

miért feltételezhetik róla, hogy ő is ezt a gyakorlatot folytatja. Hammerről is hason-

ló történetek keringtek. Szánalmas volt, és West azt kívánta, bárcsak az emberek 

mindenkit békén hagynának, és élnék a maguk életét. 

Régen eldöntötte, hogy a sok erkölcsi kérdésnek valójában a fenyegetésekhez 

van köze. Amikor például a farmon élt gyerekkorában, az emberek sokat emleget-

ték a férjezetlen női misszionáriusokat, akik a Shelby Presbiteriánus Egyháznál 



dolgoztak, nem messze a Cleveland Feedstől és a helyi kórháztól. Ezek a finom 

hölgyek korábban egzotikus helyeken szolgáltak, például Kongóban, Brazíliában, 

Koreában és Bolíviában. Szabadságra jöttek haza, vagy nyugdíjba mentek, és 

együtt laktak ugyanazon a szálláson. West tudta, hogy senkinek sem fordult meg a 

fejében, hogy az egyház e hű hölgyeit az imádkozáson és a szegények megmenté-

sén kívül más is érdekelheti. 

A West jellemformáló életszakaszában jelentkező fenyegetés elsősorban az 

volt, hogy vénlányként, férjezetlen nőként éli le az életét. West ezt nem is egyszer 

hallotta, amikor a legtöbb dologban jobb volt a fiúknál, vagy amikor megtanult 

traktort vezetni. Statisztikailag valóban vénlánynak számított. A szülei még mindig 

aggódtak, és ebbe belejátszott a kilencvenes évek félelme, hogy nem egyszerűen 

vénlány lesz, hanem más irányba viszik a hajlamai. Es az igazat megvallva West el 

is tudta képzelni, hogy két nő kívánja egymást. Amit nem tudott elképzelni, az volt, 

hogy egy másik nővel veszekedjen. 

Elég gond volt ez a férfiaknál, akik csapkodtak, és nem kommunikáltak. A nők 

sírtak, sikítoztak, és mindennel kapcsolatban szörnyű érzékenyek voltak, főleg, 

amikor a hormonjaik kicsit túlfűtötté tették őket. West elképzelni sem tudta, milyen 

az, ha két szerető nőnek egyszerre jön meg. Elkerülhetetlen lenne a családon belüli 

erőszak, ami akár gyilkosságig is fajulhat, ha mindketten fegyverrel rendelkező 

rendőrök. 



A maradék fűszeres csirkés pizzából álló könnyű, magányos vacsorája után a 

tévé előtt, a hátradönthető székben ült, és azt nézte, ahogy az Atlanta Braves a Flo-

rida Marlins fölött megsemmisítő győzelmet arat. Niles az ölében feküdt, mert ez 

volt a kívánsága. A gazdija lazán öltözött - rendőri tréningruhát viselt -, üvegből 

igazi Miller csapoltat ivott, és Brazil cikkét olvasta magáról, mert mégsem lehet 

olyan keményen elbánni a fiúval anélkül, hogy rendesen meg ne néznénk, mit mű-

velt. Újra hangosan felnevetett, és zörgött az újságpapír, amikor lapozott. Honnan 

az ördögből szedte ezt az egészet? 

Annyira lefoglalta az olvasás, hogy tizennégy perce, tizenegy másodperce nem 

simogatta Nilest, és a számolásnak még nem volt vége. A macska nem aludt, csak 

színlelte, és várta, hogy meddig megy ez még, és hozzá kell-e vennie a többi kihá-

gáshoz. Amikor a gazdi nem kap több haladékot, ott az a porcelán női alak a köny-

vespolcon. Ha azt hiszi, hogy Niles nem tud oda felugrani, nagyot csalódik. Niles 

vissza tudta vezetni a családfáját az ókori Egyiptomig, a fáraókig és a piramisokig, 

képességei ősiek és jószerivel még kipróbálatlanok voltak. Valaki hazafutott, de 

West nem vette észre, mert megint nevetett, és a telefonért nyúlt. 

 

Brazil először nem hallotta a telefoncsörgést, mert a számítógépe előtt ült, gé-

pelt, és teljesen lekötötte, amit írt, miközben Annie Lennox hangosan énekelt a 

hangszóróból. Az anyja a konyhában volt, és Sunbeam fehér kenyérre mogyoróva-



jat kent. Szürcsölve ivott még egy kortyot a műanyag pohárban levő olcsó vodká-

ból, amikor a falra szerelt telefon megszólalt. Az asszony megszédült, a pult után 

kapott, hogy megtámaszkodjon, és az egyik fiók kilincsét fogta meg, miközben a 

falon két kék telefon csörgött. Evőeszköz hullott a padlóra, és Brazil felugrott a 

székéből, miközben az anyjának sikerült megragadni a kettős látása tárgyát a falon, 

és döngve leemelnie a villáról. A telefonkagyló a falnak koppant, és az összeteke-

redett huzalon lengett. Az öregasszony ismét utána vetette magát, és majdnem el-

esett. 

- Micsoda? - motyogta részegen a kagylóba. 

- Andy Brazilt keresem - mondta West egy bizonytalan kis szünet után. 

- A szobájában dogozik. - Mrs. Brazil részegen gépelést imitált. - Tudja. A szo-

kásos! Assziszi, valami Hemingway lesz belőle, vagy mit tudom én. 

Mrs. Brazil nem vette észre az ajtóban feltűnő és döbbenten álló fiát, miközben 

töredezett, bizonytalan szavak buktak ki a száján, amelyek értelmét senki sem bo-

gozta volna ki. Az volt a szabály a házban, hogy sosem veszi fel a telefont. Vagy a 

fia vette fel, vagy bekapcsolt az üzenetrögzítő. A fiatalember kétségbeesetten, tehe-

tetlenül figyelte, ahogy az anyja még egyszer az életben megszégyeníti. 

- Ginia West - ismételte meg Mrs. Brazil, amikor végre észrevette két fiát, 

ahogy felé jön. Brazil kivette a kezéből a telefont. 



West mindössze be akarta vallani Brazilnak, hogy az írása kifejezetten csodála-

tos, és méltányolja, amit tett, és valójában nem érdemelte meg. Nem számított arra, 

hogy ez a megrendült állapotú asszony veszi fel a kagylót. West most már mindent 

tudott. Nem mondott Brazilnak mást, csak azt, hogy elindult hozzá. Ez parancs. A 

rendőrségi munka során West mindenféle helyzettel szembesült, és Mrs. Braziltól 

sem ijedt meg, bármilyen gonosz, gyűlölködő és ellenséges volt is, amikor ágyba 

fektették, és jó sok vizet megitattak vele. Mrs. Brazil öt perccel azután, hogy West 

kikísérte a vécébe pisilni, álomba merült. 

West és Brazil sétálni mentek a Main Streeten álló régi déli házak ablakain ki-

szűrődő fénytől meg-megszakított sötétségben. Az eső már csak szitált, mint a köd. 

Brazil nem tudott mit mondani, ahogy egyre közelebb értek a Davidson egyetemi 

városához, ami az évnek ebben a szakában csendes volt, még amikor a különböző 

táborokat rendezték, akkor is. A Cushman dzsipben ülő biztonsági őr figyelte az el-

haladó párt, és örült, hogy Andy Brazilnak végre van barátnője. Igaz, jóval idősebb 

nála, de azért még jó ránézni, és ha valakinek anyapótlékra van szüksége, akkor az 

Andy. 

Az őrt Clyde Briddlewoodnak hívták, és a szerény davidsoni egyetemi bizton-

sági szolgálatot vezette még akkortól fogva, hogy a legnagyobb gond a csínytevé-

sek és a részegség volt. Azután az iskola beengedte a nőket. Rossz ötlet volt, és ő 

mondta is mindenkinek, akinek csak lehetett. Briddlewood mindent elkövetett, 



hogy az óráikra siető, szórakozott professzorokat figyelmeztesse, és óva intette az 

akkori elnököt, Sam Spencert is. Senki sem hallgatott rá. Briddlewood most egy 

nyolcfős biztonsági szolgálatot vezetett, és három Cushman dzsipje volt, valamint 

rádiói, fegyverei. A helyi rendőrökkel kávézgattak. 

Briddlewood szétdörzsölt a fogán egy kis burnótot, és a műanyag pohárba kö-

pött, mialatt Brazil és a barátnője a presbiteriánus templomhoz vezető kőfal mentén 

sétáltak. Briddlewood mindig kedvelte a fiút, és átkozottul sajnálta, hogy felnőtt. 

Emlékezett rá, amikor még gyerek volt: folyton sietett valahova a Western Autó te-

niszütőjével és a kopasz, döglött teniszlabdákkal teli műanyag szatyrával; a labdá-

kat a szemétből kaparta elő vagy az edzőtől kunyerálta. Brazil megosztotta 

Briddlewooddal a rágóját és a cukorkáját, ami végtelenül meghatotta az őrt. A fiú 

nem volt jól eleresztve, és nehéz élete volt. Igaz, hogy Muriel Brazil akkoriban még 

nem ivott annyit, mint most, de a fiának kijutott a bajból, és ezt Davidsonban min-

denki tudta. 

Brazilnak azonban sejtelme sem volt arról, hogy az egyetemi közösségben élők 

közül többen is összefogtak, és a kulisszák mögött tevékenykedve rávették a tehetős 

öregdiákokat, sőt saját zsebükbe is mélyen belenyúltak, hogy gondoskodjanak arról, 

ha Brazil egyetemista korú lesz, ki tudjon emelkedni jelenlegi helyzetéből. 

Briddlewood maga is pár dollárral növelte az összegyűjtött összeget, pedig nem 

volt sok tartaléka, és egy kis házban lakott messze a Norman-tótól, így a vizet nem 



is látta, csak a csónakot vontató teherautók végtelen parádéját, ahogy elzötyögtek 

előtte a földúton. Megint kiköpött, aztán hangtalanul közelebb hajtott a Cushmannal 

a templomhoz, és rajta tartotta a szemét a páron, nehogy valami bajuk essen a sö-

tétben. 

- Mit kezdjek magával? - kérdezte West Braziltól. 

A fiatalember büszke volt, és nem volt humoros kedvében. 

- Csak, hogy tisztázzuk: semmit sem kell tennie értem. 

- Dehogynem. Súlyos problémái vannak. 

- Mert magának nincsenek - vágott vissza a fiú. - Nincs senkije, csak egy kü-

lönc macskája. 

West meglepődött. Még mit derített ki róla? 

- Honnan tud Nilesról? 

West már korábban észrevette, hogy egy Cushmanban ülő biztonsági őr követi 

őket. Az árnyékba húzódott, és biztosra vette, hogy West és Brazil nem látják, 

ahogy a bukszusok és tulipánfák védelmében kúszik. West el sem tudta volna kép-

zelni, mennyire unalmas ez a munka. 

- Sok minden van az életemben - tette hozzá. 



- Merő képzelődés - mondta Brazil. 

- Tudja, mit? Csak vesztegetem magára az időmet - fakadt ki West. 

Tovább sétáltak, lassan elhagyták az egyetemi várost, és keskeny utcákon vág-

tak át, ahol szépen gondozott pázsitú kertekkel, öreg fákkal körülvett, felújított há-

zaikban az egyetemi oktatók éltek. Gyerekkorában Brazil szívesen sétált ezen a 

környéken, a drága házakban élő emberekről fantáziált, elképzelte a fontos profesz-

szorokat, kellemes férjeiket és feleségeiket. Fény ragyogott az ablakokban, és akko-

riban meleg otthonoknak tűntek; néha elhúzták a függönyt, és látta bent jönni-

menni a lakókat, ahogy itallal a kézben átsétáltak a nappalin, leültek egy székbe egy 

könyvvel, vagy az íróasztalnál dolgoztak. 

Brazil magánya elérhetetlenül, névtelen sírban volt eltemetve. Nem tudta, mi-

nek nevezze a kongó fájdalmat, ami valahol a mellkasában támadt, és úgy markolta 

meg a szívét, mint két jeges kéz. Sosem sírt, amikor a kezek megszorították a szí-

vét, de hevesen remegett, mint egy kétségbeesett láng, ha úgy érezte, hogy a tenisz-

ben vesztésre áll, vagy nem kap ötöst. Brazil képtelen volt szomorú filmeket nézni, 

és a szépség időnként maga alá gyűrte, kivált, ha élőben szimfóniákat vagy vonós-

négyeseket hallgatott. 



West érezte, hogy séta közben egyre nő a harag Brazilban. A hosszúra nyúlt 

hallgatás nyomasztóvá vált, amikor a kivilágított házak, repkény és kudzu páncéljá-

ba bújt sötét, vaskos fák mellett haladtak el. 

Nem értette a fiatalembert, és kezdte gyanítani, hogy nagy hibát követett el, 

amikor azt hitte, hogy érti. És hiába ért a túszejtőkkel folytatott tárgyalások leveze-

téséhez, a gyilkosságok felderítéséhez, és mestere annak, hogy lebeszéljen embere-

ket arról, hogy magukat vagy mást megöljenek. Ez még nem jelenti azt, hogy akár 

csak nyomokban is képes legyen arra, hogy egy olyan furcsa figurán segítsen, mint 

Andy Brazil. És valójában nem is volt rá ideje. 

- El akarom kapni ezt a gyilkost - szólalt meg hirtelen Brazil. Hangosabban be-

szélt, mint ahogy szükséges vagy ésszerű lett volna. - Érti? Azt akarom, hogy el-

kapják. 

Rögeszmés volt, mintha az, amit a gyilkos tett, valahogy személyesen érintette 

volna. West nem akart osztozni ebben a rögeszmében. Továbbsétáltak. Brazil várat-

lanul belerúgott egy kőbe azzal a fekete-vörös Nike bőr teniszcipővel, ami 

Agassinak is a kedvence lehetett volna. 

- Az, amit tesz - folytatta Brazil más köveket rugdosva. - Mit gondol, milyen 

lehet? - Egyre hangosabban beszélt. - Az ember egy idegen városban vezet, fárad-

tan, az otthonától távol, és sok minden jár a fejében. Eltéved, megáll, hogy útbaiga-



zítást kérjen. - Újabb kő pattogott át az aszfalton. - A következő pillanatban átveze-

tik egy isten háta mögötti helyre, egy elhagyatott épület mögé. Egy raktárba. Egy 

üres parkolóba. 

West megállt. Brazilt nézte, ahogy a fiú vadul előrecsörtetett, aztán megpör-

dült. 

- Kemény, hideg acélt nyomnak a fejéhez, miközben könyörög, hogy ne öljék 

meg! - kiáltotta, mintha a bűncselekmény vele történt volna meg. - És az az ember 

mégis kiloccsantja az agyvelejét! 

West megdermedt, amint olyasminek volt szemtanúja, amit eddig a pillanatig 

soha nem látott. A közelben álló házak verandáján lámpák gyulladtak. 

- Lehúzza a nadrágját, és festékszóróval ráfesti ezt a jelet! Hogy tetszene, ha 

így kellene meghalnia? 

Újabb lámpák gyulladtak fel. Kutyák ugattak. Westen tudatos megfontolás nél-

kül a rendőrségi rutin lett úrrá. Odament Brazilhoz, és határozottan megfogta a kar-

ját. 

- Andy! Felzavarja a környéket. - Csendes higgadtsággal beszélt. - Menjünk 

haza. 

Brazil dacosan nézett rá. 



- Meg akarom változtatni a dolgok menetét.  

West idegesen körülnézett a környéken. 

- Higgyen nekem, azt teszi. 

Újabb lámpák gyulladtak fel, valaki kilépett a verandájára, hogy lássa, ki az az 

őrült, aki erre a csendes helyre vetődött. Briddlewood már percekkel korábban el-

tűnt a Cushmanjában. 

- Ezért kell most elmennünk - folytatta West, és magával húzta Brazilt, ahogy 

elindult visszafelé. - Segíteni akarok. Rendben. Mondja meg, mivel járulhatna hoz-

zá a hisztis rohamokon és a szavakon kívül. 

- Talán cselből elhelyezhetnénk valamit az egyik cikkemben, amivel tőrbe 

csalhatjuk. - Brazilnak támadt egy ötlete. 

- Bárcsak ilyen egyszerű volna - mondta West, és így is gondolta. - Valamint 

abból indul ki, hogy a gyilkos olvas újságot. 

- Biztos vagyok benne. - Brazil azt kívánta, bárcsak West nyitottabb lenne, mi-

közben gondolatban végigfutott a lehetőségeken, hogy milyen a tudatalattit befo-

lyásoló csapdát helyezhetnének el a cikkében, amivel kelepcébe csalhatják ezt a 

szörnyeteget. 

- A válaszom: nem. Nem helyezünk el cselből történeteket.  



Brazil megint izgatottan előreugrált. 

- Ha összefogunk, elkaphatjuk! Tudom! 

- Mi ez az együtt marhaság? - fakadt ki West. - Maga csak egy riporter. Nem 

szívesen emlékeztetem erre. 

- Önkéntes zsaru is vagyok - igazította helyre Brazil. 

- Aha. A fegyvertelen csoda. 

- Lőni taníthatna. Az apám is kivitt arra a vidéki szeméttelepre… 

- Ott is kellett volna hagynia magát. 

- A harmincnyolcasával üres dobozokra lövöldöztünk. 

- Hány éves volt akkor? - kérdezte West, miközben Brazil felhajtójához értek. 

- Azt hiszem, hét voltam, amikor elkezdtük. - A zsebébe süllyesztette a kezét, 

és menet közben lenézett az úttestre, a lámpafény megcsillant a haján. - Talán má-

sodikos lehettem. 

- Úgy értem, amikor meghalt - mondta a nő gyöngéden. 

- Tíz - felelte Brazil. - Éppen akkor töltöttem be a tízet.  



Megállt. Nem akarta, hogy West elmenjen. Nem akart bemenni a házba, és 

szembesülni azzal, ahogy él. 

- Nincs fegyverem - mondta. 

- Hála az égnek - vágta rá West. 

  

Hetedik fejezet 

 

Teltek a napok. Westnek nem állt szándékában Brazil ügyét szolgálni. A gond-

jaiból nem vehette ki a részét, és ideje, hogy Brazil felnőjön. Amikor ismét vasár-

nap lett, és Raines jelezte, hogy szívesen regebédelne, felhívta Brazilt, mert West 

szakképzett lövészoktató volt. Ha Brazilnak segítségre van szüksége, úgy illik, 

hogy felajánlja a segítségét. Brazil azt felelte, hogy tíz perc alatt összekészül. West 

erre azt mondta, hogy hacsak nem a Concorde-dal repül Davidsonba, legalább egy 

órába telik, míg kiér oda. 

A saját Ford Explorerjével ment ki, aminek két légzsákja volt. Négykerék- 

meghajtásos fehér sportfurgon, aminek meg sem kottyant a nagy hó. Délután há-

romkor füstölt Brazil háza elé, és a fiú hamarabb kint termett, mint hogy kinyithatta 

volna a kocsi ajtaját. A rendőrakadémia lőtere lett volna az ésszerű választás, de 



oda nem vihette Brazilt, mert önkénteseket vagy vendégeket nem engedtek be. 

West a Wilkinson Boulevard-on levő lőteret választotta, Bob zacijától és egy sor 

lakókocsitábortól - az Oakden Moteltől, a Country City USA-től és Coyote Joe-tól - 

kicsit távolabb. 

West rádöbbent, hogy ha egy-két háztömbnyivel még tovább mennének, a 

Paper Doll Lounge parkolójában kötnének ki. Verekedések alkalmával korábban 

járt már ott. Undorító hely volt. Meztelen felsőtestű nők osztoztak egy háztömbön a 

fegyverkereskedésekkel és a zálogházakkal, mintha a mell és a tanga ugyanaz a ka-

tegória volna, mint a használt holmi és a fegyver. West kíváncsi lett volna, megfor-

dult-e már Brazil topless-bárban, ahol mereven ül egy karosszékben, a keze bütykei 

elfehérednek, ahogy a karfát szorítja, miközben egy pucér nő a combja belső olda-

lához dörgöli magát, és az arcába tolja a mellét. 

Feltehetően nem, gondolta West. Volt egy olyan érzése, hogy Brazil egy kül-

földi, aki nem beszéli a nyelvet, nem kóstolta az ételeket, és nem látta a nevezetes-

ségeket. Hogy fordulhat elő ilyesmi? Nem koslattak utána a csajok a középiskolá-

ban, az egyetemen? Vagy a fiúk? West nem értette Andy Brazilt, aki a lőtér boltjá-

nak lőszerrel teli polcain kotorászott, és Winchester kilencvenötös szemcsés fém-

köpenyes háromszáznyolcvanast, Luger száztizenötös szemcsés, kilenc milliméte-

res töltényt választott ki. Hosszan eltöprengett a negyvenötös automatába való ket-

tőszázharmincas szemcsés, a Szövetségi Nagy Tűzerejű, a Hydra-Shok üreges he-



gyű és a Super X ötvenes Centerfire fölött, amelyek gyakorláshoz túl drágák voltak. 

Tiszta lökött, gondolta West. Ez cukorkabolt, és West fizet. 

A lőtéren belül olyan hangzavart okoztak a lövések, mintha csata folyna; az 

Országos Fegyvertársaság bumburnyákjai a fegyverükkel randiztak, és jól eleresz-

tett, fűzős bőrcipős drogdílerek finomítottak a gyilkolási technikájukon. West és 

Brazil fülvédővel, biztonsági szemüveggel és több doboz lőszerrel megrakodva ér-

keztek. West csak egy nő volt, akinél két fegyverrel teli doboz volt. Veszélyes kül-

sejű férfiak ellenségesen méregették; nem örültek, hogy betolakszik a klubjukba. 

Brazil felfigyelt a veszély jeleire, miközben szemrevételezte a környezetet. 

A férfiak őt sem kedvelték. Brazil hirtelen ráébredt, hogy davidsoni teniszru-

hában van, és kendővel kötötte hátra a haját, nehogy a szemébe lógjon. A pasik 

csupa has és széles váll ürgék voltak, akik úgy festettek, mintha láda sörökkel és 

targoncákkal edzettek volna. 

Látta a parkolóban a teherautóikat, némelyiknek hat kereke volt, mintha a 74-

es és a 40-es államközi úton hegyeket és patakokat kellene átszelniük. Brazil nem 

értette a Férfitörzset, aminek közelében Észak-Karolinában felnőtt. 

Biológiát, nemi szerveket, hormonokat vagy tesztoszteront meghaladó kötésről 

volt itt szó. A pasik némelyike meztelen posztert ragasztott a traktorja sárhányójára, 

amin Brazil őszintén elszörnyedt. A pasi lát egy klassz nőt, akinek jó a teste, és 



csak arra kell neki, hogy a radiálgumiját a kövektől védje? Brazil nem ehhez a faj-

hoz tartozott. Ő egy csinos nőt a filmvásznon, az autósbüfében vagy gyertyafény-

ben képzelt el. 

A szögbelövővel újabb céltáblát erősített fel a kartonpapírra, majd feltette az 

állásához tartozó keretre. Az oktatója, West, a tanítványa legfrissebb eredményét 

tanulmányozta. A sziluett mellkasát sűrűn átlyuggatták a lövések. West elképedt. 

Figyelte, ahogy Brazil töltényeket nyom a rozsdamentes acél Sig Sauer háromszáz-

nyolcvanas pisztoly üres tárába. 

- Maga nagyon veszélyes - mondta. 

Brazil két kézzel ragadta meg a kis pisztolyt abban a helyzetben, amire az apja 

tanította egy olyan életben, amire már alig emlékezett. Brazil formája nem rossz, 

gondolta West, de még lehet javítani rajta. A fiú egyik tárat a másik után lőtte ki. 

Az üres tárat kidobta, és betolta a helyére az újat. Megállás nélkül tüzelt, mintha 

nem tudna elég gyorsan lőni, és bárkivel végezni akarna, aki bántja. Ez így nem 

lesz jó; West ismerte az utca valóságát. 

Hosszan lenyomta a fülkében levő gombot. A papír céltábla hirtelen életre kelt, 

és csikorogva megindult Brazil felé, mintha rá akarna támadni. Brazil megrettent, 

és vadul lőni kezdett. BUMM! BUMM! BUMM! Golyók csapódtak a céltábla fém-



keretébe, a hátsó gumifalba, aztán hirtelen kifogyott a lőszere. A céltábla csikorog-

va megállt, és az arca előtt lengett a huzal végén. 

- Hé! Mit művel? - fordult méltatlankodva és döbbenten Westhez. 

West eleinte nem válaszolt, ahogy töltényeket nyomott a fekete fémtárakba. 

Egy tárat betöltött a nagy fekete negyvenes kaliberű Smith & Wesson félautomatá-

jába, majd a tanítványára nézett. 

- Túl gyorsan lő. - Visszahúzta a závárt, és az előreugrott. West a saját állásába, 

a saját céljára lőtt. - Kifogyott a lőszere. - Lőtt. Bumm! Bumm! - És elfogyott a sze-

rencséje. - Bumm-Bumm. 

Kis szünetet tartott, majd még kétszer lőtt. Letette a pisztolyát, és közelebb 

ment 

Brazilhoz; elvette tőle a háromszáznyolcvanasat, és kinyitotta a závárt, hogy 

megbizonyosodjon: a fegyver töltetlen és biztonságos. Előreszegezte, kezét össze-

kulcsolta, és a megfelelő állásban, kissé behajlított térddel állt. 

- Kop-kop és szünet - mutatta. - Kop-kop és szünet. Így látja, mit csinál a má-

sik, és igazíthat. - Az aggyal előre odanyújtotta a fegyvert. - És ne rántsa meg a ra-

vaszt. Vigye haza ma este, és gyakoroljon. 

 



Brazil aznap este a szobájában maradt, és West töltetlen háromszáznyolcvana-

sával gyakorolt, amíg bőrkeményedés nem keletkezett a mutatóujján. Magára sze-

gezte a tükörben, hogy hozzászokjon a ráfogott fegyver látványához. Közben szólt 

a zene, és pörögtek a képzeletében a képek, ahogy a halálos kis fekete lyuk rámutat 

a fejére, a szívére. Az apjára gondolt, aki elő sem vette a fegyverét. Még arra sem 

maradt ideje, hogy bekapcsolja a rádióját. Brazil karja remegni kezdett. Még nem is 

vacsorázott. 

Pár perccel múlt kilenc, és korábban, amikor felajánlotta, hogy süt egy ham-

burgert, készít hozzá egy friss paradicsomos-hagymás salátát olajjal és ecettel, az 

anyja még nem akart enni. A szokottnál éberebben ült a tévé előtt, és egy tévéko-

médiát nézett, ugyanabban a színehagyott kék flanelköntösben és szokott papucsá-

ban. Brazil nem értette, hogy tud így élni, és már rég feladta, hogy megváltoztassa 

akár őt, akár az életet, amit az anyja úgy gyűlölt. Középiskolás korában ő volt a 

mesterdetektív, aki átkutatta a házat és az anyja Cadillacjét, hogy összeszedje az 

elrejtett gyógyszereket és italt. Az anyja ötletessége nem ismert határokat. Egyszer 

az udvaron ásta el a whiskyt a rózsabokrok alatt, amiket úgy szeretett megmetszeni, 

amikor még érdekelte az ilyesmi. 

Muriel Brazil legszörnyűbb félelme a jelenlét volt. Nem akart itt lenni, és a re-

habilitáció meg a Névtelen Alkoholisták gyűlései úgy árnyékolták be élete egét, 

mintha egy hatalmas madár repülne fölé, és karmait meresztve lecsapni készülne rá, 



hogy magával ragadja, és elevenen felfalja. Nem akart érezni. Nem akart olyan 

csoportokban ülni, ahol az embereknek csak keresztnevük van, és azokról a része-

gesekről beszélnek, akik egykor voltak, és az italozásról, amit egykor folytattak, és 

arról, hogy milyen nagyszerű józannak lenni. Mind a vallási élmény után megtért 

vezeklő komolyságával beszéltek. 

Új istenük a józanság volt, és ez az isten sok cigarettát és tej nélküli koffein-

mentes kávét engedélyezett. Elengedhetetlen volt, hogy sokat eddzen, rengeteg vi-

zet igyon, és rendszeresen értekezzen a szponzorával, és elvárta, hogy a megtért 

felkeressen mindenkit, akit megbántott, és bocsánatot kérjen tőle. Más szóval Mrs. 

Brazilnak meg kellett volna mondania a fiának és mindazoknak, akikkel Davidson-

ban dolgozott, hogy alkoholista. Egyszer meg is próbálta az ARA Slater önkiszol-

gálóban, ami az új Commons épület menzáját látta el. 

- Egy hónapot egy kijózanítóban töltöttem - mesélte egy Heather nevű connec-

ticuti harmadikosnak. - Alkoholista vagyok. 

Mrs. Brazil ugyanezt mondta Ronnak, egy, a virginiai Ashlandből érkezett el-

sősnek. 

De a várt katarzis nem következett be. A hallgatók nem fogadták jól a vallomá-

sát, kerülni kezdték. Féltek tőle az egyetemi városban keringő szóbeszéd hatására. 

A hallottak egy része visszajutott Brazil fülébe, és növelte a szégyent, ami egyre 



jobban elszigetelte másoktól. Tudta, hogy sosem lesznek barátai, mert ha bárki kö-

zel kerül hozzá, rögtön kitudódik az igazság. Még West is kénytelen volt szembe-

sülni vele, amikor először telefonált hozzájuk. Brazil nem értette, sőt megdöbbent 

attól, hogy mindez nem volt hatással a főkapitány-helyettes róla alkotott vélemé-

nyére. 

- Mit szólnál, ha összeütnék néhány tojást magunknak, mama? - Brazil megállt 

az ajtóban. A sötét nappaliban a tévé fénye vibrált. 

- Nem vagyok éhes - mondta az anyja, de nem vette le a tekintetét a képernyő-

ről. 

- Mit ettél? Bizonyára semmit. És tudod, hogy az mennyire nem használ neked, 

mama. 

Az asszony felemelte a távirányítót, és csatornát váltott, ahol nevettek a szerep-

lők, és rossz vicceket sütöttek el. 

- Mit szólnál egy kis grillezett sajthoz? - próbálkozott még egyszer a fia. 

- Talán - váltott csatornát az asszony. 

Nehéz volt nyugton ülnie, ha a fia a közelben volt. Minél kedvesebb volt hoz-

zá, az asszony annál keményebben sértegette, és sosem értette, miért. Andy nélkül 

nem boldogulna. Andy vesz ételt és fizeti a rezsit. A társadalombiztosítási csekkjé-



ből és a rendőrségtől kapott kis nyugdíjából csak italra futotta. Manapság már ke-

véstől is berúgott, és tudta, mit jelent ez a májára nézve. Bárcsak meghalnék, gon-

dolta, és ezen törte magát minden nap. Könnyek futották el a szemét, és elszorult a 

torka, miközben a fia a konyhában zörgött. 

Az alkohol már legelső alkalommal is az ellensége volt. Tizenhat volt, amikor 

először ivott: Micky Latham levitte éjjel a Norman-tóhoz, és berúgatta sárgabarack-

pálinkával. Homályosan emlékezett arra, hogy hanyatt fekszik a füvön, és a csilla-

gok átrendeződését és elkenődését bámulja, mialatt Micky hangosan lihegett, és 

ügyetlenül vacakolt a blúza gombjaival, mintha a gombot akkor találták volna fel. 

A fiú tizenkilenc volt, és Bud garázsában dolgozott, a keze bőrkeményedéses volt, 

és ettől mintha karmokkal markolták volna a mellét, amit még senki sem érintett ez 

előtt a mámoros pillanat előtt. 

Az édes Muriel ezen az éjszakán vesztette el a szüzességét, és ez nem Micky 

Lathamnak, hanem az ABC-ben vett, és barna zacskóba tett üvegnek volt köszön-

hető. Amikor meghúzta az üveget, Muriel agya felemelkedett, mintha énekelni 

akarna. Boldog, bátor, játékos és szellemes lett az italtól. Az apja Cadillacjében ült, 

amikor Drew Brazil rendőrtiszt gyorshajtásért megállította. Muriel tizenhét volt, és 

a legszebb világi teremtés, akit Brazil életében látott. És ha úgy is érezte, hogy al-

koholillatú a lehelete, túlságosan meg volt babonázva ahhoz, hogy ebből levonja a 

megfelelő következtetést. Brazil is lenyűgözően festett az egyenruhájában. A bünte-



tőcédulát sosem állította ki. Inkább elmentek Big Daddy halászcsárdájába, amikor 

Brazilnak lejárt a szolgálata. Még abban az évben hálaadáskor össze is házasodtak, 

amikor Murielnek már két hónapja nem jött meg. 

Muriel Brazil fia megjelent a grillezett sajttal, amit búzakenyérre tett; úgy sü-

tötte meg és vágta fel átlósan, ahogy az anyja szerette. Egy csepp ketchupöt is tett 

mellé, hogy az anyja mártogathasson, és vizet is hozott, amit az anyjának nem állt 

szándékában meginni. 

A fiú annyira hasonlított az apjára, hogy Muriel ezt már képtelen volt kibírni. 

- Tudom, mennyire utálod a vizet, mama - mondta Andy, és szalvétát terített az 

anyja ölébe, majd letette a tányért. - De muszáj meginnod, érted? Biztos nem kérsz 

egy kis salátát? 

Az asszony megrázta a fejét, és azt kívánta, bárcsak meg tudná neki köszönni. 

De türelmetlen volt, mert Andy eltakarta a képernyőt. 

- A szobámban leszek - mondta Andy. 

 

Addig lőtt, míg vérezni nem kezdett az ujja. Meglepően biztos kézzel célzott, 

mivel a sokéves teniszezés megerősítette a kéz- és karizmait. A szorítása erős volt, 

mint a satu. Másnap reggel izgatottan ébredt. Ragyogóan sütött a nap, és West meg-



ígérte, hogy késő délután ismét elviszi a lőtérre, hogy tovább képezze. Hétfő volt, 

mikor is nem kellett bemennie. Nem tudta, mit csináljon addig, vagy mivel foglalja 

le magát. Képtelen volt a szabadidőt kihasználni, és rendszerint valami elintézniva-

lóval zsúfolta tele. 

A fű harmatos volt, amikor fél nyolckor kisurrant az ajtón. Teniszütővel és egy 

zsák teniszlabdával a futópályához ment, futott hat mérföldet, fekvőtámaszokat és 

felüléseket csinált, majd alaposan megropogtatta az ízületeit, hogy a napi endorfin-

löketéhez jusson. A fű mostanra felszáradt a melegben, és Brazil addig feküdt a há-

tán, míg a vére már nem dobolt a fülében. Hallgatta a lucerna között motozó boga-

rak zümmögését, orrában érezte a zöld fű és a vadhagyma keserédes illatát. Sortját, 

pólóját átitatta az izzadság, amikor lefelé kocogott a lejtőn a szabadban levő tenisz-

pályákhoz. 

A hölgyek párost játszottak, Brazil pedig udvariasan elment mögöttük, a pálya 

legtávolabbi végébe, ahol minél messzebb lehetett mindenkitől. Nem akart másokat 

zavarni a több száz labdával, amikkel végezni szeretett volna. Brazil előbb a kettős, 

majd az egyes pályán ütögetett, eleinte az egyik, majd a másik oldalon, és a ragyo-

gó sárga zsákkal felszedegette maga után a labdákat. Kicsit bosszús volt. A tenisz 

nem bocsátja meg, ha az ember nem gyakorol. Nem volt meg a szokott pontossága, 

és tudta, hogy ez mit jelent. Ha nem kezd újból játszani, búcsút mondhat mindan-

nak, amiben valaha is jó volt. A fenébe is. Az egyes pályán játszó hölgyek játéka 



határozottan romlott, ahogy irigykedve nézték a négyes pályán hatalmasakat ütő 

fiatalembert; a labdák úgy szóltak, mintha baseballütőnek csapódnának. 

 

Hammer főkapitány figyelme is el-elkalandozott. A második emelet tágas szeg-

letében levő magán ülésteremben értekezletet tartott a vezetőknek. Az ablakok a 

Davidson and Trade-re néztek, és idelátszott a fenséges USBank Vállalati Központ, 

amin az az ostoba alumínium fejék ült, amiről egy csonttal átfúrt orrú vadember ju-

tott az eszébe, talán egy régmúlt „Kis Csibészek” sorozatból. Pontosan ma reggel 

nyolckor, amikor Hammer az íróasztalához ment az első csésze kávéjával, a hat-

vanemeletes erekció vezérigazgatója hívta fel. 

Solomon Cahoon zsidó volt, és az Ótestamentum játszott döntő szerepet, ami-

kor az anyja annak idején nevet választott neki, az elsőszülött fiának: király lesz, 

gondolta, aki bölcs döntéseket hoz, mint ezen a pénteken is, amikor közölte a rend-

őrfőnökkel, hogy sajtókonferenciát kell tartania, ahol közli majd az állampolgárok-

kal, hogy a charlotte-i sorozatgyilkosságok homoszexuális indíttatásúak, és nem fe-

nyegetik a királynő városába üzleti célból ellátogató heteroszexuális férfiakat. A 

Northside baptista templomban imádsággal egybekötött virrasztást tartanak az ál-

dozatok családjaiért, és a meggyilkoltak lelkéért. A rendőrség forró nyomon halad. 



- Csak megnyugtatásképpen - tette hozzá Cahoon a rendőrfőnöknek a telefon-

ban. 

Hammer és hat helyettese, valamint a stratégiai tervezők és bűncselekmény-

elemzők ezt a fentről érkező legfrissebb parancsolatot vitatták. Wren Dozier, a köz-

igazgatási rendőrfőnök-helyettes volt mind közül a legpaprikásabb hangulatban. 

Negyvenéves volt, az arca finom vonású, a szája nőiesen puha. Nem volt nős, és a 

Fourth Wardnak abban a részében lakott, ahol Tommy Axel és a többiek öröklakása 

nyílt a kopott rózsaszín ajtók mögött. Annak idején Dozier tisztában volt vele, hogy 

a kapitányi rangnál magasabbra nem viszi. Aztán Hammer megérkezett a városba, 

és jó munkájukért jutalmazni kezdte az embereket. Dozier akár a neki szánt golyót 

is felfogta volna. 

- Micsoda baromság - lötykölte az asztalon lassan és mérgesen a kávéját a bög-

réjében Dozier. - És a másik oldalt nem is nézzük? - Sorban az asztal körül ülők 

szemébe nézett. - Mi lesz az odahaza maradt feleségekkel és gyerekekkel? Higgyék 

azt, hogy a papa életének utolsó cselekedete az volt, hogy itt valahol egy utcai pros-

tinak fizettek egy homoszexuális együttlétért? 

- Ezt semmi sem támasztja alá. - West is rosszkedvű volt. - Ilyesmit nem 

mondhattok. - Keményen Hammerre nézett. 



A rendőrfőnök és Cahoon semmiben sem értettek egyet, és West tudta, hogy 

Cahoon ki fogja a főnökét rúgatni. Az egész csak idő kérdése. Nem ez lesz az első 

eset. Hammer szintjén minden csak politika kérdése. A város kap egy új polgármes-

tert, aki hozza a saját rendőrfőnökét: vele is ez történt Atlantában, és Chicagóban is 

ez történt volna, ha nem jön el hamarabb. Nem engedheti meg még egyszer, hogy 

átszervezzék. Minden várossal kisebb helyre kerül, míg egy nap ott nem végzi, ahol 

elkezdte, Little Rock gazdaságilag vegetáló, jelentéktelen kisvárosában. 

- Természetesen nem állok az újságírók elé, és nem terjesztek ilyen hülyeséget 

- mondta a főnöknője. - Nem teszek ilyesmit. 

- Arra azért nem ártana figyelmeztetni a közvéleményt, hogy több szálon is 

nyomozunk, és rajta vagyunk az ügyön - emlékeztette a médiafelelős tiszt. 

- Miféle szálakon? - érdeklődött West, aki a nyomozati osztályt vezette, és hi-

vatalból tudnia kellett volna erről. 

- Ha majd találunk nyomokat, követjük őket - mondta Hammer. - Pontosan er-

ről van szó. 

- Ezt sem mondhatod - aggodalmaskodott a médiafelelős. - Ki kell hagyni a Ha 

majd találunk bármit… 

- Persze, persze - szakította félbe Hammer. - Mondani sem kell, mert magától 

értetődik. Nem szó szerint értettem. Elég ebből. Lépjünk tovább. A következőt tesz-



szük. Egy sajtóközleményt adunk ki. - Olvasószemüvege fölött a médiafelelősre 

nézett. - Fél tizenegyre legyen az asztalomon, és a délután közepére juttasd el a mé-

diához, hogy határidőre bekerülhessen az újságokba. Én pedig majd meglátom… 

Ennek akkora volt az esélye, mint pápai audienciát kapni. Hammer titkárnője 

és egy másik asszisztens csaknem a nap végéig a telefonon lógtak Cahoon emberei-

vel. Végül az utolsó percre, késő délutánra - negyed öt és öt közöttre - sikerült egy 

találkozót megszervezniük attól függően, mikor mutatkozott rés a nagyfőnök lehe-

tetlen időbeosztásán. Hammernek nem maradt más választása, mint a megadott idő-

szak elején megjelenni, és a legjobban reménykedni. 

Négykor elhagyta a rendőr-főkapitányság épületét, és végigsétált a belvároson 

abban a ragyogó délutáni időben, amit eddig a pillanatig észre sem vett. Végigment 

a Trade-en a Tryonig, majd a vállalati negyedig, ahol az örökmécses égett, és a 

szobrok álltak. Határozott léptekkel ment be a csiszolt kővel borított irdatlan elő-

csarnokba, magas sarka kopogott a márványon, ahogy elhaladt a gyönyörű fatáblák 

és az őskáosz, a teremtés, az alkotás és az építés singonista filozófiáját megjelenítő 

híres freskók mellett. Odabiccentett az egyik őrnek, aki viszonozta a köszönését, és 

megbillentette a sapkáját is. Az őr kedvelte a főnöknőt, és az volt a véleménye, 

hogy tudja, hogy kell járni, és különben is kedves nőnek tartotta, aki tisztel min-

denkit, akár igazi zsaru az illető, akár nem. 



Hammer beszállt a zsúfolt liftbe, és utolsóként szállt ki a tetőn, ami ebben a 

szédítő magasságban valójában alumíniumcsövek erdeje volt. Hammer korábban is 

járt már Cahoonnál. Alig telt el úgy hónap, hogy ne hívta volna el a városára néző 

üveg- és mahagóni lakosztályába. Akárcsak a Hampton Court-i palotánál, itt is több 

külső termen és udvaron kellett átmenni, hogy valaki a király elé jusson. Ha egy 

eszelős fegyveres úgy döntene, hogy végez az uralkodóval, mire eléri a tróntermet, 

több titkárnővel és asszisztenssel végezhetne úgy, hogy Cahoon minden bizonnyal 

még a zajt sem hallaná. 

Több külső iroda után Hammer belépett a titkárságvezető, Mrs. Mullis-Mundi, 

vagy ahogy azok, akik nem kedvelték (azaz szinte mindenki), nevezték: M&M iro-

dájába. Cukormáz borította, de abban diószemek voltak. Elolvadt a szájban, de be-

letört az ember foga. Hammer, őszintén szólva, nem rajongott ezért a hetyke fiatal 

teremtésért, aki férjhez ment, és megtartotta a lánynevét, miközben felvette a férje, 

Joe Mundi nevét is. Mrs. Mullis-Mundi bulimiás volt, a mellébe implantátumot ül-

tetett, hosszú haját szőkére festette. Harminchatos Anne Klein-ruhákat viselt, és 

Escada parfümöt fújt magára. Naponta edzett a Gold-féle edzőteremben. Nem hor-

dott nadrágot, és csak a kellő alkalomra várt, hogy szexuális zaklatásért pert indít-

son.  



- Milyen jó, hogy látom, Judy! - állt fel a titkárságvezető, és kézfogásra nyúj-

totta a kezét azzal a lendületes mozdulattal, amit Hammer a lelkes tekézőknél fi-

gyelt meg. - Máris megnézem, ráér-e. 

Hammer még fél óra elteltével is a vajpuha, elefántcsontfehér bőrkanapén ült. 

Statisztikákkal, emlékeztetőkkel és az aktatáskájában szüntelenül masírozó 

hadseregekkel foglalkozott. Mrs. Mullis-Mundi egy percre sem tette le a kagylót, és 

nem fáradt bele. Levette a fülbevalóját, majd a másikat, aztán megint a kevésbé fá-

radt kezébe tette át a kagylót, mintha a foglalkozása fájdalmas kívánalmait akarná 

hangsúlyozni. Gyakran pillantott nagy számlapú, karcolásmentes Rado karórájára, 

aztán felsóhajtott, és meglibbentette a haját. Alig várta, hogy rágyújtson egy vékony 

mentolos cigarettára, aminek virágok díszítik a filteres szopókáját. 

Cahoon végül pontosan negyedórával öt után zsúfolta be a rendőrfőkapitányt. 

Szokás szerint hosszú volt a napja, túl sok tennivalót szorított bele a munkaidejébe, 

túl sok olyan embert, aki azt állította, az ügyét senki mással nem tudja megbeszélni, 

csak vele. Az igazat megvallva nem sietett Hammert fogadni, tekintet nélkül arra az 

apróságra, hogy a megbeszélésükhöz ő, és nem Hammer ragaszkodott. Megismer-

kedésük alkalmával Hammer harapós természetűnek és csökönyösnek mutatkozott, 

és úgy bánt vele, mint egy veszett kutyával, következésképpen Cahoon azóta visz-

szaadta a kölcsönt. Nemsokára meg is szabadul tőle, és idehoz egy haladó szemléle-

tű férfit, aki - amikor felpattintja a tetejét - a Wall Street Journalt, és egy Browning 



Hi-Powert tart az aktatáskájában. Cahoon ilyennek képzelt el egy rendőrfőkapi-

tányt, olyannak, aki ismeri a piacot, gyilkos pontossággal céloz, és némi tisztelettel 

viseltetik a közösség vezetői iránt. 

Valahányszor szemtől szemben állt a város vezetőjével, Hammernek az volt az 

első gondolata, hogy a férfi a vagyonát csirketenyésztéssel szerezte, és egy másik 

név alatt futó személy múltjával büszkélkedik. Mindig is úgy vélte, hogy a Frank 

Purdue fedőnév. Holly Farms pedig egy fedőszerv. Solomon Cahoon kövérkés 

combokból és mellekből szerezte a vagyonát. Sütni való csirkékből és kövér kaka-

sokból, valamint a kellő pillanatban előbújó kis hőmérőikből lett gazdag, amik ak-

kor kerülnek elő, amikor kezd a dolog eldurvulni. Cahoon nyilvánvalóan összekap-

csolta ezeket a tapasztalatokat és forrásokat a bankügyletekkel. Volt annyi esze, 

hogy felismerje: a múltja hitelességi problémát vet fel, ha valaki a USBanken ke-

resztül jelzálogkölcsönt akar felvenni, és az illető véletlenül azt látja, hogy a vezér-

igazgató a Harris-Teeterben a csirkedarabokra mosolyog. Hammer megértette vol-

na, ha egy-két fedőnévvel áll elő, már ha valóban erről volt szó. 

Az íróasztala csomós juharfából készült; nem volt régi, de csodálatosan festett, 

és sokkal terjedelmesebb, mint az a kiszögelléssel együtt is kilencvenhat hüvelykes 

fafurnér asztal, amivel az ő irodáját bútorozta be a város. Cahoon egy almazöld an-

gol bőrfotelben nyikorgott, aminek rézgombjai voltak és ugyanolyan csomós fából 

faragott karfája, mint az íróasztalának. A kristálytiszta ablakon át az alumíniumcsö-



vekre kibámulva éppen telefonált. Hammer leült vele szemben, és megint csak várt. 

Ez már nem izgatta többé, mert gondolatban bárhova elröppent egy pillanat alatt. 

Fejben problémákat oldott meg, döntéseket hozott, további kutatásra szoruló ügyek 

sorát állította össze, és fontolóra vette, mi lenne jó vacsorára, és ki főzze meg. 

Cahoont nyaktól felfelé mindig is meztelennek tartotta. A haja sörteszerűen 

meredező ezüstös rojt volt, amit koronaként viselt. Rövidre vágatta, és a fürtök kü-

lönböző hosszban egyenesen felálltak, hátul pedig félholdat formáztak. Mivel imá-

dott vitorlázni, a bőre folyton barna volt, és ráncosodott. Eleven volt. Fekete öltö-

nyében, ropogósra keményített fehér ingében, Fendi selyem nyakkendőjében, amit 

arany és mélyvörös órák mintáztak, elegáns benyomást keltett. 

- Sol - üdvözölte Hammer udvariasan, amikor a férfi végre letette a kagylót. 

- Köszönöm, hogy szakított rám időt, Judy - viszonozta a férfi lágy, délies ak-

centusával. – Szóval, mihez kezdünk ezekkel a buziverésekkel, homokos-

gyilkosságokkal? Ezekkel a városunkban strichelő, melegeket felcsípő buzeránsok-

kal? Ugye, belátja, milyen negatív benyomást tesz ez azokra a vállalatokra és cé-

gekre, akik át akarnak ide települni? Arról nem is beszélve, milyen hatással van ez 

az itteni üzletmenetre. 

- Melegeket felcsípő buzeránsok - ismételte meg lassan, elgondolkodva Ham-

mer. - Strichelnek. 



- Igen, asszonyom - bólintott a férfi. - Kér egy kis Perrier-t vagy bármi mást? 

Az asszony megrázta a fejét, és gondosan mérlegelte minden szavát: 

- Buziverések. Homokos-gyilkosságok. Honnan vannak az információi? - Nem 

egy bolygóról származtak, és ez Hammernek nagyon jó volt így. 

- Ugyan már - dőlt előre a férfi, és drága asztalára könyökölt. - Mind tudjuk, mi 

ez az egész. A férfiak a városunkba jönnek. Elengedik magukat, átadják magukat a 

perverzióiknak, azt hiszik, senki sem fog rájönni. Aztán mégis lecsap ezekre a be-

teg fazonokra a halál angyala. - Tudálékosan bólintott. - Igazság, igazságosság és az 

amerikai módszer. Isten csírájában fojtja el. 

- Szinonimák - vágott közbe az asszony. 

- Tessék? - ráncolta zavartan a homlokát a férfi. 

- Mind szinonimái egymásnak? - kérdezte Hammer. - Igazság. Igazságosság. 

Az amerikai módszer. Isten csírájában fojtja el. 

- Azt meghiszem, mézecském - mosolygott a férfi. 

- Soha ne hívjon így, Sol! - Hammer úgy döfött felé, ahogy nyomatékosan 

Westtel is tette, amikor az körbeautózott vele a városban. - Soha. Ne. Nevezzen. 

Így. 



A férfi hátradőlt a bőrszékében, és nevetett; mulattatta ez a hölgyike. Micsoda 

baklövés! Hála az égnek, hogy az asszonynak van férje, hogy helyre tegye, és oda 

parancsolja, ahova való. Cahoon bármibe lefogadta volna, hogy Hammert mézecs-

kémnek hívja a férje, és az asszony kötényben lesi, akárcsak Cahoon felesége, Hei-

di, az első és egyetlen asszonya. Heidi szombatonként ágyba hozza a reggelit, már 

amikor Cahoon a városban tartózkodik. Az asszony még most is, ennyi hűséges év 

után is ezt tette, bár a hatás már rég nem ugyanaz volt. Mi történik a női testtel 

harminc fölött? Egy férfi tettre kész a halála pillanatáig. Egyenesen, a nehézségi 

erővel dacolva ülnek a nyeregben, és ezért sem lehetetlen, hogy egy férfi végül fia-

talabb nők társaságát keresse. 

- Ugye, tudja, mit jelent a méz? - kezdte újra Hammer. - A lárva táplálékát. Le-

het hízelgő vagy hajbókoló. Rábeszélő. Amit azért mond, hogy felvarrják a gombja-

it vagy megstoppolják a zokniját. Istenem, miért is jöttem ebbe a városba? - Egyál-

talán nem viccesen csóválta a fejét. 

- Atlanta sem volt jobb - emlékeztette a férfi. - És Chicago sem, vagy legalább-

is nem sokáig. 

- Milyen igaz. 

- És a sajtókonferencia? - ugrott át egy fontosabb témára Cahoon. - Igen meg-

szívlelendő javaslatot tettem. És mi lett a vége? - Megvonta keskeny vállát. - Hol a 



sajtókonferenciám? Olyan sokat kértem volna? Ez az épület egy jelzőfény, ami ide-

vonzza az üzletet Charlotte-Mecklenburgba. Pozitív információt kell elhintenünk, 

így például azt, hogy tavaly százöt százalékos volt a bűncselekmények felderíté-

se… 

Az asszony félbeszakította, mert ezt nem hagyhatta szó nélkül. 

- Ez nem pénzügyi porhintés, Sol. Nem játszhat papíron és számítógépen a 

végeredménnyel, és nem várhatja el, hogy mindenki elfogadja. Kézzelfogható dol-

gokról van szó. Nemi erőszakról, betörésekről, betöréses lopásokról, gyilkosságok-

ról, amelyekben igazi, hús-vér áldozatok szerepelnek. Maga most azt kéri, hogy 

győzzem meg a nyilvánosságot, hogy több ügyet derítettünk fel, mint ahány a való-

ságban volt? 

- A régi ügyeket is felderítették, ezért ilyenek az adatok… - kezdte a férfi ismé-

telni, amit neki is mondtak. 

Hammer a fejét csóválta, és Cahoon hírhedt türelmetlensége lassan forrpontra 

jutott. 

Ez a hölgy az egyetlen, aki így mer vele beszélni, ha a feleségét és a gyerekeit 

nem számolja. 



- Miféle régi ügyeket? - kérdezte Hammer. - És milyen régieket? Tudja, milyen 

ez? Mintha valaki azt kérdezné, hogy rendőrfőnökként mennyit keresek, és én azt 

válaszolnám, hogy egymillió dollárt, mert az utolsó tíz évet veszem alapul. 

- Ég és föld. 

- Nem, nem, Sol! - Hammer még hevesebben ingatta a fejét. - Itt szó sincs ég-

ről és földről. Ó, nem! Ez trágya. 

- Judy - mutatott rá a férfi. - Mi lesz a szakmai konferenciákkal, amiket nem itt 

szerveznek a gyilkosságok miatt? 

- Az isten szerelmére! - legyintett az asszony, és felállt. - Nem a szakmai kon-

ferenciák hoznak döntéseket, hanem az emberek, és nem is akarok erről többet hal-

lani. Hagyja, hadd intézzem a dolgokat, jó? Ezért fizetnek. És nem tömöm a közvé-

leményt marhaságokkal. Erre valaki mást keressen. - Kifelé indult a bámulatos pa-

norámájú irodából. - Százöt százalék. - Elkeseredetten emelte magasba a karját. - 

Mellesleg jobban figyelnék a titkárnőjére. 

- Mi köze ehhez? - Cahoon összezavarodott, ami Hammerrel folytatott megbe-

szélései után elég gyakori volt. 

- Ismerem ezt a típust - figyelmeztette Hammer. - Mennyit követel? 

- Miért? - kérdezte a férfi értetlenül. 



- Higgyen nekem. Majd tudtára adja - mondta Hammer, a fejét csóválva. - Nem 

maradnék vele kettesben, nem bíznék meg benne. Hanem elküldeném. 

  

Mrs. Mullis-Mundi tudta, hogy rosszul sikerült a találkozó. Cahoon nem hoza-

tott kávét, vizet, teát vagy koktélt. Nem hívta a belső telefonon, és nem kérte meg, 

hogy kísérje ki a rendőrfőnököt. Mrs. Mullis-Mundi éppen a Chanel púderkompakt-

ja tükrében varázsolta elő magát, és a mosolyát próbálgatta, amikor hirtelen felbuk-

kant mellette a rendőrfőnök. Ez a nő nem fehérítteti a fogát, és nem gyantáztatja a 

lábát. A rendőrfőnök valami dossziéban egy jelentést dobott lakkozott kínai íróasz-

talára. 

- A statisztikai adataim - közölte, mielőtt távozott. - Az igaziak. Majd mutassa 

meg neki, ha nyitottabb. 

Iskolásokat vezettek körbe a márvány előcsarnokban, amikor Hammer gyors 

sarokkopogással kifelé igyekezett. Breitling órájára pillantott, de az időt szinte meg 

sem jegyezte. Ma volt a huszonhatodik házassági évfordulójuk Sethszel. Úgy ter-

vezték, hogy eltöltenek egy nyugodt estét a Marhaszegy és Sörben, Seth véresen 

sütött marhasültes törzshelyén, amit a férfi szeretett, Hammer meg eltűrt. A South 

Boulevard-on volt, és Hammernek az volt a tapasztalata, hogy általában egymaga 

képviselte a nemét, miközben a tányérján levő húst piszkálta. 



Mint mindig, most is zsenge békacombbal kezdte, amit borban és fokhagymá-

ban pároltak, hozzá cézársalátát kért. A sötét faburkolatos teremben egyre hango-

sabb lett körülöttük a zsivaj; évtizedek óta városatyák és várostervezők adtak itt 

egymásnak találkát a szívinfarktus felé vezető úton haladva. Hammer férje, Seth 

jobban szerette az ételt az életnél, és most nagy lelkesedéssel esett neki a rákkoktél-

nak, a híres rokfortos öntettel készült zsenge salátának, a vajas kenyérnek és a két-

személyes finom bélszínnek, amiből rendszerint nem is evett. Seth egykor a Little 

Rock-i városi közigazgatási vezető felvilágosult és jóképű asszisztense volt, és Judy 

Hammer őrmesterrel a közigazgatásban találkozott. 

Egy percig sem volt kétséges, ki a motorja a kapcsolatuknak, és részben ez 

vonzotta őket egymáshoz. Sethnek tetszett Judy hatalma. Judynak tetszett, hogy ez 

tetszik a férjének. Összeházasodtak, megszülettek a gyerekek, és a család meg a 

háztartás hamarosan Seth dolga lett, ahogy Judy pályája magasba ívelt, és éjsza-

kánként is elhívták otthonról, majd elköltöztek. Hogy Hammernek hívják, és nem a 

férje nevét viseli, mindenki értette, aki ismerte őket, és nem is csinált belőle nagy 

ügyet. A férfi elpuhult volt, gyengeségről tanúskodó állal, amiről múzeumok falán 

látható vizenyős szemű lovagok és püspökök jutottak az ember eszébe. 

- Haza is kellene vinnünk ebből a sajtból - mondta Seth, és vastagon kente a 

gyertyafényben. 



- Aggódom amiatt, amit magaddal művelsz, Seth - mondta Hammer, és a pinot 

noirjáért nyúlt. 

- Sejtésem szerint portói, de nem úgy fest - folytatta a férfi. - Lehet, hogy torma 

van benne. Esetleg Cayenne-bors. 

A férfi hobbija a jog volt és a tőzsde. Az életben a legnagyobb hátránya az volt, 

hogy pénzt örökölt a családjától, így nem volt kénytelen dolgozni, gyöngéd volt és 

szelíd, és jobbára fáradt. Ebben az életszakaszában úgy viselkedett, mint egy ge-

rinctelen, kicsinyesen bosszúálló asszony, és a felesége gyakran eltöprengett azon, 

hogy kerülhetett leszbikus kapcsolatba egy férfival. Amikor Seth ilyen sértett han-

gulatba került, mint most is, Hammer megértette a gyilkossággal végződő családi 

veszekedéseket, és úgy érezte, egyes esetekben még jogosak is. 

- Ma van a házassági évfordulónk, Seth - emlékeztette a férjét halkan. - Egész 

este nem beszélgettél velem. Mindent megettél ebben az istenverte étteremben, és 

nem nézel rám. Ez egyszer elmondanád, hogy mi bánt? Hogy ne kelljen találgat-

nom vagy a gondolataidban olvasnom, vagy médiumhoz fordulnom? 

A gyomra összeszorult, mint egy rémült mosómedve. Seth volt a legjobb fo-

gyókúra, és olyan sebesen beindította nála az anorexiát, mint semmi más. Ritka 

nyugalmas pillanataiban, amikor Hammer a tengerparton sétált, vagy a hegyekben, 

tudta, hogy házassága nagyobbik részében nem volt szerelmes a férjébe. De Seth 



volt a fő tartófala. Ha kidöntik, a fél világa összedől. Seth ezzel tartotta a markában, 

és ezzel - mint minden jó feleség - tisztában is volt. A gyerekek biztos mellé állná-

nak. Hammer ugyan nem tartotta lehetségesnek, de félt tőle. 

- Azért nem beszélgetek, mert nincs mit mondanom - felelte logikusan Seth. 

- Helyes. - Judy összehajtotta a szalvétáját, az asztalra dobta, és tekintetével a 

pincérnőt kereste. 

 

Mérföldekkel arrébb, a Wilkinson Boulevard-on Bob zálogházán, a lakókocsi-

telepen és Coyote Joe talponállóján túl, a Papírbaba nevű toplessbár közelében a 

lőtéren is harc folyt. Brazil a folyosójában nyikorogva felé száguldó sziluetteket 

mészárolt le. 

Kilökődő töltényhüvelyek repkedtek a levegőben, és csörömpöltek a padlón. 

West tanítványa olyan sebesen tanult, amilyet West még nem tapasztalt. Büszke 

volt rá. 

- Pakk-pakk, kiesett! - üvöltötte olyan durván, mintha Brazil volna a falu bo-

londja. - Kattintsa rá a biztonsági zárat. Vegye ki a tárat, töltse meg, húzza fel! 

Kész, biztonsági zárt kinyit! Pakk-pakk! Állj! 



Már több mint egy órája gyakoroltak, és az öregfiúk ki-kikukkantottak az állá-

saikból, hogy lássák, mi az ördög folyik ott. Ki az a csajszi, aki a buzis külsejű pa-

sival úgy ordibál, mint egy kiképző őrmester? 

 

Bubba, akit egy másik Bubba nemzett, és valószínűleg rokonságban volt a 

Bubbák egész sorával, a salakbeton falnak dőlt, és szemébe húzta az Exxon sapká-

ját. Gyakorlóruhájában és álcázó-mellényében nagydarabnak tűnt és fenyegetést 

sugárzott, miközben azt leste, ahogy a céltábla csikorogva egyre közelebb ér a sző-

ke pasihoz. 

Bubba látta, milyen sűrűn és szorosan szóródnak a találatok, és tisztában volt 

vele, milyen ügyesen lő a pasi fejre. Bubba egy üvegbe köpködött, aztán visszapil-

lantott a saját állására, hogy megbizonyosodjék, illetéktelen kéz nem érinti a Glock 

20-as tíz milliméteres harci típusú kézifegyverét vagy a Remington XP-100-as Le-

opold teleszkópos, és szabvány ötvenszemű Sierra PSP golyóval ellátott, valamint 

tizenhét szemű, IMR 4198-as puskapor ú puskáját, ami olyan szépen fekszik a ho-

mokzsákon. 

Calico modellű 110-es automata pisztolya, a száz lövésre alkalmas tárral és a 

villanásszűrővel fele olyan rossz sem volt, nem beszélve a Browning Hi-Power HP- 



Practical pisztolyról, aminek Pachmayr gumis markolata volt, kerek recézett ütő-

szege és levehető elülső irányzéka. 

Bubba semmit sem szeretett annyira, mint gépfegyverrel megszórni pár céltáb-

lát, miközben az üres hüvelyek srapnelként röpködtek, és drogdílerek mentek el a 

háta mögött; a dílereknek eszükbe sem jutott kikezdeni vele. Bubba figyelte, ahogy 

pár állássál lejjebb a szotyka leveszi a céltáblát a fémkeretről, majd feltartja, aztán 

ránéz halott tekintetű, édes barátjára. 

- Kitől pöccent be? - kérdezte Brazilt. 

Bubba férfias léptekkel sétált oda, miközben újabb sorozatok robbantak, mint a 

tűzijáték petárdái. 

- Mi ez? Valami tanítás folyik itt? - kérdezte Bubba, mintha övé volna a lőtér. 

A nő ránézett, és Bubbának nem volt ínyére, amit a szemében látott. Ez a nő 

nem ismerte a félelmet. Nyilván nincs annyi sütnivalója, hogy felmérje, mit lát. 

Bubba az állás elejébe ment, és felvette a Smith and Wessont. 

- Elég nagy jószág egy ilyen kis hölgynek - vigyorgott a maga kegyetlen mód-

ján, és újabb kapadohányköpetet ürített az üvegbe. 

- Legyen szíves, tegye le - mondta nyugodtan West. 



Brazil érdeklődve és kellő idegességgel figyelte, hova vezet ez az egész. A 

nagypocakos disznó úgy öltözött, mint Ruby Ridge vagy Oklahoma City, és olyan 

benyomást tett, mint aki a múltban már sok embernek okozott fájdalmat, és még 

élvezte is. Nem tette le West fegyverét, hanem kiszedte belőle a tárat, ellenőrizte a 

závárt, majd a tölténytartóból kiejtette a töltényt. Brazilnak eszébe jutott, hogy 

West most fegyvertelen, és nem is segíthet neki, mivel a háromszáznyolcvanas ki-

fogyott a lőszerből. 

- Tegye le! Most! - West nagyon barátságtalan volt. - A város tulajdona, én pe-

dig a város rendőrségének tisztje vagyok. 

- Azt az áldóját! - Bubba kezdte pompásan érezni magát. - A kis hölgy zsaru. 

Nem semmi. 

Westnek több esze volt annál, semhogy a rangját is közölje, mert azzal csak 

rontott volna a helyzeten. Olyan közel lépett a hústoronyhoz, hogy a cipőjük orra 

összeért. A mellkasa a férfi pocakjához nyomódott volna, ha nem gondolja időben 

meg magát. 

- Utoljára kérem, hogy tegye vissza a fegyveremet oda, ahol találta - mondta, 

és felnézett a csúf, whiskytől kivörösödött arcra. 

Bubba Brazilra nézett, és úgy döntött, hogy ez a csinos fiú rászolgált élete leg-

nagyobb leckéjére. Átment West lőállásába, letette a fegyverét, aztán odament Bra-



zilhoz, és megpróbálta elvenni tőle a háromszáznyolcvanasat, hogy közelebbről 

szemügyre vehesse. Brazil erősen odavágott, és Bubbának vérezni kezdett az orra. 

Bubba vére az álcázóruhára folyt és a rohamfegyverekre csepegett, miközben kap-

kodva összecsomagolta a hátizsákját. Az Utolsó Megálló a lépcsőn volt, ahonnan 

visszakiabált, hogy a hölgy és a barátja nem utoljára hallanak róla. 

- Bocs - szabadkozott Brazil, amikor végre kettesben maradtak Westtel. 

- Jézus, Mária! Nem lehet csak így megütni embereket! - West inkább csak za-

varban volt, hogy nem ő maga oldotta meg a konfliktust. 

A tárat töltötte be, és csak most jött rá, hogy még soha nem ütött meg senkit. 

Nem volt biztos benne, mit is érez ezzel kapcsolatban, miközben kedvtelve néze-

gette West háromszáznyolcvanas pisztolyát. 

- Mibe kerül egy ilyen? - kérdezte a szegények tiszteletével. 

- Nincs annyi pénze - felelte West. 

- És ha eladnám a sztoriját a Parade képes újságnak? A szerkesztőm szerint 

kapva kapnának rajta. Kereshetnék egy kis pénzt. Talán épp eleget… 

Westnek másra sem volt szüksége, mint még egy sztorira. 

- Kössünk üzletet - ajánlotta. - Semmi Parade képeslap. Kölcsönbe megkapja a 

Siget, amíg nem tud magának egyet venni. Én még egy kicsit képzem, esetleg egy 



szabadtéri lőtéren. Harci helyzeteket is gyakorolunk. Ahogy bepöccent másokat, 

nem is árt. Etikett szabály. Szedje fel a hüvelyeket. 

Több száz fényes töltényhüvely hevert a közelükben. Brazil leguggolt, és kezd-

te felszedegetni őket. Egy fémdobozba dobálta, mialatt West összeszedte a holmi-

ját. Kellemetlen gondolata támadt, és Brazilra nézett. 

- És mi lesz az anyjával? - kérdezte. 

A fiú tovább dolgozott. Felpillantott, és árnyék suhant át a tekintetén.  

- Hogyhogy az anyámmal? 

- Hogy egy fegyver lesz a házban. 

- Régóta el tudok bármit rejteni. - Hangosan koppantak a töltényhüvelyek, 

mintha alátámasztanák az állítását. 

 

Bubba a parkolóban, patyolattiszta fekete és króm King Cab platós teherautó-

jában észrevétlenül várt. A teherautón fegyvertartó, konföderációs zászlóval ellátott 

sárlemezek, bukócső, KC ködlámpák, az elülső rácson horgászbotnak való PVC-

csövek és a rendszámtábla körül neonfény volt. Bubba egy steppelt inget nyomott 

vérző orrához, és figyelte, ahogy a rendőrnő és a seggfej barátja kilép a lőtérről, és 

a sűrűsödő sötétségben átvág a parkolón. Bubba addig várt, míg West elővette a 



kulcsait, és egy kifogástalan Ford Explorerhez lépett, ami a kövezetlen parkoló sar-

kában állt. A saját verdája, gondolta Bubba. így még jobb. Lemászott a vezetőfül-

kéből, hatalmas markában egy emelőrúddal, hogy kicsit visszafizesse a kölcsönt. 

West már várta. Ismerte a Bubbák modus operandiját, akik számára a bosszú 

reflex, akárcsak a tévéreklámok alatt a sörivás. Már benyúlt a sporttáskájába egy 

fekete golfütőnek látszó botért. 

- Szálljon be a kocsiba! - parancsolta halkan Brazilnak. 

- Szó sincs róla - felelte a fiú. 

Bubba még hatlábnyira sem ért a kocsijához, amikor West elindult felé. A férfi 

meglepődött, mert a kis rendőrcsajtól nem várt agressziót. Figyelmeztetően vaskos 

combjához csapta az emelőrudat, aztán felemelte, és a Ford tiszta elülső szélvédőjét 

kezdte gusztálni. 

- Hé! - kiáltott oda a lőtér ajtajából Menyét, a menedzser. - Mégis, mit kép-

zelsz, Bubba! Hé, ember! 

A visszahúzható acélrúd úgy ugrott elő, mint egy korbács; a következő pilla-

natban három láb hosszú lett, a végén egy kemény, göcsörtös heggyel, amit West 

Bubba felé tartott. Lassan körözött vele a levegőben, mint egy vívó. 

- Tegye le, és menjen innen - parancsolt Bubbára a rendőr hangján. 



- Dögölj meg! - Bubba kezdte elveszteni a fejét, most, hogy ideges kezdett len-

ni. A rendőrnőéhez hasonló fegyvert látott már fegyverbemutatókon, és tudta, hogy 

piszkosul fájdalmasat lehet ütni velük. 

- Azonnal hagyd abba, Bubba! - visította Menyét, aki tisztességes boltot üze-

meltetett. 

Brazil észrevette, hogy a menedzser nagyon feldúlt, de egy lépéssel sem jön 

közelebb a helyszínhez. Brazil körbepislantott, mert segíteni szeretett volna. Volt 

annyi esze, hogy ne kerüljön West útjába. Bárcsak a háromszáznyolcvanas meg 

volna töltve. Kilőhetne ennek a nehéz stricinek a kerekét, vagy valami hasonló fi-

gyelemeltereléssel próbálkozhatna. De West gondoskodott figyelemelterelésről. 

Bubba megint felemelte a rudat, mert ezúttal elszánta magát, hogy közeli kapcso-

latba hozza a nő kocsijával. 

Nem számított már, hogy mit érez. Meg kellett tennie, főleg most, hogy Me-

nyét és egy jókora tömeg figyelte. Ha nem váltja tettre a fenyegetését, és nem bosz-

szulja meg betört orrát, Charlotte-Mecklenburgban mindenki tudomást szerez róla. 

West Bubba csuklójának csontos részére csapott le a bottal, és Bubba felüvöl-

tött a fájdalomtól, miközben az emelőrúd a parkoló földjére esett. Ezzel be is feje-

ződött. 

 



- Miért nem tartóztatta le? - kérdezte Brazil kicsivel később, amikor elhajtottak 

Dilworth-ben, a Lattá Park mellett, közel West otthonához. 

- Nem lett volna értelme - fújta ki a füstöt West. - Nem okozott kárt sem ben-

nem, sem a kocsimban. 

- És ha támadásért elfogatóparancsot adat ki ellenünk? - Brazil furcsán tetsze-

tősnek találta a gondolatot. 

West úgy nevetett, mintha a mellette ülő még nem sokat élt volna meg. 

- Aligha hiszem. - Ráfordult a felhajtójára. - Azt szeretné legkevésbé, ha a vi-

lág tudomására jutna, hogy egy nő meg egy kölyök verték meg. 

- Nem vagyok kölyök - tiltakozott Brazil. 

A nő háza olyan volt, ahogy emlékezett rá. A kerítés nem épült tovább. Brazil 

nem kérdezősködött, csak követte Westet a hátsó udvaron át a kis műhelybe, ahol 

volt egy asztali fűrész és egy hatalmas szerszámkollekció, amiket fali táblára tettek 

fel, szépen elrendezve. Úgy tűnt, West madáretetőt, szekrényt, még bútort is épít. 

Brazil elég alkalmi munkát végzett ahhoz a ház körül, hogy normális tiszteletet 

érezzen a nő nyilvánvaló képességei iránt. Még a K-Mart könyvespolcokat is nehe-

zére esett összeszerelni. 

- Hűha! - nézett körül. 



- Hűha, miért? - csukta be az ajtót West, aztán bekapcsolta a rádiót. 

- Miért döntött úgy, hogy ezt csinálja? 

- A túlélésért - felelte a nő, és leguggolt a földre, hogy kinyissa a kis hűtőt. 

Üvegek csörömpöltek, amikor elővett két hosszú nyakú Southpaw Lightot. 

Brazil nem szerette a sört, bár időnként felhajtott egy-két üveggel. Rothadt íze 

van, gondolta, buta és álmos lesz tőle. De inkább meghalt volna, semhogy elárulja 

ezt Westnek. 

- Kösz - mondta, és lecsavarta a kupakot, majd a szemétbe dobta. 

- Kezdetben nem volt pénzem arra, hogy felvegyek embereket a ház körüli 

munkákra. Tehát magam tanultam meg. - Kinyitotta a fémszekrényeket, és fegyve-

reket vett elő. - Meg aztán, ahogy tudja is, farmon nőttem fel. Amit lehetett, megta-

nultam az apámtól meg a mezőgazdasági munkásoktól. 

- És az anyjától? 

West úgy szedte szét a fegyvereket, mintha álmában is meg tudná csinálni. 

- Mint például? - Az asztal fölött Brazilra pillantott.  

- Tudja, háztartási dolgokat. Főzést, mosást, gyereknevelést. 

A nő elmosolyodott, és kinyitotta a fegyvertisztítási kellékekkel teli dobozt. 



- Hogy főzök-e, és takarítok-e magam után? Lát itt valahol feleséget? - Átnyúj-

tott egy tisztítóvesszőt meg egy halom rongyot. 

Brazil meghúzta a sörösüveget, majd szokás szerint gyorsan lenyelte a sört, ne-

hogy éreznie kelljen az ízét. Bátrabbnak érezte magát, és igyekezett megfeledkezni 

arról, milyen jól néz ki a nő szürke pólójában és farmerban. 

- Egész életemben ilyen szarságot csináltam, és én sem vagyok feleség - mond-

ta. 

- Mit tud? - kérdezte West, és egy barna üvegbe mártotta a vesszőt, amiben ol-

dat volt. 

- Semmit - felelte a fiú duzzogó kihívással. 

- Ne fújja fel magát, oké? - West nem volt hajlandó ilyen játékba belemenni, 

mert - őszintén szólva - öreg volt hozzá. 

Brazil felfűzött egy foltot a vesszőre, és Hoppesba mártotta. Szerette az oldat 

illatát, és nem volt kedve bármit is bevallani a nőnek. De a sör beszélni kezdett be-

lőle. 

- Beszélgessünk egy kicsit erről a feleséges dologról - nógatta West. 

- Mit akar hallani? - kérdezte Brazil. 



- Majd maga megmondja, mit jelent. - West őszintén kíváncsi volt. 

- Elméletben… - kezdte Brazil a háromszáznyolcvanas csövét tisztítani - nem 

vagyok benne egészen biztos. Talán valami köze van a szerepekhez, a kasztrend-

szerhez, a ranglétrához, a hierarchiához és az ökoszisztémához. 

- Az ökoszisztémához? - ráncolta a homlokát West, és Gunk Off-fal fújta be a 

csövet és a többi alkatrészt. 

- A lényeg, hogy annak, hogy valaki feleség, semmi köze ahhoz, amit csinál, 

hanem inkább ahhoz, amit más gondol róla. Mint mondjuk, most olyasmit csinálok, 

amit maga elvár tőlem, de ettől még nem vagyok rabszolga. 

- Nem fordítja meg kicsit a szerepeket? Ki adott órát kinek? - Fogkefével sikál-

ta a cső belsejét. - Azt teszi, amit tenni akar. Én azt teszem, amit maga szeretne. 

Semmiért, hogy nyoma maradjon. És ki a rabszolga? - Ismét belefújt a csőbe, aztán 

a fiúnak adta a sprayt. 

Brazil a sörért nyúlt. Korlátozott tapasztalatai szerint minél melegebb a sör, 

annál pocsékabb az íze. 

- Tegyük fel, hogy felnő, és egy nap megnősül - folytatta West. - Mit vár majd 

el a feleségétől? 



- Társas viszonyt. - Brazil a szemétbe dobta az üveget. - Nem akarok feleséget. 

Nincs szükségem senkire, hogy gondoskodjék rólam, takarítson vagy főzzön rám. - 

Kivett két újabb sört, kinyitotta őket, és egyet a nő keze ügyébe tett. - Mondjuk, túl 

elfoglalt leszek egyszer majd, hogy mindezt magam végezzem? Felveszek egy ház-

vezetőnőt. De nem házvezetőnőt veszek feleségül - mondta olyan hangon, mintha 

ez volna a legnevetségesebb ötlet, ami a társadalom fejéből valaha is kipattant. 

- Aha. 

A nő a háromszáznyolcvanas csövéért nyúlt, és a fiú munkáját ellenőrizte. Fér-

fibeszéd, gondolta. A fiúnak egy szavát sem hitte. 

- Csillognia kell belül, mint egy tükörnek. - A fiú elé csúsztatta a csövet. - Dör-

zsölje erősen. Nem tesz kárt benne. 

Brazil felvette a csövet, aztán a sörét.  

- Tudja, az embereknek meg kellene házasodniuk, együtt kellene élniük vagy 

akármi, és így kellene együtt csinálniuk mindent - mondta, miközben az oldatba 

mártott egy ecsetet, és folytatta a súrolást. – Nem kellenének szerepek. Csak gya-

korlati megfontolások, hogy úgy segítsenek egymásnak, mint a jó barátok. Ami az 

egyiknél gyengeség, a másiknak az erőssége lehet. Használják ki a képességeiket, 

főzzenek együtt, teniszezzenek, horgásszanak. Sétáljanak a tengerparton. Maradja-

nak fenn sokáig, és beszélgessenek. Legyenek önzetlenek és gondoskodók. 



- Úgy hangzik, mintha alaposan átgondolta volna - mondta a nő. - Jó forgató-

könyv.  

A fiú értetlenül nézett rá. 

- Micsoda forgatókönyv?  

A nő ivott. 

- Hallottam már effélét. Láttam ezt az ismétlést. 

 

Bubba feleségének, Mrs. Rickmannak, a keresztneve abban a pillanatban szűnt 

meg fontosnak lenni, amikor huszonhat éve férjhez ment a Tabernákulum baptista 

templomban. A templom a Mount Mourne-i út mellett volt, ahol az asszony egy 

panzióban dolgozott. 

Itt adták a városban a legjobb reggelit. A panzió hamburgerei és hot dogjai is 

népszerűek voltak, kivált a Davidson diákjai körében, és persze más Bubbák között, 

akik egynapos horgászatra indultak a Norman-tóhoz. 

Amikor végeztek a fegyvertisztítással, és Brazil azt javasolta, hogy kapjanak be 

valamit, egyikük sem sejtette, hogy a túlsúlyos, fáradt asszony, aki kiszolgálja őket, 

Bubba nyomorult felesége. 



- Jó napot, Mrs. Rickman! - köszönt Brazil a pincérnőnek. Ragyogó, ellenállha-

tatlan mosolyát villantotta rá, és sajnálta; mindig ezt érezte, amikor bejött a panzió-

ba. Brazil tudta, milyen nehéz ételt felszolgálni, és elkeserítette, amikor arra gon-

dolt, milyen keserves lehetett az anyjának éveken át ezt csinálni, amikor még fog-

hatta volna magát, és elmehetett volna máshova. Mrs. Rickman örült, hogy látja. A 

fiú mindig olyan édes volt. 

- Hogy van az én kisbabám? - csiripelte az asszony, és műanyaggal laminált ét-

lapokat tett eléjük, aztán Westre nézett. - Ki a csinos hölgybarátja? 

- Virginia West, a charlotte-i rendőrfőkapitány helyettese - követte el a legna-

gyobb hibát Brazil, amikor bemutatta. Bubba ugyanis így tudta meg támadóinak 

kilétét. 

- Istenem, istenem! - Mrs. Rickman le volt nyűgözve, amikor alaposan végig-

mérte a panzió bokszában ülő fontos személyt. - Egy főkapitány-helyettes. Nem is 

tudtam, hogy ilyen magas beosztásban is vannak nők. Mit hozzak? A disznósült ma 

este különlegesen finom. Megdarálhatom. 

- Sajtburgert kérek sült krumplival, üveges Miller sörrel - rendelt West. - Dupla 

majonézzel és ketchuppal. És tudna egy kis vajat tenni a zsemlére, és betenné pirí-

tani? 



- Hogyne, édesem - bólintott Mrs. Rickman. Nem jegyzett fel semmit, miköz-

ben Brazilra mosolygott. 

- A szokásosat - kacsintott a fiú Mrs. Rickmanra. 

Az asszony elvonult. A csípője jobban fájt, mint előző nap. 

- Mi a szokásos? - kérdezte West. 

- Tonhal búzakenyéren, saláta, paradicsom, semmi majonéz. Gyalult káposzta, 

limonádé. Járőrözni akarok magával. Egyenruhában. 

- Először is nem járőrözöm. Másodszor is, ha nem vette volna észre, igazi állá-

som van, semmi különösebben fontos, csak egy egész nyomozási osztály. Gyilkos-

ság. Rablás. Nemi erőszak. Gyújtogatás. Csalás. Autólopás. Csekklopás - mondta. - 

Értelmiségi bűncselekmények, számítógépes, szervezett bűnözés, prostitúció. Fia-

talkorú bűnözés. Döglött akták csoportja. És persze még szabadon kószál egy soro-

zatgyilkos is, és az én detektívjeimet hajkurásszák emiatt is. 

Cigarettára gyújtott, és elkapta a sörét, mielőtt Mrs. Rickman letehette volna. 

- Ha magának mindegy, nem akarnék napi huszonnégy órát dolgozni. Tudja, 

mit művel a macskám? Nem ér hozzám, nem alszik velem! Hogy azt már ne is 

mondjam, hogy hetek óta nem mentem moziba vagy vacsorázni. - Ivott. - Nem fe-

jeztem be a kerítésemet. Mikor is takarítottam utoljára? 



- Ezt nemnek vegyem? - kérdezte Brazil. 

  

Nyolcadik fejezet 

 

Bubba becsületes neve Joshua Rickman volt, és targoncakezelőként dolgozott a 

corneliusi Ingersoll-Randnál. A gyár hírneve talán a nyolcvanas évek elején volt a 

csúcson, amikor valamelyik téli olimpiára hóágyút készítettek. Bubba nem ismerte 

a részleteket, és nem is nagyon érdekelte. Az élet országútjain levegőkompresszo-

rokat lehetett látni. Világszerte nagy volt irántuk a kereslet. Bubba pályája nemzet-

közi léptékű volt. Ezen a hétfő kora reggelen gondolataiba mélyedt, miközben lá-

dákat helyezett el ügyesen egy raklapon. 

A felesége véletlenül említette a Davidson gyereket, aki valami nagyágyú 

rendőrnővel jár. Hé! Bubbának nem kellett megerőltetnie az agyát, hogy a kettőt 

meg a kettőt összeadja. Kegyetlenül fájt az orra, de eszébe sem volt orvoshoz for-

dulni. Minek tette volna? Filozófiája szerint egy betört orr vagy egy letépett fül, a 

kivert fogak vagy más, nem életveszélyes sérülések a sajátjukból foltozódtak, ha-

csak az ember nem adott annyit a külsejére, mint valami buzi, hogy plasztikai se-

bészhez forduljon, amitől Bubba maximálisan ódzkodott. Az orra buci volt, és nem 

csak most, hanem mindig is, tehát ebből a szempontból egyedül a fájdalom jelentett 



kellemetlenséget. Valahányszor orrot fújt, amiatt a kis kurafi miatt ömlött a vére, és 

könnyek gyűltek a szemébe. Bubba nem felejtette el egyhamar, amit az a kölyök 

tett. 

Az élet problémáira könyvei voltak, és szükség esetén azokból merített ötlete-

ket. Állj bosszút! volt az egyik, a másik az Üss vissza! első és második kötete, 

amely kivált mélyenszántónak bizonyult. A szakmáját mesterfokon űző szélhámos 

legkiválóbb bosszúmegoldásait tartalmazó kézikönyvek voltak, amelyeket Colora-

dótól távol, magánúton adtak ki. Egy tévéképernyőcső, ami felrobban, vagy egy ká-

lisóval és fekete lőporral töltött pingponglabda? Talán mégsem. Bubba komoly kárt 

akart okozni, de nem szerette volna felkelteni az FBI túszmentő csapatának 

(TMCS) az érdeklődését, hogy aztán körbevegyék a házát. Nem akart dutyiba ke-

rülni. Esetleg egy olyan trükköt kellene bevetni, hogy a vadászboltból szerzett illat-

tal a környékről minden rágcsálót, kisállatot, bogarat, hüllőt és más teremtményt a 

kertbe vonzaná, és amelyek éjszaka tennének kárt. Bubba rükvercbe tette a targon-

cát, miközben egymást kergették a gondolatai. 

Vagy a rendőrhölgy ajtaja alatt csövön bevezethetne sörrel kevert húgyot. Név-

telenül hajat küldhetné neki. Vajon mit lépne erre? Az ördögbe is, de mennyire! 

Biztos akarna. Vagy esetleg Sea Breeze-et önthetne annak a szőke kölyöknek a für-

dőgatyájába, akivel a rendőrmaca kefél, hacsak nem meleg mindkettő, és Bubbának 

erről megvolt a maga külön véleménye. Őszintén: egy normális pasi nem nézhet ki 



ilyen jól, és egy nőnek sem lehet ekkora hatalma, hacsak nem homokosok. Bubba 

most már mindent értett. A csini fiú majd megkapja, amit érdemel, szépen hátulról, 

egy olyan macsótól, mint Bubba, akinek a kedvenc mozija a Megszabadulás (John 

Boorman 1972-es filmje négy városi férfiról, akik ismeretlen terepen, egy vadvízi 

túrán teszik próbára a férfiasságukat - a ford.). Bubba majd megtanítja a kis fasz-

szopót kesztyűbe dudálni! Úgy utálta a buzikat, hogy mindenütt lesben állt, és va-

dászott rájuk: a sportbárokban, kamionmegállókban, az élet országútján minden 

járműben, a politikában és a szórakoztató iparban. 

 

West és Brazil nem tudtak az őket fenyegető veszélyről. Ezen a kedd estén nem 

is gondoltak magukra, amikor a villogó lámpák megvilágították a Myers Park-i ele-

gáns negyed egyik fájának ütközött, összetört járőrkocsi meggyűrt karosszériáját és 

az üvegcseréppel teleszórt utat. Raines és a többi mentős hidraulikus szerszámokkal 

próbálta kiszabadítani a testeket az összeroncsolódott Mercedes 300F-ből, ami fel-

csavarodott a fára. Mindenki feszült és ideges volt, miközben szólt a sziréna, és a 

rendőrök felállították az útlezáró sorompót. Brazil a lehető legközelebb állította le a 

BMW-jét, és a járó motorok, kék-vörös fények felé futott. 

West is megérkezett, és a zsaruk arrébb húzták az úttorlaszokat, hogy átenged-

jék. Észrevette, hogy Brazil jegyzetel. A fiút mellbe vágták a látott szörnyűségek, 

ahogy Raines és egy másik mentős újabb véres holttestet emelt ki a Mercedesből, és 



tett bele a cipzáras hullazsákba. A mentősök egy másik áldozatot fektettek az előző 

három mellé a kiömlött olajjal és vérrel szennyezett úttestre. 

West a totálkáros charlotte-i járőrkocsira bámult, amelynek ajtaján a darázsfé-

szek volt, majd a nem messze onnét álló másik járőrkocsira nézett, amelynek hátsó 

ülésén Michelle Johnson rendőrtiszt ült magába roskadva. Remegett, mint a nyárfa-

levél, feldúlt arcára véres zsebkendőt szorított. West gyors léptekkel odament. Ki-

nyitotta a rendőrkocsi ajtaját, és bemászott a zaklatott tiszt mellé. 

- Minden rendben lesz - ölelte át a fiatal nőt, aki fel sem fogta, mi történt vele. - 

Kórházba kell vinnünk - tette hozzá. 

- Nem! Nem! - sikoltotta Johnson, és kezével a fejét fogta, mintha a repülőgépe 

zuhanni készülne. - Nem láttam, amíg át nem ért a jelzésen! Az enyém zöld volt! A 

tíz-harminchármasra mentem, de a lámpám zöld volt. Esküszöm! Ó, istenem! Nem, 

nem! Kérlek, istenem! Nem. Kérem, kérem, kérem! 

Brazil közelebb óvakodott a rendőrkocsihoz, és hallotta, amit Johnson mondott. 

Az ajtóhoz ment, és benézett az ablakon; látta, ahogy West egy zsarut vigasztal, aki 

percekkel előtte rohant bele egy másik autóba, és megölte az összes benne ülőt. 

West egy pillanatra felnézett, és a tekintetük egymásba fonódott. Brazil tolla írásra 

készen vibrált a papír felett, tele csupa olyan idézettel, amelyekről már tudta, hogy 



sosem fogja őket egyetlen cikkbe sem beírni. Leengedte a tollát és a noteszát. Las-

san arrébb sétált, de már nem ugyanaz az ember vagy újságíró volt. 

  

Brazil visszament az újsághoz. Nem sietett, és nem örült, hogy ott lehet, mialatt 

az íróasztalához sétált. Odahúzta a székét, begépelte a jelszavát, és megnézte, mi 

van a beérkezett anyagok között. Betty Cutler, az éjszakai szerkesztő régi bútorda-

rab volt, akinek előreállt az alsó állkapcsa. Fel-alá járkálva várta Brazilt, és amikor 

megpillantotta, rávetette magát. Beszélgetés közben megint rájött kellemetlen szo-

kása: a szipogás. Brazilnak megfordult a fejében, hogy talán kokainfüggő. 

- Negyvenöt perc múlva le kell adnunk - közölte. - Mit mondott a zsaru? 

Brazil a vezércikket kezdte gépelni, és fél szemmel a feljegyzéseit nézte.  

- Milyen zsaru? - kérdezte, bár tudta, kire gondol. 

- Az isten szerelmére, arra, aki egy öttagú családot irtott ki! - szipogott Cutler, 

és alsó foga kivillant. 

- Nem készítettem vele interjút. 

Cutler, az éjszakai szerkesztő nem hitt a fülének. Nem volt hajlandó hinni. Vil-

lámlott a szeme, ahogy fürkésző pillantást vetett rá.  



- Hogyhogy nem interjúvolta meg, Brazil? - Felemelte a hangját, hogy min-

denki hallja. - Hiszen a helyszínen volt! 

- Egy járőrkocsiba ültették - lapozott a noteszában Brazil. 

- Akkor kopogjon be - korholta harsányan Cutler. - Nyissa ki az ajtót, tegye, 

amit tennie kell! 

Brazil félbehagyta a gépelést, és felnézett a nőre, aki mélységesen lehangolta. 

És az sem izgatta, ha látszik rajta. 

- Talán maga ezt tenné. 

 

Amikor a lap másnap reggel hatkor az utcai verandáján csattant, Brazil már 

fent volt. Már futott vagy öt mérföldet a futópályán. Lezuhanyozott és felvette a 

rendőri egyenruháját. Kinyitotta az ajtót, felvette a felső lépcsőfokon fekvő újságot, 

és legörgette róla a gumit; alig várta, hogy lássa a munkáját. Dühös léptekkel sietett 

át a lehangoló nappalin a zsúfolt, piszkos konyhába, ahol az anyja remegő kézzel 

kávét ivott a műanyaggal letakart asztalnál. Dohányzott, és átmenetileg magánál 

volt. Brazil ledobta az újságot az asztalra. Az első oldalon a félbehajtás fölötti sza-

lagcím az olvasó arcába üvöltött: RENDŐRNŐ ÖTTAGÚ CSALÁDOT IRTOTT 

KI. A nagy, színes fényképeken üvegcserép, összegyűrt fém és a járőrkocsiban zo-

kogó Michelle Johnson rendőrtiszt látszott. 



- Nem hiszem el! - kiabálta Brazil. - Nézd csak! Az istenverte címből úgy tű-

nik, mintha a zsaru hibája lett volna, amikor még azt sem tudjuk, ki volt a hibás! 

Az anyját azonban nem érdekelte. Felállt, lassan a szúnyoghálós ajtó felé ment, 

amin át az oldalsó verandára lehetett jutni. A fia rettegve nézte, ahogy imbolyogva 

jár, és leveszi a kulcsait a falon levő kampóról. 

- Hova mész? - kérdezte Brazil. 

- A boltba. - Az asszony régi, nagy retiküljében kutatott. 

- Tegnap voltam. 

- Cigarettára van szükségem. - Az asszony kinyitotta a tárcáját, és a homlokát 

ráncolta. 

- Egy kartonnal vettem, mama - meredt rá Brazil. 

Tudta, hogy az anyja valójában hova készül, és a régi kudarcérzés lett úrrá raj-

ta. Haragosan felsóhajtott, ahogy az anyja a retiküljét a hóna alá fogva a bankje-

gyeket kezdte számolni. 

- Van egy tízesed? - kérdezte a fiát. 

- Nem veszek neked piát - szögezte le Brazil. 



Az asszony megállt az ajtóban, és szemügyre vette egyetlen gyermekét, akit 

sosem tudott szeretni. 

- Hova mész? - kérdezte kegyetlen fintorral, amitől csúnya és ismeretlen lett az 

arca. - Jelmezbálba? 

- A parádéra - felelte Brazil. - Forgalmat irányítok. 

- Parádé-pomádé - vigyorgott az asszony gúnyosan. - Nem is vagy rendőr, so-

sem leszel az. Miért akarsz odamenni, hogy megöljenek? - Olyan gyorsan lett szo-

morú, ahogyan az imént kegyetlen. - Hogy teljesen magamra maradjak? - rántotta 

fel az ajtót. 

A délelőtt sem volt jobb. Brazil tizenöt percig keringett a rendőrségi parkoló-

ban, majd végül egy sajtónak fenntartott helyen hagyta a BMW-jét, bár valójában 

nem sajtótémában érkezett. Szép nap volt, de a parkolóból az alagúton át ment a fő-

kapitányság földszintjére, mert a szokottnál is antiszociálisabb hangulatban volt. 

Valahányszor beszélt az anyjával, mindig csend támadt benne. Egyedül akart ma-

radni. Nem akart senkivel sem beszélni. 

Az eszközellátó ablakánál kért egy rádiót, és megkapta a megkülönböztető jel-

zés nélküli kocsi kulcsait, amelyet az évenként rendezett Szabadság Parádé alatt a 

Tryon és az Independence Boulevard között a Charlie Kettő hívásokra reagálva ve-

zet majd. Szerény ünnepség volt, amit a helyi bojtos kalapos, motoros Búcsújárók 



szponzoráltak. Brazil rosszabb autót nem is kaphatott volna. A Ford Crown Victo-

riának fénytelen, összekaristolt fekete karosszériája volt, és száztizenhatezer mér-

föld volt már benne. A sebességváltónak meg voltak számlálva a napjai, már ha 

egyáltalán hajlandó volt a kocsi elindulni, amire nem sok hajlandóságot mutatott. 

Brazil ismét megfordította a kulcsot az indítóban, és rátaposott a gázra, amikor 

az öreg motor felköhögött. Az akkumulátorban még volt annyi szufla, hogy a 

szkenner és az adóvevő magához térjen, de az indulásról megfeledkezhetett: a kocsi 

felvinnyogott, és Brazil elkeseredése magasra csapott. 

- A fenébe! - csapott a kormányra, és véletlenül megnyomta a dudát. Zsaruk 

fordultak oda minden irányból, és mereven bámulták. 

 

Nem messze onnan Hammer főkapitány maga is felfordulást okozott a South 

Tryonon levő Carpe Diem étteremben, szemben a Knight-Ridder épületével. Két 

helyettese, West és Jeannie Goode egy nyugodt sarokasztalnál ültek, ebédeltek és a 

problémáikról beszélgettek. Goode Westtel egykorú volt, és féltékeny minden nőre, 

aki bármire is vitte az életben, főként, ha az illető még csinos is volt. 

- Ennél nagyobb őrültséget még nem hallottam - piszmogott a tárkonyos csir-

kesalátájával. - Eleve nem szabadna eljönnie velünk. Láttad ma a cikk szalagcímét? 

Arra utalt, hogy mi okoztuk a balesetet, hogy Johnson üldözte a Mercedest? Hihe-



tetlen! Arról nem is beszélve, hogy a féknyomokból egyértelműen kiderül, hogy 

nem mi hajtottunk bele a pirosba. 

- Nem Andy Brazil írta a cikk címét - mondta West, és Hammerhez fordult, a 

főnökéhez, aki túrót és friss gyümölcsöt evett. - Én csak annyit kérek, hogy egy hé-

tig rutin járőrözésre magammal vihessem. 

- Hívásokra is ki akarsz menni? - nyúlt a jeges teájáért Hammer. 

- De mennyire - felelte West, miközben Goode elítélően méregette. Hammer 

letette a villáját, és West arcát fürkészte. 

- Miért nem engeded a rendes járőrökkel? Vagy ami azt illeti, még vagy ötven 

önkéntesünk van. Velük nem mehet? 

West tétovázott: intett a pincérnek, hogy kér még egy kávét. Kért még majo-

nézt és ketchupot is a szendvicstortájához és a sült krumplijához, aztán ismét 

Hammer felé fordult, mintha Goode ott sem lett volna. 

- Senki sem akarja átvállalni - magyarázta West. - Hiszen újságíró. Tudod, mi a 

zsaruk véleménye az Observer-ről. És ez nem változik meg egyik napról a másikra. 

És nagy a féltékenység is. - Nyomatékos pillantást vetett Jeannie-re. 

- Nem is szólva arról, hogy egy szemtelen okostojás, aki azt hiszi, mindenhez 

joga van - felelte Jeannie. 



- Joga? - West hagyta, hadd lebegjen a szó, mint a ködpára a Carpe Diem ritkás 

levegőjében, abban az étteremben, ahol gyakran találkoztak magas rangú nők. - És 

mondd csak, Jeannie, mikor irányítottál utoljára forgalmat? 

 

Utálatos munka volt. A lakosság nem veszi komolyan a forgalomirányító rend-

őrt. A szén-monoxid szintje életveszélyesen magas lett, és az alapszabály, miszerint 

sosem szabad a forgalomnak hátat fordítani, négyes kereszteződésekben lényegte-

lenné vált. Hogy is lehetne egyszerre négy irányba fordulni? Brazil az akadémia óta 

kételkedett ebben a szabályban. Természetesen semmi értelme sem volt, és még 

egy általános tiszteletlenségi probléma is nehezítette. Már vagy egy fél tucat tiné-

dzser, nő és üzletember űzött gúnyt belőle, és mutogatott olyasmiket, amiket nem 

viszonozhatott. Mi a baj Amerikával? Az állampolgárok túlságosan is tisztában vol-

tak azzal, hogy vannak hozzá hasonló, a törvény által alkalmazott tisztviselők, 

akiknek nincs fegyverük, és láthatóan újoncok. Észrevették az ilyesmit. Megjegy-

zést tettek. 

- Hé, Star Trek! - kiáltott ki a kocsija ablakán egy középkorú nő. - Szerezz be 

egy lézerpuskát! -, azzal elfüstölt az Enfield Road felé. 



- Vaktöltényeket lövöldözöl, mi, kis köcsög? - sikította oda egy katonai zöld 

színű dzsipből egy pasi. A dzsipen hűtőrácsvédő, tetőcsomagtartó és szafarihoz va-

ló ajtó volt. 

Brazil kemény tekintettel és összeszorított foggal irányította a forgalmat, és fé-

lig-meddig azt kívánta, bárcsak abbahagyná a szarjankó, és megverekedne vele. 

Kezdett viszketni a tenyere. Szívesen leterített volna valakit, és érezte, hogy csak 

idő kérdése, hogy megint beverje valakinek az orrát. 

 

Hammernek néha nagyon elege lett az étrendjéből. De akkor az is eszébe jutott, 

hogy nemsokára harminckilenc lesz, és részleges méheltávolításra kell befeküdnie, 

mivel a méhe többé-kevésbé felhagyott a működéssel. Hét és fél kilót szedett fel 

három hónap alatt, és harmincnégyes méretről harmincnyolcasra változott, és az or-

vosok azt mondták, hogy mindez amiatt, hogy túl sokat eszik. Hülyeség. Mindig a 

hormonokat hibáztatják, és jó okkal teszik! A női sors napja a hormon: átvonul a 

női bolygó egén, és e szerint lesz az időjárás balzsamosan enyhe vagy dermesztően 

hideg, vagy ez dönti el, hogy ideje-e a tornádó elleni óvóhelyre vonulni. A hormon-

tól lesz minden nedves vagy száraz. Miatta akar az ember kézen fogva sétálni az 

illatos éjszakában vagy egyedül maradni. 

- Mi köze a forgalomirányításnak bármihez is? - érdeklődött Goode. 



- Csak annyi, hogy a pasi keményebben dolgozik, mint a zsaruid többsége - 

közölte West. - Pedig csak önkéntes. Senki sem kényszeríti. Lehetne baj a hozzáál-

lásával, de még sincs. 

Hammer azon töprengett, hogy nem ártana-e meg nagyon a só. Istenem, milyen 

jó volna ízeket érezni, és a végén nem úgy festeni, mint a férje! 

- A járőrözés az én hatáskörömbe tartozik. És most oda osztották be - jelentette 

ki Goode, és a salátaleveleket forgatta, hogy lássa, nem maradt-e valami finom, 

mondjuk egy pirítóskarika vagy egy dió. 

 

Brazil izzadt az egyenruhában és az élénk narancsszín közlekedési mellényben. 

Mintha parázson állt volna, miközben lezárt egy mellékutcát. Balra-jobbra irányí-

totta a kocsikat, a másik irányba zavarta őket, fújta a sípját, és erőteljes forgalom-

irányító mozdulatokat végzett. Dudák szóltak, megint kikiabált az ablakán egy pasi, 

és durván útbaigazítást kért. Brazil odakocogott, hogy segítsen, de nem kapott érte 

se köszönetet, se megbecsülést. Rémes munka volt, Brazil mégis felfoghatatlan 

módon szerette. 

 

- Szóval legalább egy felesküdött közlekedésirányítót mentesít a munkája alól - 

mondta West, miközben Hammer egyik helyetteséről sem vett tudomást. 



Hammer, őszintén szólva, nem bírt több veszekedést elviselni a vezetőség kö-

rében. Ennek sosem volt vége. Az órájára nézett, és elképzelte Cahoont a koronájá-

ban. Micsoda bolond! Ha senki sem állítja le, Amerika kukijává változtatja ezt a 

várost, amit fegyverrel, USAir aranykártyákkal és a Párducok meg a Darazsak 

meccseire páholyüléssel rendelkező jehúk népesítenek be. 

 

Cahoont az ötvenkilencedik emeleti céges ebédlőbe menet háromszor is megál-

lították. A vászonnemű és a limoges-i porcelán között egy igazgató, négy aligazga-

tó, egy elnök és egy alelnök, valamint a Virginia Dohánytermelő Vállalat vezér-

igazgatója várta; a dohánycég a következő két évben több mint négyszázmillió dol-

lárt akart kölcsönkérni a USBanktól egy rákkutató projektre. Cahoon tányérja mel-

lett számítógéppel nyomtatott oldalak tornyosultak. Az asztalon friss virág volt, és 

szmokingos pincérek vártak a háttérben ugrásra készen. 

- Jó napot! - Az elnök-vezérigazgató odabiccentett mindenkinek, a tekintete ki-

csit tovább időzött a dohánytermelő vállalat vezérigazgatóján. 

Cahoonnak nem tetszett a nő, és nem tudta volna megmondani, hogy miért 

nem, azon kívül, hogy veszettül gyűlölte a dohányzást; ez az érzés azóta tombolt 

benne, hogy hét éve abba kellett hagynia. Cahoonnak komoly ellenvetései voltak, 

hogy egy annyira tudományos és titkos projektre adjon ilyen nagy kölcsönt, amiről 



senki sem tudja pontosan megmondani, hogy valójában miről is szól, azt leszámít-

va, hogy a USBanknek kulcsfontosságú szerepe lesz a világ első igazán egészséges 

cigarettájának a kifejlesztésében. 

Végtelen számú görbét és diagramot nézett át a szűrő körül aranykoronás, 

hosszú és robusztus hengerről. Ezt a bámulatos terméket USVálasztásnak nevezték 

el. Bárki szívhatja, senkinek sem árt, különféle ásványi anyagokat, vitaminokat és 

nyugtatókat tartalmaz, amiket be lehet szívni, és amelyek közvetlenül a véráramban 

szívódnak fel. Cahoont emlékeztették, milyen sokat tesz majd a bankja az emberi-

ségért, miközben boldogan a buborékos ásványvizéért nyúlt. 

 

Az Eastway Drive mentén álldogálók is boldogok voltak, mialatt a Szabadság 

Parádéra vártak. A parádé mindig csupa remény és kérkedés volt. A tömegben Bú-

csújárók cikáztak a robogóikon, integettek az embereknek, és mindenkit az égési 

osztályokra és a jócselekedetekre emlékeztettek. Brazil kicsit aggódott, hogy a töb-

bi kereszteződésben álló zsaru unatkozni kezd, és nyugtalanná válik. Nem voltak 

kerekeken vontatott dobogók. A láthatárt vizslatta, és látta, hogy nem tart felé más, 

csak egy járőrkocsi. Dudáltak, egy másik autós üvöltött: ezúttal egy Chevrolet-ben 

ülő idős asszony. Brazil akárhogy igyekezett segíteni, az asszony csak eltökélten 

kellemetlen és oktalan maradt. 



- Asszonyom - magyarázta udvariasan Brazil -, meg kell fordulnia, és a 

Shamrock Drive-on kell továbbmennie. 

Az asszony feltartotta a középső ujját, majd elfüstölt, miközben az eszeveszett, 

ingerült zsaru odagördült Brazil mellé a járőrkocsiban. 

- A parádé és egy temetési menet valahogy ugyanezen az útvonalon találkozik - 

magyarázta kapkodva. 

- Micsoda? - kérdezte elképedve Brazil. - Hogyan…?  

De a járőr már tovább is porzott. 

 

- Nem számít, hogy kit mentesít a forgalomirányítás alól - mondta Goode, aki 

lemondott az ételről abban a reményben, hogy az is lemond róla. - Nem kell. Kém, 

CIA, KGB, hívd, aminek akarod. 

- Hát ez meg miféle ostobaság? - tolta el a tányérját West. - Az isten szerelmé-

re!  

Hammer nem mondott semmit, csak körülnézett az étteremben, hogy lát-e is-

merőst. 



Az Observer könyvrovatának vezetője és a vezércikkíró is itt ebédelt, de nem 

együtt. Hammer egyikben sem bízott. Egy percet sem töltött Brazil társaságában, de 

úgy vélte, nem volna rossz ötlet. A fiatalember érdekes figurának tűnt. 

 

Amikor lassan feltűntek a halottaskocsik, feketén csillogtak, fényszórójuk vakí-

tóan világított. Brazil figyelte a félelmetesen közeledő kocsisort, miközben igyeke-

zett továbbra is lezárni a mellékutcát, és eltéríteni a kocsikat. A végtelen temetési 

menet pontosan és méltóságteljesen vonult el mellette. Több százan várták üdítőt 

kortyolgatva, integetve a Búcsújárókat a robogóikon. Nem pontosan az jött, amire 

vártak, amikor ma reggel egy kis ingyen mulatságra vágyva elindultak hazulról, de 

most már itt voltak, és bárminek örültek, amit láttak. 

 

A hosszú, fekete, belül fehér bőrülésekkel, tévével és videolejátszóval felsze-

relt Lincoln Continentalban az özvegy és a vigasztalhatatlan öcs ültek, és ünneplőbe 

öltözve kinéztek az elsötétített ablakon. Elállt a lélegzetük, hogy ennyi ember gyűlt 

össze, hogy elkísérje az elhunytat utolsó útjára. Sokan szendvicset, üdítőt hoztak 

magukkal, gyerekeikkel álltak és amerikai zászlókat lengettek. Integettek és élje-

neztek, és talán így is kell lennie, hiszen ünnep ez, amikor valaki átlépi az egyik 

létből a másikba vezető küszöböt, és megérkezik Jézus szerető karjai közé. 



- Fogalmam sem volt, hogy Tyvolának ennyi barátja volt - csodálkozott az öcs, 

és visszaintegetett. 

- És még a rendőrök is kivonultak - integetett vissza az özvegy is félénken. 

Brazil belefújt a sípjába. Majdnem elütötte egy Dodge Dart-ban ülő öregúr, aki 

láthatóan nem fogta fel, hogy amikor egy rendőr feltartja a két tenyerét, azzal arra 

utal, hogy a vezetőnek talán meg kellene állnia. A felgyújtott reflektoros, fekete, 

hosszú limuzinok, négyajtós kocsik, halottaskocsik megszakítás nélküli menete 

semmit sem jelentett a Dartban ülő Howie Songnak. Song félútig kimerészkedett a 

kereszteződésbe, és mögötte már hosszú kocsisor araszolt. Csak úgy hátrálhatna, ha 

mindenki más is azt tenné. 

- Ne mozduljon! - figyelmeztette Brazil a türelmetlen öreget, aki maximális 

hangerőn bömböltette az autórádióját, és countryzenét hallgatott. 

Brazil három forgalmi jelzőbólyát tett a Dart elé. Úgy szóródtak szét, mint a 

kuglibábuk, amint Brazil hátralépett, hogy a többi kocsinak jelezze, hogy kezdjenek 

meg rükvercben visszaaraszolni. A Dartban ülő Song nekivágott a Boulevard-nak, 

mert biztosra vette, hogy a nehézkes halottaskocsik átengedik majd, hogy eljusson a 

vaskereskedésbe. 

Gondolod te, vélekedett magában Chad Tilly, a Tilly Családi Temetkezési Vál-

lalat igazgatója. A cég híres volt légkondicionált épületéről, osztályon felüli ravata-



lozóiról és minőségi koporsóiról. Az Aranyoldalak 537. oldalán leközölt nagy hir-

detése azonban sajnálatos módon a Gomba és Penész Kontrol hirdetése mellé ke-

rült. 

Tilly titkárnője folyton azt hajtogatta a betelefonálóknak, hogy bár a temetke-

zési üzletágban azonos gondok ellen küzdenek, sajnos semmit sem segíthetnek az 

alagsori nedvesedési problémák felszámolásában, vagy az üregekből a víz kipum-

pálásával kapcsolatban. 

Tilly annyi temetési menetben vett már részt, hogy a számukra sem emlékezett, 

Impozáns külsejű üzletember volt, aki nem azzal szerezte finom öltönyeit és gyűrű-

it, hogy hagyta volna magát palira venni. Nem csak azt nem engedte, hogy az a kis 

törvényszegő, ütött-kopott kék Dodge átsurranjon, de az adóvevőjét is bekapcsolta. 

Az első helyen haladó kocsit hívta. 

- Bekapcs - mondta a menetben haladó helyettesének. 

- Jövök, főnök. 

- Lépjetek a fékre ott elöl - utasította Tilly. 

- Biztos? 

- Én mindig biztos vagyok mindenben. 



A fékezés következtében az egész fekete, erős fényszóróval közlekedő kocsisor 

megtorpant. A Dart most már nem tudott átjutni a Boulevard-on, és Song egy pilla-

natra összezavarodott. Ő is megállt, és ez épp elég időt hagyott arra, hogy egy zsaru 

felrántsa a kocsija ajtaját, és kirántsa a zsémbes öregurat. 

- Vége - mondta Tilly az adóvevőjébe. - Indulhattok. - Kuncogott. 

 

Hammer cseppet sem mulatott, ahogy ebéd után megigazította a rúzsát, és két 

helyettesét hallgatta, amint testvérekként veszekedtek. 

- Én felelek a járőrökért - közölte Goode még a Carpe Diemben, mintha az ét-

terem neve rá vonatkozna. - És Brazil nem jön velünk. Isten a megmondhatója, mi 

kerülne be miatta az újságba. Ha annyira ragaszkodsz hozzá, utazzon a te embere-

iddel. 

Hammer elővette a púderkompaktját, és az órájára pillantott. 

- A nyomozók sosem visznek magukkal külsősöket. Soha - szögezte le West. - 

A részleg elvei ellen való. Mindig is így volt. 

- És amit javasolsz, az nem? - kérdezte Goode. 

- A kísérő, az önkéntes azóta a járőrökkel tart, amióta itt dolgozom - emlékez-

tette West kissé feszült hangon. 



Hammer elővette a tárcáját, és a számlát tanulmányozta. 

- Kíváncsi vagyok, nem keveredik-e ebbe az ügybe valami személyes érdek is - 

folytatta Goode. 

West pontosan tudta, mire utal ez a rohadt dög. Az osztályon kellő hangot ka-

pott, hogy Andy Brazil túl szép, és West sosem volt híres arról, hogy randizott vol-

na. A pillanatnyi elmélet szerint talált egy játékszert, egy pubit magának, mert igazi 

férfi nem akadt. West már régen megtanulta elengedni a füle mellett ezeket a plety-

kákat. 

- Sokkal fontosabb kérdés - mondta éppen Goode -, hogy az önkéntesek rutin-

szerűen nem tartanak olyan főkapitány-helyettessel, aki ötven éve nem tartóztatott 

le és nem bírságolt meg senkit. Valószínűleg nincs is nagy biztonságban olyasvala-

kivel, mint te. 

- Jobban kezelünk bizonyos helyzeteket, mint a járőrök - vágott vissza West. 

Hammernek elege lett abból, amit hallott. 

- A következőt csináljuk - szólalt meg. - Jóváhagyom, hogy vele járőrözz, Vir-

ginia. Érdekes ötlet. Valami újat is tanulhatunk. Kétségkívül már nekem is régen 

ezt kellett volna tennem. 



Pénzt tett az asztalra, West és Goode követték a példáját. Hammer kemény pil-

lantást vetett Goode-ra. 

- Te pedig tegyél meg mindent, amivel segítheted - utasította. 

 Goode felállt, és hidegen még egy utolsó megjegyzést vetett oda Westnek. 

- Remélem, nem lesz baj. Ne feledd, hogy a rangod besorolás nélküli. 

- Ahogy a tiéd is - csattant fel Hammer Goode felé fordulva. - Ok nélkül elbo-

csáthatlak. Így! - pattintott az ujjaival, és magában azt kívánta, bárcsak Goode más 

foglalkozást választott volna. Mondjuk a temetkezést. 

  

Kilencedik fejezet 

 

Chad Tillynek éppen ebben a pillanatban lett volna még egy alkalmazottra 

szüksége. Zseniálisan elkerülte a countryzenére imbolygó Dodge-ot az öreg 

kamikaze vezetőjével. A temetkezési vállalat igazgatója erőlködés nélkül megnyer-

te ezt a kört, de Tillynek az volt a tapasztalata, hogy amikor elengedi magát, és nem 

figyel éberen, rendszerint valami nagy gáz történik. Tilly megint lépésben megin-

dult, amikor úgy döntött, rágyújt egy szivarra, s közben az adóvevőjével is újból 

babrálni kezdett. 



Nem vette észre, hogy az egyenruhás szőke srác, akinek nem volt fegyvere, 

hirtelen megállítja a menetet, amikor mind közül éppen egy július negyediki kere-

kes dobogó tűnt fel, és leszorította az első limuzint. De hisz ez elképesztő, gondolta 

Tilly. Jézusom, ilyesmi egyszerűen nem történhet meg! Az igazgató abban a pilla-

natban taposott a fékre, amikor kiderült, hogy az asszisztense nem csukta be telje-

sen a halottaskocsi hátsó ajtaját. A rézszínű, dús szaténbélésű koporsó az egyik ol-

dalnak csapódott, majd úgy lőtt ki a másik oldalon, mint egy ötvözetből készült 

könnyű golyó. A koporsó és a lakója cikcakkban csattogott a kövezeten, és meg 

sem állt, mivel az eset - már csak ilyen a szerencse - egy enyhe lejtőn történt. 

 

Brazilt nem képezték ki arra, hogy úrrá legyen egy ilyen helyzeten, és egy 

szempillantás alatt a rádiójára tapadt, amint a második dobogó is feltűnt. Borzal-

mas, gondolta. És ráadásul az ő kereszteződésében! Őt fogják hibáztatni. A hóna 

alatt foltot hagyott a veríték, a szíve hevesen vert, miközben a világ legnagyobb ka-

tasztrófáját próbálta meg elhárítani. Sötét öltönyös, sok, csillogó gyűrűvel feléksze-

rezett, fogukon aranykoronás férfiak pattantak ki a hosszú limuzinokból, és a su-

gárúton kergették a menekülő csicsás, rézbevonatú koporsót. Jesszusom! Ne! Brazil 

a sípjába fújt, és megállította a forgalmat, a dobogókat is beleértve. Míg a koporsó 

folytatta magányos útját, Brazil is a nyomába eredt. Az emberek a koporsót üldöző 

rendőrt bámulták, és éljeneztek. 



- Majd én utolérem! - kiáltotta oda Brazil futás közben az öltönyös férfiaknak. 

A gyalogos üldözés rövid volt, a rend helyreállt, az elegáns férfi, aki Mr. 

Tillyként mutatkozott be, mindenki füle hallatára szertartásosan köszönetet mondott 

Brazilnak. 

- Tehetek önökért még valamit? - kérdezte Brazil, a közösségi szellemű zsaru. 

- Hogyne - jelentette ki harsányan a temetkezési vállalat tulajdonosa. - Távolít-

sa el az utamból ezeket a kibaszott dobogókat! 

Levontatták őket az út szélére, hogy a menet elférjen mellettük, és egyik sem 

mozdult egy órán át. A közönség sem távozott, és még többen jöttek, amikor az 

esetnek híre ment. Charlotte történetében ez volt a legjobb Szabadság napi felvonu-

lás. 

  

Goode, a járőrök főnöke nem osztozott a charlotte-i lakosság lelkesedésében, 

mivel a forgalomért ő volt a felelős, és az esti hírekben nem szívesen hallott egy 

szökött koporsóról. Az ügyet személyesen akarta megoldani, de addig nem, míg 

odakint be nem sötétedett. Becsomagolta puha, keskeny bőrtáskáját, és kiment a 

parkolóba, ahol a város havonta ezerkilencszáz dollárt fizetett egy számára fenntar-

tott parkolóhelyért. Jobban szeretett a saját kocsijával járni. Beszállt fekete 

Miatájába. 



Goode kinyitotta a táskáját, előkereste az Obsession parfümjét, és a stratégiai-

lag fontos helyeken befújta magát. Szárazon megdörgölte a fogát. Kicsit megigazí-

totta a haját, majd hátramenetbe tette a kocsit; élvezte, ahogy dübörög alatta a mo-

tor. Myers Park, a leggazdagabb, legrégebbi negyed felé indult, ahol palatetős ha-

talmas villák húzták maguk alá macskakő-szoknyájukat, nehogy a város piszkosabb 

elemei összespricceljék őket. 

A Myers Park-i metodista templom szürke kőből épült, és úgy magasodott a 

láthatáron, mint egy kastély. Goode még sosem volt itt istentiszteleten, de a parko-

lót nagyon jól ismerte, mivel rendszeresen ájtatoskodott itt. Brent Webbnek szünete 

volt a hatórás híradó után, Porschéja egy távoli sarokban állt, egy tulipánfa alatt; 

járt a motorja. Kikapcsolta, amikor a másik motorja beindult. Kiszállt a kocsijából, 

minden irányban körülnézett, mintha át akarna kelni a túloldalra, majd becsusszant 

Goode Miatájába. 

Ritkán beszélgettek, csak ha Goode-nak olyan szenzációja volt, amiről 

Webbnek okvetlen tudnia kellett. Az ajkuk összekapcsolódott, szívott, harapott, pu-

hatolódzott, mélyebbre hatolt, ahogy nyelvük és kezük is. Olyan messzire hajszol-

ták egymást, ahol még egyikük sem járt. Egymás hatalma megőrjítette őket. Webb 

titkon egyenruhában fantáziált Goode-ról, ahogy a nő előrántja a bilincset és a 

fegyverét. A nő szerette a tévében nézni Webbet, amikor egyedül volt otthon, és él-

vezett minden szótagot, amivel rá utalt, és amivel őt idézte a világ felé. 



- Feltételezem, hogy tudsz a koporsóval kapcsolatos problémáról - lihegte alig 

érthetően Goode. 

- Kinek a koporsójáról? - Webb semmiről sem tudott, csak ha lopott vagy ki-

szivárogtatott volt az információ. 

- Nem érdekes. 

Ziháltak, a Pointer Sisters szólt a rádióban. Az első ülésen, a sebváltót lehető-

ség szerint kerülve szeretkeztek. A szélvédőn át közelinek tűnt a város látképe, a 

USBank Vállalati Központ Webb jókedvének a jelképe volt. Kikapcsolta a nő mell-

tartóját, bár sosem értette, miért bajlódik vele, és elképzelte a nő nyakkendőjét, 

rendőrövét, és egyre jobban felhergelődött. 

 

Jenny Frankel rendőrtiszt is rendszerint izgatott volt, mert még fiatal volt, és 

lelkesedett a munkájáért. Kereste a bajt, könyörgött, sőt imádkozott érte, így amikor 

észrevett két autót a Myers Park-i metodista templom parkolójának kies sarkában, 

muszáj volt őket ellenőriznie. Először is előző nap gyakorolt a kórus, és a névtelen 

alkoholisták csütörtökig nem jöttek össze. Ezenkívül drogdílerek rontották minden-

ütt a levegőt, és azzal fenyegettek, hogy hatalmukba kerítik a várost. Kibaszottul 

nem - ez volt Jenny álláspontja. Visszafoglalja tőlük a várost, újból élhető, rendes 



hellyé teszi, visszaadja a keményen dolgozó férfiaknak és nőknek, még ha ez lesz is 

az utolsó dolog, amit életében csinál. 

Az árnyékba húzódott, és megállt, de most már olyan közel, hogy az új kibo-

csátású fekete Miata első ülésén kivette a mozgást. A kocsi valami okból ismerős-

nek tűnt. Frankel a haj alapján eleinte két férfinak vélte az aktív alakokat a jármű-

ben. Begépelte a rendszámtáblákat a mobil adatbázisába, és türelmesen várt, míg a 

két pasi csókolódzott, tapizott és szívott. Amikor Goode főkapitány-helyettes és 

Brent Webb gépjármű- engedélyeztetési adatai megjelentek a képernyőjén, Frankel 

gyorsan távozott a helyszínről. 

Nem mondta el másnak, mit látott azon az estén, csak az őrmesterének, akivel 

hetente többször is eljárt inni. Az őrmester is csak egy valakinek mesélte el, és in-

nen diszkréten terjedt a dolog tovább. 

 

Brazil napja hosszúra nyúlt, de még nem akart hazamenni. Miután befejezte a 

forgalomirányítást, átöltözött, és lehúzott nyolc órát az Observer-nél. Most már 

majdnem hajnali egy volt. A késői műszak lassan telt. Egy darabig a nyomdában 

lődörgött, nézte, ahogy az újságok végső céljuk, a ládák és újrafeldolgozó tároló-

edények felé száguldottak. Megbűvölten állt és bámulta őket, s ezúttal nem látta a 

nevét, mert nem tudott mást leadni, mint egy helyi balesetről szóló hírt: egy gyalo-



gost halálra gázoltak a Mint Hillen. Az áldozat ismert alkoholista volt, és Cutler éj-

szakai szerkesztő úgy vélte, a sztori nem érdemel három hüvelyknél többet. Brazil 

beszállt a BMW-jébe, és visszament a Trade Streetre. Nem volt biztonságos hely, 

és ezt senki sem kellett, hogy elmondja neki. Eldübörgött a stadion mellett, majd 

elhagyta a Duke Power átjátszóállomást, és megállt a West Thirdnél levő zsákutcá-

ban, ahol ebben az órában a régi, omladozó épület a szokottnál is fenyegetőbbnek 

és kísértetiesebbnek tűnt, mint máskor. Brazil ült a kocsijában és a házat bámulta; 

elképzelte a gyilkosságot, hogy volt valaki, aki hallotta a lövéseket, és azt, ahogy 

szétszórták a festéket. Valahol, valaki tud a gyilkosságról. Brazil járva hagyta a mo-

tort, a Sig Sauert a két első ülés közé tette, a keze ügyébe. 

Körbejárt, zseblámpájával mindenhova bevilágított, a tekintete idegesen járt 

ide-oda, mintha attól félne, hogy figyelik. Megfeketedett a régi vérfolt az úttesten; 

egy mosómedve nyalogatta, az állat szeme fehéren világított a zseblámpa fényében, 

amikor észlelte a betolakodót, és elsurrant. Az erdő nyugtalan rovaroktól nyüzsgött, 

és szentjánosbogarak villogtak a fűben. Egy távoli vonat robaja hallatszott a rozsdás 

síneken, és Brazil megborzongott; a figyelme úgy cikázott, mint a statikus elektro-

mosság. Érezte ezen a helyen a gyilkosságot. Baljós energiát szimatolt, ami felbor-

zolódott, összegömbölyödött, és arra várt, hogy még több életet követeljen. Közön-

séges, hidegvérrel elkövetett gyilkosságok voltak, és Brazilnak az volt a meggyő-

ződése, hogy az éjszaka világa ismeri a szörnyeteget, és csak a félelem miatt nem 

derül fény a kilétére. 



Brazil nem tartotta helyénvalónak a prostitúciót. Nem gondolta, hogy úgy he-

lyes, hogy valaki fizessen az ilyesmiért. Nem hitte, hogy bárkinek is ilyesmit kelle-

ne árulnia. Az egészet végtelenül lehangolónak találta, és csúnya középkorú férfi-

nak képzelte magát, aki belenyugszik, hogy nincs az a nő, aki a pénze nélkül meg-

kívánná. Brazil elképzelte, hogy egy nő a következő kuncsaftért imádkozik, hogy 

enni tudjon adni a gyerekének vagy saját magának, vagy hogy elkerülje, hogy a 

stricije megverje. Micsoda irtózatos rabszolgaság! Rettenetes, és nehéz még csak 

elképzelni is. Brazil most, amikor eltöprengett ezen a szívtelen viselkedésen, amely 

az idők kezdete óta egy jottányit sem javult, nem sok reményt táplált az emberi mi-

volttal kapcsolatban. Úgy tűnt, hogy csupán annyi változott, hogy az emberek job-

ban tudnak helyet változtatni és kommunikálni, valamint nagyobb fegyvereket 

használnak egymás ellen. 

A 277-es országút padkáján felfigyelt e sajnálatra méltó teremtmények egyiké-

re, aki feszes farmerban, melltartó nélkül, kidüllesztett mellel, bágyadtan sétált. 

Bokorugró, fehér, kötött ingében a fiatal, tetovált prostituált félreérthetetlen jelen-

ség volt. Brazil tekintete találkozott a lány kihívó, gúnyos pillantásával, ami nem 

ismert félelmet. A lány vele egyidős lehetett, és a legtöbb foga hiányzott elöl. Brazil 

elképzelte, hogy beszél vele, vagy hogy felszedi. Kíváncsi volt, hogy a vonzerő a 

lopott tűz-e, valamiféle mitikus dolog, egy ebül szerzett lázas vágy, amitől az em-

berek hirtelen erősnek érzik magukat, ahogy a lány ráveti magát, ő ráveti magát a 

lányra, ha csak egyetlen, sötét, megalázó pillanatra is. Elképzelte, ahogy a lány a 



fuvarjain nevet, és legalább annyira gyűlöli őket, mint magát és minden mást. Nézte 

a fiatal prostit a visszapillantó tükrében, ahogy halvány, kérdő mosollyal néz vissza, 

és várja, hogy a fiú eldöntse, mit akar. Egykor talán csinos volt. Brazil gyorsítani 

kezdett, amikor egy furgon közelebb hajtott a lányhoz, és megállt mellette. 

 

Brazil másnap éjjel megint az utcán volt, a valóság másnak, különösebbnek 

tűnt, és eleinte azt hitte, csak a képzelete játszik vele. Attól a perctől fogva, hogy a 

BMW-jében elhagyta az Observer épületét, mindenütt csak zsarukat látott a maku-

látlan fehér kocsijaikban. Őt figyelték és követték, miközben azt hajtogatta magá-

ban, hogy ez nem lehet igaz, csak fáradt, és megtréfálja a képzelete. Lassan telt az 

este, nem voltak érdekes jelentések a sajtókosárban, hacsak Webb el nem lopta 

őket, mielőtt odaért. Nem voltak érdekes hívások a szkenneren sem, amíg egy tűz-

esetet nem jelentettek. Brazil nem vesztegette az időt. Hatalmas tűz volt, látta az 

Adam I-nél, közel a Nations Ford és a York Road találkozásához, az éjszakai ég-

bolton kirajzolódni. Ideges energiával töltötte el az adrenalin. Minden idegszálával 

azon volt, hogy mielőbb odaérjen, és ne tévedjen el, amikor hirtelen sziréna harsant 

mögötte. A visszapillantó tükrébe nézett. 

- A francba - morogta. 



Pár másodperccel később már egy járőr kocsi anyósülésén ült, és várta a bünte-

tőcédulát, miközben a távoli tűz nélküle tombolt tovább. 

- Elromlott a sebességjelzőm - hozakodott elő a lerágott csonttal. 

- Javíttassa meg - mondta barátságtalanul a rendőrnő, és komótosan töltögette a 

cédulát. 

- Nem siethetne jobban, asszonyom? - kérdezte udvariasan Brazil. - A sztorim 

nem vár. 

- Gondolt volna akkor rá, amikor törvényt szegett - mondta cseppet sem kedve-

sen a rendőrnő. 

Brazil fél órával később az adóvevőn beszélt, és eljött a tűz helyszínétől, ahol 

egy elhagyott épületben még mindig veszettül magasra csaptak a lángok: a tetőn 

táncoltak, miközben a tűzoltók a létrán állva vízsugarat fecskendeztek be a törött 

ablakokon. Híradós helikopterek köröztek a közelben. Brazil egy városi szerkesztő-

nek mondta be, mit talált. 

- Elhagyatott, régi raktár. Senki sem sérült meg - sorolta a mikrofonba. 

A visszapillantó tükörből látta, hogy egy járőrkocsi van a nyomában. Ezt nem 

hiszi el! Egy másik zsaru meredt rá. 

- Készítsen pár jegyzetet - mondta a szerkesztője. 



Majd sort kerít rá, de e percben sürgősebb dolga is akadt. Nem képzelt fenye-

getéssel állt szemben, és nem engedhette meg magának, hogy újabb büntetőcédulák 

vagy pontok szerepeljenek a priuszán. Úgy kezdett vezetni, ahogy teniszezett: szer-

vált, nyesett, a pörgő labdát az ellenfele feje fölé ütötte. 

Seggfej, gondolta, amikor ugyanaz a kocsi makacsul a nyomában maradt. Má-

sokhoz hasonlóan Brazil is csak egy határig bírta a piszkálást. 

- Ennyi - csattant fel. 

A mögötte levő járőrkocsi a jobb oldali sávban haladt. Brazil egyenletes sebes-

séggel folytatta az útját, majd balra fordult a Runnymede Lane-re. A zsaru Brazilra 

tapadt. Egy piros lámpánál megálltak. Brazil nem nézett át a másik kocsira, és más 

módon sem adta jelét, hogy tudna a problémáról. Higgadtan ült a nyeregbőrből ké-

szült ülésén, és az évek óta néma rádiót igazgatta. Az utolsó másodpercben aztán a 

bal sávba fordult. A rendőr mellé állt, hideg mosolyát Brazil is viszonozta. Kibújt a 

szög a zsákból. Eloszlott minden esetleges félreértés. Ez nyíltan háború volt. Nem 

lehetett visszafordulni. Brazil sebesen törte a fejét. Martin járőrnek a negyven kali-

berű pisztolyával, a puskájával és a háromszázötven lóerős V8-sával nem kellett 

gondolkodnia. 

Zöldre váltott a lámpa, és Brazil túráztatni kezdte a motorját, mintha űrrakéta-

ként fel akarna szállni. Martin is ezt tette, csakhogy a sok lóerős Ford sebességben 



volt. Mire Brazil éles szögben visszafordult és elinalt a Barclays Downs-on, a 

rendőrkocsi már átjutott a kereszteződésen. Brazil visszapattant a Morrisonon, majd 

cikcakkban befutott egy sötét sikátorba a Southpark Mail szívében, és egy nagy ku-

ka mellett állt meg. 

Hevesen vert a szíve. Kikapcsolta a fényszórókat, és csak ült, a gondolatai ré-

mülten és veszettül kergették egymást. Megpróbálta kiokoskodni, mi történhet, ha a 

zsaru újból rátalál. Letartóztatja, amiért Brazil elszökött tőle, és szembeszegült a 

letartóztatással? Verőemberekkel jelenik meg, és félholtra veri valami hasonló he-

lyen, mint ez, ami mindentől távol esik és sötét, ahol semmi esély arra, hogy egy 

állampolgár videokamerával felvegye az esetet? Brazil felsikkantott, amikor egy 

riasztó megszólalt: a maximális csendet olyan hang törte meg, mintha egy légkala-

pács működne. Eleinte szirénának hitte, aminek valahogy köze van menekült státu-

sához, ám a következő percben kivágódott egy hátsó ajtó, és a téglafalnak ütközött. 

Két fiatal férfi tepert ki, a karjukban elektronikai felszerelések, amiket a Rádió-

kunyhóból loptak. 

- 911! - üvöltötte Brazil a mikrofonba, ami a szerkesztőséggel kötötte össze, 

majd magára dühösen kiáltott fel. - Ez aztán sokat segített! 

- Mi az? - recsegte vissza a szerkesztőség. 



Brazil elfüstölt az elkövetők nyomában, és menet közben kapcsolta be a fény-

szórókat. A tolvajok nehezen tudtak gyorsan menekülni és közben kemény melóval 

megszerzett javaikat is fogni. Előbb a kisebb dobozok estek le, walkmanek, hor-

dozható CD-lejátszók és komputermodemek. Brazil látta, hogy ez a kettő az utolsó 

pillanatig ragaszkodik majd a hangfalakhoz és a miniatűr tévékhez. Rádión riasztot-

ta a szerkesztőséget, és ezúttal utasította a szerkesztőt, hogy hívja fel a 911-et, és 

tegye a telefont az adó közelébe, hogy a diszpécser is hallja, amit mond. 

- Folyamatban levő betörés - ugatta, mint egy géppuska, és cikcakkban haladt a 

zsákmánya után. - Southpark Mail. Két fehér férfi keletre tart a Fairview Roadon. 

Követem őket. Nem ártana egy egység a Rádiókunyhó hátsó ajtajához, hogy össze-

szedjék, amit elejtettek, mielőtt más megtenné. 

A tolvajok átvágtak egy parkolón, majd végigfutottak egy újabb sikátoron. 

Brazil minden lépésüket jelentette, és úgy tapadt rájuk, mint egy nyájat terelő 

border collie. Egyik tolvaj sem volt olyan idős, hogy törvényesen sört vegyen, de 

már mindkettő drogos volt, lopott, hazudott és a dutyit is megjárta, amióta csak 

annyi idősek voltak, hogy ne essen le a nadrágjuk. Egyik sem volt kifogástalanul 

fitt. Az egy dolog, ha gumiabroncsokra lövöldözik az ember, vagy az utcasarkon a 

haverok előtt bugizik. És megint más, ha háztömbnyi távokat fut fedezék nélkül. 

Kivált Devon volt biztos abban, hogy az egyik tüdeje, vagy netán mindkettő mind-

járt szétpattan. A szemét marta az izzadság. A lába bármelyik percben felmondhatja 



a szolgálatot, és hacsak nincs baj a látásával is, gyermekkora villogó kék-vörös fé-

nyei ufókként kerítették be a bolygó minden sarkából. 

- Apám! - lihegte Devon. - Dobjuk el! Fussunk! 

- Futok, ember! 

Ami Rót illette, akinek rövidített neve olyasmit takart, amire már senki sem 

emlékezett, inkább megdöglött volna, semhogy elengedje, amit a karjában tartott. 

Csak a tévé elég volna egy hétre való kokóra, bár becserélhetné egy új pisztolyra is, 

amihez táskát is kaphatna. A négy hüvelyk hosszú csővel rendelkező háromszázöt-

venhetes, rozsdamentes Smith and Wesson, amit buggyos nadrágja korcába dugott, 

már nem sokáig maradt a helyén. Ro érezte, ahogy lassan lefelé csúszik, miközben 

szirénák vijjogtak, és a veríték elhomályosította a látását. 

- A francba - morogta. 

A fegyver most már teljesen eltűnt, és egyre lejjebb csúszott. Jézusom! Remél-

te, hogy nem lövi meg magát valami kényes helyen. Azt sosem élné túl a haverok 

előtt. A revolver több réteg óriási boxeralsón át, a combja mellé siklott, majd elérte 

a térdét, és végül kikukucskált a bőr Fila cipője tetejénél. Ro segített neki: megrázta 

a lábát, ami nem volt valami könnyű dolog úgy, hogy a fél charlotte-i rendőrség, és 

valami őrült fehér fiú egy BMW-ben próbálja meg elgázolni. 



A fegyver nagy csattanással az úttestre esett, miközben a villogó fényű fehér 

kocsik köre bezárult körülöttük. A két bandita egyszerűen megtorpant. 

- A francba - mondta még egyszer Ro. 

 

Brazil közösségi rendfenntartás terén tett bátor cselekedetéért az lett volna a 

tisztességes jutalom, ha megbilincselheti a gyanúsítottakat, és bedughatja őket egy 

rendőrkocsi hátsó ülésére, de nem volt hozzá joga. Ami azt illeti, ezen az estén az 

újságnak dolgozott, és nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért parkolt egy sö-

tét sikátorban a Rádiókunyhó mögött, amikor a betörés történt. Weed járőrrel ezt a 

kérdést többször is körbejárták, amikor a rendőrtiszt felvette a vallomását a járőr 

kocsi első ülésén. 

- Nézzük csak még egyszer - mondta Weed. - Szóval miért is ült ott lekapcsolt 

fényszóróval? 

- Azt hittem, követnek - magyarázta el még egyszer türelmesen Brazil. 

Weed ránézett, és fogalma sem volt, mire vélje, amit mondott, de abban biztos 

volt, hogy a riporter hazudik. Mind ezt teszik. Weed megesküdött volna rá, hogy a 

pasi azért parkolt ott, hogy aludjon munka közben, vagy kiverje a farkát, füvet szív-

jon, vagy mindhármat egyszerre. 



- Ki követte? - kérdezte Weed. A fényes fém csiptetős táblát az ölében tartotta, 

miközben a jelentését írta. 

- Egy pasi egy fehér Fordban - felelte Brazil. - Nem volt ismerős. 

Későre járt, mire Brazil elhagyta a South Park-i helyszínt; mint megállapította, 

egyik rendőr sem köszönte meg a munkáját. Úgy számolta, egy órát kell elütnie va-

lahogy addig, amíg vissza kell mennie a szerkesztőségbe, ahol meg kell írnia a cik-

két arról, hogy mi történt a nyolcórás műszakja alatt, ami szerinte nem volt sok. 

Nem járt messze a Myers Parktól, ahol Michelle Johnson rettenetes balesete 

történt. Ki tudja, miért, de kísértette az a szörnyű éjszaka, és Michelle Johnson em-

léke is. Lassan elgurult az Eastover nagy villái előtt, és elképzelte, ki lakik bennük, 

és mit éreznek a szomszédjaik halála miatt. A Rollins család a Pénzverde Múzeu-

mától egy saroknyira lakott. Amikor Brazil a réztetős, elegáns fehér téglaházuk elé 

ért, megállt. Ült és nézte a házat. Csak a betörők kedvéért égett bent a villany, mert 

a családból senki sem volt otthon, és már nem is lesz soha. Az anyára, az apára és a 

három kisgyerekre gondolt, akik egyetlen iszonyú pillanat alatt haltak meg; életvo-

naluk találomra, borzalmasan rossz módon szakadt meg, és ezzel minden odave-

szett. 

Brazil még sosem hallott arról, hogy gazdagok autóbalesetben vagy lövöldö-

zésben haltak volna meg. Olykor lezuhant egy-egy magánrepülőgép, és emlékezett 



egy sorozat erőszaktevőre, aki a nyolcvanas években a Myers Park környékén szed-

te az áldozatait. Brazil elképzelt egy fiatal férfit, aki kapucnis kabátban kopog be az 

ajtókon, és egyetlen szándék fűti, hogy az egyedül otthon levő nőket megerőszakol-

ja. Vajon neheztelés keresendő az ilyen kegyetlenség hátterében? Egy gazdagoknak 

szánt ezt neked? Brazil megpróbálta beleképzelni magát egy ilyen erőszakos fiatal-

ember lelki világába, miközben megvilágított ablakok suhantak el mellette. 

Rájött, hogy az erőszaktevő bizonyára ugyanazt tette, mint ma éjjel ő. Kutatott, 

követett, de minden bizonnyal gyalogosan. Kémkedett, tervezett, a tényleges ször-

nyű tett a róla szőtt fantáziáláshoz képest véletlenszerűen következett be. Brazil a 

szexuális erőszaknál kevés szörnyűbb dolgot tudott volna elképzelni. Rövid élete 

alatt elég tahó űzött gúnyt belőle, hogy úgy féljen az erőszaktól, mint egy nő. So-

sem felejti el, amit a davidsoni biztonsági szolgálattól Briddlewood, a vezető mon-

dott egyszer: Sose kerülj börtönbe, fiam. Amíg bent vagy, egyszer sem tudnál ki-

egyenesedni. 

A roncs ott volt, ahol a Selwyn és több Queens Road kutyulódott össze. Brazil 

azonnal ráismert a helyszínre, ahogy közelebb ért. Arra azonban nem számított, 

hogy ott áll a Nissan is. Ahogy egyre közeledett, megdöbbenten ismerte fel John-

sont, aki a félrehúzódott kocsiban, a sötétben sírt. Brazil leparkolt az útszélen. Ki-

szállt, és elindult a rendőrtiszt magánautója felé, a léptei magabiztosak és céltudato-

sak voltak, mintha ő irányítaná azt, ami történik. 



Benézett az ablakon; a lába földbe gyökerezett a síró rendőrnő láttán, és a szíve 

nagyokat dobbant. A nő felnézett, meglátta, és megijedt. Megragadta a pisztolyát, 

aztán jött csak rá, hogy a riporter áll előtte. Megnyugodott, de dühös lett. Letekerte 

az ablakát. 

- Tűnjön el innét! - kiabált rá. 

Brazil rábámult, és nem mozdult. Johnson beindította a motort. 

- Dögkeselyűk! Rohadt dögkeselyűk! - kiabálta Johnson. Brazil megdermedt. 

Újságírótól annyira szokatlanul és furcsán viselkedett, hogy Johnson meghökkent. 

Már nem akart elmenni. Nem mozdult. Egymásra bámultak. 

- Segíteni szeretnék - mondta Brazil szenvedélyesen. 

Az utcai lámpa fénye a törött üvegre és az úttesten levő sötét foltokra vetődött, 

és megvilágította az összekaristolt fát, amire a Mercedes rácsavarodott. Johnsonnak 

megint eleredtek a könnyei. Kezével törölte meg az arcát, és megalázottsága teljes-

sé vált a riporter tekintete előtt. Nehezen szedte a levegőt, nyögött, mintha rohama 

volna, és tisztában volt vele, hogy ott a keze ügyében a pisztoly, amivel véget vet-

het az egésznek. 

- Amikor tízéves voltam - szólalt meg az újságíró -, az apám rendőr volt itt. 

Annyi idős lehetett, mint maga, amikor szolgálat közben lelőtték. Úgy érezhette 

magát, mint most maga. 



Johnson felnézett rá, az arcán patakzottak a könnyek. 

- Március huszonkilencedikén este nyolc óra huszonkettőkor. Vasárnap. Azt ál-

lították, hogy az ő hibájából történt - folytatta remegő hangon Brazil. - Nem viselt 

egyenruhát, egy lopott autót követett a saját körzetén kívül, nem lett volna szabad 

Adam Kettőben megállítania. Az erősítés sosem ért oda. Időben semmi esetre sem. 

Minden tőle telhetőt megtett, mégis… - Elakadt a hangja. Megköszörülte a torkát. - 

Nem volt esélye arra, hogy elmondja a saját verzióját. 

Brazil a sötétségbe révedt. Dühös volt az utcára, az éjszakára, ami őt is meg-

fosztotta az életétől. Öklével a kocsi tetejére csapott. 

- Az apám nem volt rossz zsaru! - kiáltotta. 

Johnson furcsa mód elcsendesült, és üresnek érezte magát. 

- Inkább lennék az ő helyében - mondta. - Inkább volnék halott. 

- Nem - hajolt le Brazil, hogy egy vonalban legyenek. - Nem. - Látta a nő bal 

kezét a kormányon: jegygyűrűt viselt. Benyúlt a kocsiba, és megragadta a nő karját. 

- Ne hagyjon itt senkit - tette hozzá. 

- Ma visszaadtam a jelvényemet - vallotta be Johnson. 

- Kényszerítették? - kérdezte Brazil. - Nincs rá bizonyíték, hogy… 



- Senki sem kényszerített. Én magam döntöttem így - szakította félbe a nő. - 

Szörnyetegnek tartanak! - mondta, és megint sírni kezdett. 

- Majd változtatunk ezen - jelentette ki Brazil elszántan. - Hadd segítsek.  

A nő kinyitotta az ajtót, és Brazil beszállt. 

  

Tizedik fejezet 

 

Hammer rendőrfőkapitány a növényeit locsolta, amikor West másnap reggel 

bement hozzá. West kávét és egy újabb Bojangles-től származó „egészséges” reg-

gelit hozott, ám ezúttal a változatosság kedvéért kolbászos-tojásos kétszersültet és 

egy fánkot. A rendőrfőkapitány telefonja úgy csörgött, mint a bolond, de Hammer 

az orchideák permetezésével volt elfoglalva. 

Felnézett, de nem köszöntötte Westet. Hammert jól ismerték enyhe arkansasi 

kiejtésével bedobott kurta, lényegre törő bejelentéseiről. 

- Szóval - permetezett. - Üldözőbe vesz két embert, aminek a vége két letartóz-

tatás. Egyedül megold egy rádiókunyhós betöréssorozatot, ami nyolc hónapja nyo-

masztja a várost. 



Nézte az egzotikus fehér virágot, aztán megint lepermetezte. Hammer remekül 

festett finom hajszálcsíkos, fekete selyem nadrágkosztümjében, amihez magas gal-

léros sötét selyemblúzt és fekete ónix gyöngysort vett fel. West szerette, ahogy a 

főnöke öltözködött. Büszke volt, hogy egy nő vezetése alatt dolgozik, aki éles eszű, 

jó a lába, és rendesen bánik az emberekkel és a növényekkel, és a legjobbakkal fel-

ér, ami a seggberúgást illeti. 

- És valahogy sikerült kiszednie Johnsonból is az igazságot. - Hammer a regge-

li lap felé biccentett. - Törölte az elképzelést, hogy Johnson a felelős azoknak a sze-

rencsétlen embereknek a haláláért. Johnson nem mond fel. 

Hammer az ablak közelében álló narancsfához lépett, és a folyton gyümölcsöt 

hozó lombos ágakról lecsipkedte az elszáradt leveleket. 

- Ma reggel beszéltem vele - folytatta. - Ennyi minden, és Brazil még csak nem 

is tartott velünk. - Abbahagyta, amit csinált, és felnézett a helyettesére. - Igazad 

volt. Nem lehet kint az utcán egymagában. Isten tudja, mit művelne, ha egyenruhá-

ban volna. Bárcsak áttehetném egy másik városba, ami háromezer mérföldre fek-

szik innét. 

West mosolygott, miközben a főnöknője az atkák miatt aggódott, és egy kis 

műanyag kannából vízzel árasztott el egy kukoricát.  



- Azt szeretnéd, ha neked dolgozna - mondta West. Zörgött a papír, amikor be-

nyúlt a zacskóba. 

- Túl sok gyorskaját eszel - figyelmeztette Hammer. - Ha ennyi szemetet en-

nék, már akkora volnék, mint egy hordó. 

- Brazil felhívott. - West végre eljutott ide, miközben visszahajtotta a zsíros 

papírt. - Tudod, miért volt a Rádiókunyhó mögött? 

- Nem - felelte Hammer, és kíváncsi pillantást vetve Westre, a fokföldi ibo-

lyákkal folytatta a locsolást. 

 

Hammer öt perccel később határozott léptekkel vonult végig a földszinti hosszú 

folyosón. Nem vágott barátságos képet. A rendőrök, akik mellett elhaladt, megbá-

multák és bólintottak. Egy ajtóhoz ért, és kinyitotta. Az eligazítóban ülő egyenruhás 

rendőrök döbbenten látták jól öltözött főnöknőjüket. Jeannie Goode főkapitány-

helyettes éppen legfrissebb aggodalmairól értesítette több tucat beosztottját. 

- Minden, ismétlem, minden érdeklődőt a szolgálatos kapitányhoz kell irányí-

tani… - mondta Goode, mielőtt Hammer felé tartó alakja láttán félbe nem szakadt a 

megbeszélés. Goode rögtön felismerte, ha baj van. 



- Goode rendőrfőkapitány-helyettes, tisztában van azzal, mit jelent a zaklatás? -

kérdezte Hammer úgy, hogy mindenki hallja. 

Goode arcából kifutott a vér. Úgy érezte, mindjárt elájul, és a táblának támasz-

kodott, mialatt a rendőrök dermedten figyeltek. Goode egyszerűen nem fogta fel, 

hogy hordhatja le Hammer harminckét alantas beosztású David One rendőr, két 

őrmester és egy kapitány füle hallatára. 

- Menjünk fel az irodámba - javasolta erőltetett mosollyal Goode. 

Hammer a zsaruk előtt állt, és összefonta a karját. Nagyon higgadtan válaszolt: 

- Szerintem mások is profitálnának ebből. Úgy hallottam, hogy a rendőreink 

városszerte követték az Observer egyik riporterét. 

- Ki mondta? - lendült támadásba Goode. - Ő? Hiszel neki? 

- Egy szóval sem mondtam, hogy ő volt - felelte Hammer. 

A nagyfőnök hosszan hallgatott, és a teremre nehezedő csendtől Goode-nak 

végigfutott a hátán a hideg. Az íróasztalfiókjában tartott rózsaszín Kaopectate has-

menés elleni tablettákra gondolt. A második emelet fényévekre volt. 

- Ha még egyszer előfordul - mondta Hammer, és sorban mindenkire ránézett -, 

az állásodba kerül. 



Magas sarka kopogott, ahogy kiment. Amikor megpróbálta otthon hívni Andy 

Brazilt, valaki más vette fel a kagylót. Az asszony vagy részeg volt, vagy nem tette 

be a protézisét, vagy mindkettő. Hammer letette a kagylót, majd Panesát hívta. 

- Judy, nem hagyom, hogy a riportereimet megfélemlítsék, basáskodjanak fe-

lettük… - vágott a közepébe rögtön Panesa. 

- Tudom, Richard - ismerte el egyszerűen Hammer, és csüggedten nézett ki a 

város látképére. - Kérlek, fogadd a bocsánatkérésemet, és az ígéretemet, hogy 

ilyesmi nem fordul elő többé. Külön dicséretben részesítem Brazilt, amiért múlt éj-

jel segített a rendőrségnek. 

- Mikor? 

- Most azonnal. 

- És ezt betehetjük az újságba - csapott le rá Panesa.  

Hammernek nevetnie kellett. Tetszett neki ez az ember. 

- Tudod, mit? - kérdezte. - Tedd be az újságba, de tégy meg nekem egy szíves-

séget. Hagyd ki azt a részt, hogy Brazilnak miért kellett egy sikátorban rejtőzköd-

nie. 

Panesának ezt egy kicsit át kellett gondolnia. A hatalmukkal visszaélő, békés 

polgárokat zaklató zsaruk általában izgalmasabb történetet kínáltak, mint valami 



pozitív kicsengésű sztori, amiben a polgár segít a rendőröknek, vagy helyes eljárá-

sával és a közösségi felelősség demonstrálásával változtat a helyzeten, és ezért még 

elismerésben is részesül. 

- Nézd - kezdte megint Hammer. - Ha még egyszer előfordul, hozd le nagyban, 

oké, Richard? Nem hibáztatlak majd. De ne büntesd az egész rendőrséget egy segg-

fej miatt. 

- Melyik seggfejre gondolsz? - ébredt fel Panesa kíváncsisága; kicsit talán 

Hammer láncát is szorosabbra akarta vonni. 

- Már gondoskodtam róla. - Hammernek nem volt több mondanivalója. - Mi 

Brazil telefonszáma? Fel akarom hívni. 

Ezzel még jobban lenyűgözte Panesát, aki az üvegen át éppen rálátott Brazilra. 

Brazil szokás szerint korán érkezett, és olyasmin dolgozott, amire senki sem kérte. 

Panesa tekintete végigfutott a telefonszámokkal teli listán, és megadta Hammernek 

Brazil mellékének a számát. Panesa végtelenül élvezte Brazil döbbent arckifejezé-

sét, amikor egy pillanattal később felkapta a kagylót, és a rendőrfőkapitány szólt 

bele. 

- Judy Hammer! - Az ismerős hang erélyesen szólt a telefonban. 



- Igen, asszonyom. - Brazil kiegyenesedett ültében, és közben leverte a kávéját. 

Hátrébb tolta a székét, és a langyosan terjengő tócsa útjából elkapkodta a noteszo-

kat. 

- Nézze, tudok a tegnap estéről. - A rendőrfőnök rögtön a tárgyra tért. - Szeret-

ném, ha az én számból hallaná, hogy az efféle viselkedést egyáltalán nem hagyja 

jóvá a charlotte-i rendőrség. Én sem hagyom jóvá, és többé nem fordul elő. Kérem, 

fogadja a bocsánatkérésemet, Andy. 

Brazilt elöntötte a forróság, amikor a nő kimondta a nevét. A füle elvörösödött. 

- Igen, asszonyom - csak ennyit tudott még egyszer kinyögni. Szavakból élt, de 

volt-e megfelelő szó, amikor a legnagyobb szüksége volt rá? Egészen odavolt, ami-

kor a rendőrfőnök letette a kagylót. Biztos azt hiszi, hogy sült bolond, nyúlbéla, ta-

pasztalatlan zöldfülű. Az isten szerelmére, legalább megköszönhette volna! Brazil 

feltörölte a kávét. Üres tekintettel bámulta a számítógépe képernyőjét. A rendőrfő-

nök biztos nem venné fel a kagylót, ha most visszahívná, feltételezte. Biztos valami 

sokkal fontosabb dologgal foglalkozik már. Nem veszteget több időt rá. Brazil 

megfeledkezett a cikkről, amit a First Union Bank csalási ügy révén keletkezett mi-

nimális veszteségéről írt. És Tommy Axel, aki tőle nem messze ült, szintén eltűnt 

számára a süllyesztőben. 

 



Axel egész délelőtt Brazilt nézte, és biztosra vette, hogy Brazil érzései meg-

moccantak. Miközben bámulta, Brazil még el is pirult. Ez határozottan jó jel volt. 

Axel alig tudott összpontosítani a Wynnonna Judd sztorijára, ami nagy kár volt 

Juddra nézve. Ami a legfrissebb mesés albumáról szóló figyelemfelkeltő sztori lett 

volna, esztelen zsargonra ítéltetett, ami kétségtelen több milliós eladási veszteséget 

okoz majd neki. Axelnek megvolt ehhez a hatalma. 

Axel felsóhajtott, és próbálta összeszedni a bátorságát, hogy még egyszer meg-

hívja Brazilt vacsorára, koncertre vagy egy klubba, ahol férfiak vetkőznek. Talán 

leitathatná Brazilt, elfüstöltetne vele egy kis füvet, felizgatná, aztán megmutathatná, 

milyen is az igazi szerelem. 

 

Brazil kétségbe volt esve, ahogy a telefont nézte. Az ördögbe is, hova lett a bá-

torsága? Megmarkolta a telefont, végiglapozta a telefonregiszterét, és tárcsázott. 

- Hammer rendőrfőkapitány irodája - szólt bele egy férfihang.  

Brazil megköszörülte a torkát. 

- Andy Brazil az Observer-től - mondta meglepően határozott hangon. - Ha le-

hetséges, szeretnék a rendőrfőnökkel beszélni. 

- És ha megkérdezhetem, milyen ügyben? 



De Brazilt nem lehetett elijeszteni. Ehhez már késő volt. És nem tudott volna 

hova futni. 

- Csak visszahívom - felelte bátran, mintha megszokott dolog volna, hogy a 

rendőrfőkapitány felhívja, ő pedig viszonozza a hívását. 

Horgess kapitány zavarba jött. Mit művelt Hammer? Saját kezűleg tárcsázta 

ennek a riporternek a számát? Horgess utálta, amikor Hammer ilyesmit művelt, és 

nem rajta keresztül hívott fel valakit. A fenébe, nem tudja nyomon követni, amit ez 

az asszony tesz. Kontrollálhatatlan. Horgess megnyomta a várakoztató gombot 

anélkül, hogy szólt volna Brazilnak. Két másodperccel később Hammer szólalt meg 

a vonalban, és ezzel megdöbbentette Brazilt. 

- Bocsásson meg, hogy zavarom - mondta gyorsan Brazil. 

- Semmi gond. Miben segíthetek? 

- Ó, semmiben. Úgy értem, nem egy sztori miatt hívom. Csak meg akartam kö-

szönni, amit tett. 

Hammer csendben volt. Mióta köszönnek meg nekik az újságírók bármit is? 

Brazil tévesen értelmezte a hallgatását. Istenem, most aztán tényleg butának hi-

szi! 



- Nos, nem is rabolom tovább az idejét. - Brazil egyre gyorsabban beszélt, és 

teljesen széthullott. - Szóval én, nos, csak éppen ez mégis csak nagy dolog. Úgy 

gondoltam. Amikor nem is kellett megtennie. A maga helyzetében. A többség nem 

tenné. 

Hammer elmosolyodott, és egy halom papíron dobolt az ujjaival. Manikűrös-

höz kellene mennie. 

- Viszlát a rendőrségen - mondta, és megfájdult a szíve, amikor letette a kagy-

lót. 

Két fia volt, akik rendszeresen fájdalmat okoztak neki. De ez sem akadályozta 

meg, hogy minden vasárnap felhívja őket, vagy félretegyen pénzt az unokái egye-

temi tanulmányaira, és felajánlja, hogy repülőjegyet küld, amikor a fiai látogatása 

lehetségesnek tűnt. A fiúkban nem volt meg az anyjuk ambíciója, és Hammer ezt 

titkon az apjuk rossz genetikai anyagának számlájára írta: Seth csupa tojásfehérje, 

és semmi sárgája, gondolta. Nem csoda, hogy annyiszor kellett próbálkoznia, míg 

végre teherbe esett. És mint kiderült, Seth spermáját egy kezén meg tudta számolni. 

Randy és Jude családos szinglik voltak. Még magukat keresték Venice Beachen és 

Greenwich Village-ben. Randy színésznek készült, Jude egy zenekarban dobolt. 

Mindketten pincérek voltak. Hammer imádta őket. Seth nem, és ez közvetlenül ösz-

szefüggött azzal, hogy miért látogattak haza ilyen ritkán, és titkon miért fájt az any-

juk szíve. 



A rendőrfőnök kedve hirtelen elromlott. Úgy érezte, mintha betegség kerülget-

né. Kicsöngetett Horgess kapitánynak. 

- Mit ütemeztünk be ebédre? - kérdezte. 

- Snider tanácsost - felelte Horgess. 

- Mondja le, és hívja fel nekem Westet - utasította a főnöke. - Mondja meg ne-

ki, hogy délben legyen az irodámban. 

  

Tizenegyedik fejezet 

 

A Presto Grill a Peppy Rapid Efficient Service Tops Overall (Energikus Gyors 

Hatékony Kiszolgálás Nagykutyáknak) mozaikszava volt, és a városnak elég rossz 

helyén feküdt. Charlotte-Mecklenburg bővebb területén minden zsaru tudta, hogy 

Hammer és West minden péntek reggel itt szoktak reggelizni. Sokkal nagyobb fi-

gyelemmel kísérték, mint sejtésük szerint a két nő tudhatott róla, mivel nem akadt 

egyetlen túlélésben érdekelt rendőr sem, aki a legcsekélyebb esélyt is hagyta volna, 

hogy az ő körzetében essen baja a rendőrfőnöknek vagy a helyettesének. A kis 

grillbárban az ember mintha a negyvenes évekbe csöppent volna vissza: ugyanis 

ekkor építették. A West Trade Streeten volt, nem messze a Mount Moriah primitív 



baptista templomtól, és pusztulófélben levő parkolók vették körül. Ha szép volt az 

idő, mint ma is, Hammer szívesebben sétált át a főkapitányságról. West - ha tehette 

- sosem gyalogolt, de ma nem ő szabta meg, hogyan menjenek. 

- Szép kosztüm - mondta Hammer Westnek, aki úgy döntött, szabadnapot ad az 

egyenruhájának, és ma piros blúzt és élénkkék nadrágkosztümöt viselt. - Miért nem 

szoktál szoknyát hordani? - kérdezte Hammer. 

Nem kritikának szánta, csak kíváncsi volt. Westnek jó volt az alakja, és karcsú 

a lába. 

- Utálom a szoknyát - lihegte West, mert Hammer gyors tempót diktált. - Sze-

rintem a harisnyanadrág és a magas sarok a férfiak nők elleni összeesküvése. Mint a 

lekötött láb. Hogy megnyomorítsanak minket. Lelassítsanak - szuszogta. 

- Érdekes - tűnődött Hammer. 

Troy Saunders David One rendőrtiszt vette észre őket elsőként, és rögtön lebé-

nult a határozatlanságtól, amint a Cedar Streetre fordulva eltűnt szem elől. Riassza 

a haverjait? Újraélte a rémálmot, amikor Hammer meglepetésszerűen rajtuk ütött az 

eligazításnál, és életveszélyesen megfenyegette az embereket követő és zaklató, 

kémkedő, az indítéktól függetlenül állampolgárokat követő zsarukat. Vajon a rend-

őrfőnök nem tekintené-e zaklatásnak, ha ő, Saunders arra ösztönözné a többieket, 



hogy ebéd alatt megfigyeljék és kövessék őt és Westet? Jézusom! Saunders megállt 

egy parkolóban, a szíve összevissza vert. 

A visszapillantó tükrébe nézett, és a parkoló kocsikat vizsgálta, hogy húzza az 

időt. 

Nem éri meg, gondolta. Kivált azután, hogy ő is ott volt, és minden szót hallott, 

amit Hammer Goode-nak mondott. A nagyfőnök biztos ellenőrzi majd a névsort, és 

biztos rájön, hogy Saunders tőle három széknyire ült. Fegyelemsértésért, az egyér-

telmű parancs megszegéséért biztos elkapná a grabancát. Saunders úgy érezte, hogy 

Hammer egyenesen ránézett, amikor azt mondta: Legközelebb az állásodba kerül. 

Ezért aztán senkit sem figyelmeztetett. A fizetős parkoló legtávolabbi sarkába hú-

zódott, és cigarettázott. 

  

Tizenkettő után húsz perccel valamennyi törzsvendég a műanyag lapos pult kö-

ré elhelyezett kedvenc székein ült. Kopogós Romi érkezett utolsóként, hátsó zsebé-

ben a banánnal, amit későbbre akart eltenni, amikor majd megéhezik a piros-fehér 

Ole Dixie taxijában. 

- Készítenél nekem egy hamburgert? - kérdezte Spike-ot a grillnél. 

- Naná - felelte Spike, és megnyomta a szalonnaprést. 



- Tudom, hogy még korán van - szabadkozott Kopogós Romi. 

- Hogy volna korán, ember - kaparta tisztára a grill környékét Spike, és lecsa-

pott egy fagyasztott fasírtot. - Mikor néztél utoljára az órára, Romi? 

A barátai röviden csak Röminek hívták. Romi elmosolyodott, és szégyenlősen 

megcsóválta a fejét. Általában reggelizni tért be, de ma nem így jött ki a lépés. Az a 

két fehér hölgy is reggelizni szokott. Talán ez a gond: minden olyan zavaros. Me-

gint megrázta a fejét, elvigyorodott, és megigazította a banánját, nehogy megnyom-

ja bárhol is. 

- Miért hordod így magadnál a banánt? - kérdezte a szomszédja, Jefferson Da-

vis, aki egy sárga Caterpillar markolón dolgozott, és még mindig azzal dicsekedett, 

hogy segített felépíteni a USBanket. - Tedd inkább az ingzsebedbe - javasolta, és 

megkocogtatta Romi piros kockás ingét. - Akkor nem ülnél rá. 

Mások is - a pult körül éppen nyolcan ültek - belefolytak a beszélgetésbe Romi 

banánjáról, és Davis javaslatáról. Volt, aki szaftos marhahúst evett, mások marad-

tak a sült darált májnál, kelkáposztánál és sajtnál. 

- Ha a zsebembe teszem, vezetés közben folyton látom - próbálta elmagyarázni 

a filozófiáját Romi. - És akkor hamarabb megeszem. Értitek? Nem éri meg a há-

rom-négy órát. 

- Akkor tedd a kesztyűtartóba. 



- Nincs hely benne. 

- És az anyósülés sem szabad? Az utasok hátra ülnek, nem? - Spike letette a 

hamburgert, majonéz helyett ezer sziget öntetet, dupla adag sajtot és sült hagymát 

rakott bele. 

- Nem lehet. Néha ott tartom a szatyrokat. - Romi szépen félbe vágta az ebéd-

jét. - Vagy négy embert veszek fel az autóbuszmegállóban, és egy oda ül. Ha ba-

nánt látnak az ülésen, azt hiszik, eszem munka közben. 

- Ami azt illeti, eszel is. 

- Úgy van. 

- Ez az igazság. 

- Valld be, haver. 

- Nem én, ha nincs mellettem senki - rázta a fejét Romi, és tovább evett, a ba-

nán pedig maradt a zsebében ott, ahol a helye volt. 

 

Hammer nem emlékezett, hogy valaha is ilyen nagy ricsaj lett volna a 

Prestóban. A szeme sarkából nézte a pult körül ülő férfiakat, és félig-meddig arra 

számított, hogy kitör köztük a verekedés. Mintha az egyik azt mondta volna a má-



siknak, hogy tegyen valamit valahova, és a többiek egyetértettek volna vele. Régen 

nem vett részt egy jó kis verekedésben, ha nem számítja a Seth-szel folytatott ve-

szekedéseit. De nem volt bolond: tudta, hogy legalább húsz járőr köröz a környé-

ken, és figyeli a Cobb-saláta minden falatját, amit a villájára szúr. Bosszantó, de 

nem kárhoztatja a beosztottjait, sőt értékeli a figyelmüket és a gondosságukat. 

Meghatónak találta, bár tudta, hogy csak a bőrüket féltik, nem őt. 

- Négyszemközt kellett volna leszúrnom - mondta Hammer.  

West jobban örült volna, ha Hammer az egész rendőrség - ezerhatszáz ember - 

füle hallatára, vagy egy televízióban is közvetített önkormányzati tanácskozáson 

rója meg Goode-ot. 

- Túl kemény vagy magaddal szemben - mondta diplomatikusan, miután le-

nyelte az ebédje utolsó falatját. 

- Esküszöm, itt a legjobb a kaja - dicsérte Hammer. - Nézd azt a sült-főtt 

krumplit. Mindent itt csinálnak. 

West nézte, ahogy Spike főz, ahogy megfordítja, és lecsapja a húst. A körben 

ülő férfiak tovább vitatkoztak azon, hova kell elrejteni a lopott holmit, vagy talán a 

drogot. A kesztyűtartóba. Az ülés alá. A ruhába. West elképedt, milyen arcátlanok 

mostanában a bűnözők. Igaz, hogy a főnöknőjével mindketten utcai ruhában voltak, 

mégis mindenki tudja, kicsodák, és West hordozható rádiója ott volt mellette a pul-



ton, és recsegett, míg ettek. De ezek a pasik fütyültek rá; hát már senki sem fél a 

törvénytől? 

- Majd én megmondom, mit tegyél - folytatta az egyik, és ujjával a piros koc-

kás inget viselő férfi felé bökött. - Kíváncsi vagy, mit tegyél vele? Majd én meg-

mondom. Edd meg. Kapd be, mielőtt bárki meglátná. Aztán mit mondhatnának? 

Mi? 

- Semmit. 

- Egy árva szót sem. 

- Igazad van. 

- Nem megoldás, ha rajta ülsz, Romi - osztotta meg a véleményét Spike. - És 

nem mintha itt nem kapnád meg ugyanazt. Kiváló minőségű, importált árut, jó 

árért. Minden reggel frissen. - Félbehajtott egy sonkás, sajtos omlettet. - De te nem! 

Minden istenverte napon ugyanazzal az istenverte cuccal térsz be. A zsebedbe 

gyömöszölve. És mindezt miért? Talán azt hiszed, odalesznek tőle a hölgyek? Hogy 

azt hiszik, örülsz, hogy látod őket? 

Mindenki nevetett, csak West nem, a város rendőrsége nyomozati osztályának 

vezetője. Azonnal ráállítja az embereit, gondolta, és rács mögé juttatja ezt a drog-

kartellt, Kolumbiáig meg sem áll, és ha kell, még a DEA-t vagy az ATF-et is értesí-

ti. 



- Drog - formálta némán a szót a főnöknője felé. 

De Hammer olyan dühös volt még mindig Goode-ra, hogy nem figyelt rá; a vé-

re valósággal forrt az ereiben. Hogy meri az a gyengeelméjű túlságosan magasra 

kapaszkodott dög az egész rendőrség és a nők hírnevét kockára tenni? Hammer ide-

jét sem tudta, mikor volt ennyire dühös. West is dühös volt, Hammer jól látta rajta, 

és ez egy kicsit lecsillapította. Nem sokan tudják, milyen ekkora felelősséggel bírni, 

ennyi stresszt elviselni, és West igazán becsületes ember. A fenébe is, jól tudja, mit 

jelent visszaélni a hatalommal. 

- Egyáltalán fel bírod ezt fogni? - kérdezte West mérgesen, és összegyűrte a 

szalvétáját, miközben villámló tekintettel méregette a piros kockás inget viselő 

drogdílert, akinek banán volt a hátsó zsebében. - Hogy lehet az embereket megérte-

ni? 

Hammer a fejét csóválta, és nem sok választotta el, hogy kifakadjon. 

- Nem - felelte. - Még mindig tudnak meglepetést okozni…  

De mindketten elhallgattak, mikor felhangzott a szkenneren a hívás. 

- Minden egységnek a körzetben. Hatszázas tömb, West Trade. Folyamatban 

levő rablás, fegyveres fehér férfi a buszon, az utasokat fosztogatja… 



Hammer és West már talpra is ugrottak, és a szomszédos Greyhound buszvég-

állomás felé futottak. A David One egységek is elindultak, de úgy tűnt, egy kilomé-

teres körben egyetlen kocsi sem volt a közelben. Hammer ezt nem nagyon értette, 

miközben magas sarkú Ferragamo cipőjében a buszmegálló felé szaladt. West csak 

pár lépéssel maradt el mögötte. Egy oldalsó állás felé futottak, ahol egy zsúfolt 

negyvenhét személyes busz állt járó motorral, nyitott ajtókkal. 

- Úgy teszünk, mintha mi is utasok volnánk - súgta oda West, ahogy lassítani 

kezdtek.  

Hammer bólintott, mert pontosan tudta, hogy megy majd minden. 

- Én szállok fel elsőnek - tette hozzá. 

West nem egészen így képzelte, de sem most, sem máskor nem óhajtott arra 

célozni, hogy a főnöknője esetleg már nem tudja, milyen közrendőrnek lenni. 

Hammer fekete körömcipője hangosan kopogott a fémlépcsőn, amint mosolyogva 

felkapaszkodott, és úgy tett, mintha szórakozottan utazna valahova. Terrorizált em-

berek ültek a helyükön, miközben egy baljós külsejű, fehér fiatalember ment végig 

az ülések között, és egy fekete szemeteszsákba gyűjtötte a tárcákat, készpénzt, ék-

szereket. 

- Elnézést - mondta Hammer udvariasan annak, aki éppen odafigyelt. 



Varázs pasi hirtelen megperdült, és a szép fekete kosztümös elegáns hölgyre 

meredt, aki rögtön észrevette a fegyverét. A mosoly lehervadt a nő arcáról, és meg-

dermedt, akárcsak a mögötte felkapaszkodó hölgy. Egyre jobb, gondolta Varázs. 

Gazdag ringyóknak látszanak. 

- Ez a kannapolisi busz? - dadogta a feketébe öltözött idősebb szuka. 

- Ez az a busz, add ide a zsozsót! - bökött felé a huszonkettesével Varázs. 

- Igen, uram! Nem akarok problémát - sietett megnyugtatni a fekete kosztümös 

hölgy. 

Varázs kissé zavartnak látta, mintha el akarna ájulni, vagy össze akarná pisilni 

magát ijedtében. A nő remegve közelebb húzódott, és közben a nagy fekete táská-

jában kotorászott. Varázs arra gondolt, talán ezt is elviszi a mamájának. És talán a 

fekete cipőt is. Hányas méret lehet? De csak ennyire jutott a cipő dolgában, mert a 

rohadt dög úgy sípcsonton rúgta a késéles cipőorrával, hogy elharapta a nyelvét. A 

nő abban a pillanatban előrántott egy nagy stukkert, és a fejéhez nyomta, hátulról 

meg abban a szent pillanatban eltűnt a saját fegyvere, és máris hasmánt feküdt az 

ülések között, mialatt a másik szuka hátrarántotta a kezeit, és szorosan összebilin-

cselte a két csuklóját. 

- Jaj, ember, hisz ez túl szoros! - kesergett Varázs, és lüktetett a sípcsontja. - 

Eltört a lábam! 



A buszon ülő utasok leesett állal, szótlan csodálkozással nézték, ahogy a két jól 

öltözött hölgy kivezeti a kurafi gyilkost a napsütötte délutánba. Hirtelen 

rendőrkocsik motorja bőgött fel, kék-vörös fények villogtak, és az utasok tudták, 

hogy valahogy ezt is a hölgyeknek köszönhetik. 

- Köszönöm, Jézusom! - jutott eszébe egyiküknek. 

- Hála az Úrnak! 

- Csoda! 

- Batman és Robin. 

- Adja ide azt a zsákot, hadd vegyem ki az aranyláncomat. 

- Én meg a gyűrűmet. 

- Mindenki maradjon a helyén, és ne nyúljon semmihez - mondta egy rendőr, 

aki felszállt a buszra. 

Saunders közrendőr remélte, hogy a rendőrfőnök nem veszi észre, amikor ki-

száll a járőr kocsijából. 

- Maga meg hol járt? - förmedt rá Hammer, ahogy gyors léptekkel elhaladt 

mellette. - Nem találod ezt egy kicsit furcsának? - jegyezte meg aztán West felé 

fordulva. - Máskor egymás fülére lépnek, amikor itt járunk. 



West sem értette, de ő sokkal nagyobb tisztelettel viseltetett a főnök szoknyája 

és magas sarkú cipője iránt. Nem csak nem lett tőlük lassúbb, de a cipője még jól is 

jött! Büszke volt a főnöknőjére, ahogy visszasétáltak a Prestóba, hogy kifizessék a 

számlájukat. A férfiak most már a cigarettánál tartottak, és még mindig vitatkoztak; 

észre sem vették, ami a szomszéd Greyhound állomáson lezajlott. Egy rakás drog-

dílernek mit sem számít, hogy ártatlan embereket rabolnak ki egy buszon, gondolta 

West. Még egy fenyegető pillantást vetett rájuk, miközben a főnöke lenyelte az 

utolsó korty keserű teát, és az órájára pillantott. 

- Ideje visszamennünk - mondta Hammer. 

 

Andy Brazil akkor hallott a buszvégállomáson történt esetről, amikor a szken-

nerén felrecsegett a hang; éppen egy komoly sztorin dolgozott, ami az erőszaknak 

az áldozatokra és hátrahagyott rokonaikra gyakorolt hosszú távú következményeiről 

szólt. Mire lerohant a mozgólépcsőn és elfutott a West Trade hatszázas tömbjéig, a 

dráma már nyilvánvalóan letartóztatásba torkollott. Akkor kocogott el a Presto 

Grillbár előtt, amikor West és Hammer kiléptek. Brazil döbbenten torpant meg, és 

rájuk bámult. Először is nem értette, hogy ehet a város két prominens személyisége 

egy ilyen lebujban. És nem fogta fel, hogy ehetik nyugodtan az ebédjüket, miköz-

ben alig ötven jardnyira életek forognak veszélyben, és erről tudniuk is kellett; 

West kezében ott volt a rendőrségi rádió. 



- Andy - biccentett oda udvariasan Hammer. 

West olyan pillantást vetett rá, amivel belefojtotta a kérdéseket. Brazilnak az is 

feltűnt, hogy mindketten elegáns kosztümöt viselnek, és a rendőrfőnöknő fekete 

bőrtáskájában egy titkos rekesz is van a fegyverének. Bizonyára ott tartja a jelvé-

nyét is. Tetszett, ahogy Hammer vádlija megfeszült, ahogy szaporán szedi a lábát. 

Vajon Westnek milyen a lába, tűnődött, miközben a buszvégállomás felé sietett. 

Zsaruk jegyezték le a vallomásokat, ami nem volt egyszerű dolog. Brazil negyven-

három utast számolt össze, nem is szólva a sofőrről, akivel végül is remek interjút 

készített. 

 

Anthony B. Burgess huszonkét éve volt hivatásos buszsofőr, és már mindent 

látott. 

Már kifosztották, kirabolták, eltérítették és leszúrták. Rálőttek a shreveporti 

Alkony Motelben, ahol véletlenül felszedett egy nőt, aki férfi volt (férfinő). Mind-

ezt és még sok minden mást mesélt Brazilnak, mert a szőke pasi nagyon kedves 

volt, és felismert egy anekdotázót, ha ilyennel találkozott. 

- Fogalmam sem volt, hogy zsaruk - vakarta meg ismét a fejét Burgess a sapka 

alatt. - Ez meg sem fordult volna az eszemben. Mindketten feketében voltak, meg 

kék-vörösben, mint Batman és Robin. Aztán észbe sem kaptam, Batman már síp-



csonton is rúgta a kis szarjankót, és majdnem kifröccsentette az agyát a buszomban, 

amikor Robin megbilincselte. Jesszusom! - csóválta a fejét, mintha látomása lett 

volna. - És a rendőrfőnök maga volt! Úgy hallottam. Mit szól hozzá? 

Délután ötre már kész volt a sztori, és az újság címlapján virított. Brazil már a 

szalagcímet is látta a szedőteremben: 

 

A RENDŐRFŐNÖK ÉS A HELYETTESE BUSZELTÉRÍTÉST AKADÁ-

LYOZNAK MEG: BATMAN ÉS ROBIN MAGAS SARKÚBAN? 

 

West kicsivel később, amikor Brazil egyenruhában beugrott mellé, hogy ismét 

együtt járőrözzenek éjjel, egy kis előzetest is kapott a cikkből. Brazil nagyra volt 

magával, és azt hitte, ennél frappánsabb sztorit még nem írt. Feldobta, amit Ham-

mer és West végrehajtottak; szinte autogramért kuncsorgott, vagy a kettejükről ké-

szült posztert akarta kitenni a szobájában. 

- Jézus Mária - kiáltott fel West, ahogy különösebb cél nélkül végighajtottak a 

South Boulevard-on. - Nem kellett volna beletennie a batmanos szarságot. 

- Dehogynem - erősködött Brazil, akinek hangulata lemenő napként süllyedt 

alá, miközben világa viharos és sötét lett. - Idéztem valakit. Nem én találtam ki. 



- A francba! - Holnap az egész rendőrség rajta fog röhögni, gondolta West. - Is-

tenverte kurafi! - Cigarettára gyújtott, és elképzelte a röhögő Goode-ot. 

- Ez csak amolyan ego dolog. - Brazil nem szerette, ha kritizálják a munkáját, 

és nem tudott ennél többet elviselni. - Dühös, mert nem szeret alárendelt lenni. 

Hogy csak Robin Batman helyett, és ez a valóságos helyzetére emlékezteti. Hogy 

nem maga Batman, hanem ő. 

West olyan gyilkos pillantást vetett rá, mintha egy infravörös érzékelővel ellá-

tott rakétát lőtt volna ki. Brazil nem éli túl ezt az éjszakát, és valószínűleg inkább 

csendben kellett volna maradnia. 

- Én csak őszinte vagyok - tette hozzá. - Ennyi az egész. 

- Tényleg? - vetett rá egy újabb gyilkos pillantást West. - Hát hadd legyek én is 

őszinte. Egy kibaszott francos pillanatig sem izgat, mit idéz magának valaki, értet-

te? Tudja, mi az ilyen idézet a valóságos világban? Baromság. Hamis tanúzás, hal-

lomás, a tanú akadályozása, becsületsértés, tiszteletlenség. 

- Ez utóbbit hogy írjuk helyesen? Gondolom, kötőjellel? - Brazil próbálta visz-

szafojtani a nevetését, és úgy tett, mintha jegyzetelne, miközben West a cigarettájá-

val hadonászott, és egyre nevetségesebb lett. 

- A lényeg az, hogy csak azért, mert valaki böfög valamit, Sherlock, még nem 

szentírás, amit érdemes elismételni, kinyomtatni. Felfogta? 



Brazil megjátszott komolysággal bólintott. 

- És nem viselek magas sarkút, és nem akarom, hogy bárki is ezt gondolja ró-

lam - folytatta West. 

- Hogy lehet az? 

- Mi hogy lehet? 

- Amit nem akar, hogy az emberek gondoljanak - mondta Brazil. 

- Nem akarom, hogy rám gondoljanak, és kész. 

- Hogy lehet, hogy nem visel magas sarkút? És szoknyát? - Nem hagyta, hogy 

West kikerülje a kérdést. 

- Nem a maga kibaszott dolga. - West kidobta a cigarettát az ablakon. 

Megszólalt a rendőrségi rádió: a Wilkinson Boulevard-on egy címet mondott 

be, amit bárki, aki valamennyire is ismerte a várost, a Paper Doll Lounge-ként azo-

nosított be. Sztriptíz-lebuj volt, ahol a lányok nem viseltek semmit, csak egy tangát, 

és dollárokkal teletömött zsebű pasikat hergeltek. Ma éjjel iszákosok barna papír-

zacskóba rejtett, negyedliteres sörösüvegekből ittak az úttesten. Nem messze onnét 

egy szerencsétlen, szellemi fogyatékos fiatalember vidáman turkált egy kukában. 



- Nem volt sokkal idősebb nálam - mesélte Brazil Westnek egy fiatal prostiról, 

akit nemrégiben egy éjjel látott. - Elől hiányoztak a fogai, hosszú, koszos haja volt, 

tetovált volt a teste. De lefogadom, hogy egykor csinos lehetett. Bárcsak beszélhet-

tem volna vele, és kideríthettem volna, mi történt vele, amitől így végezte. 

- Az emberek a történetüket ismétlik, és másokat találnak, hogy azok bántsák 

őket. - West megmagyarázhatatlan módon türelmetlen lett attól, hogy Brazil érdek-

lődött a prosti iránt, aki egykor csinos lehetett. 

Kiszálltak a kocsiból. West odament egy részeghez, aki sildes sapkát viselt. A 

férfi dülöngélt, és szorosan fogta a 45-ös Colt nyakát. 

- Csupa szórakozás az éjszaka - mondta a férfinak.  

A férfi dülöngélt, de vidám volt. 

- Kapitány - motyogta részegen. - Pompásan fest. Ki van magával? 

- Kiönti, vagy beviszem és lesittelem - jelentette ki West. 

- Igen, asszonyom. Könnyű döntés. Semmi kéccség. 

A férfi kiöntötte a parkolóban a sört, és majdnem beleesett. A sörből Brazil 

egyenruhájának nadrágjára és fényesre pucolt cipőjére is jutott. Brazil nem csinált 

belőle nagy ügyet. Kicsit hátrébb ugrott, és átfutott a fején, vajon hol lehet a legkö-

zelebbi férfivécé; biztosra vette, hogy West elviszi oda. West szétszórta a részege-



ket, italukat az úttestre önttette; a részegek a kiöntött piát nézve már magukban azt 

számolták, mennyi aprójuk maradt, és azon törték a fejüket, milyen hamar jutnak 

vissza Ray Készpénzes Boltjába, a Texaco élelmiszerboltba vagy a Snookie-ba. 

Brazil követte Westet a kocsijukhoz. Beszálltak, és becsatolták az öveket. Bra-

zilt zavarta az alsó lábszára felől felszálló savanyú szag. A munkának efféle része 

nélkül jól meglett volna. A részegek látványa mélyen felkavarta, és dühöt érzett, 

ahogy az ablakon át a férfiakat nézte. Dülöngélve távoztak, és perceken belül, mie-

lőtt még West és Brazil egy mérföldnyire eltávolodtak volna, megint isznak majd. 

Az emberek már csak ilyenek: függők, elpocsékoltak, akik semmit sem érnek ezen 

a földön, és csak bántanak mindenkit. 

- Hogy süllyedhet bárki is ilyen mélyre? - motyogta kifelé bámulva, készen ar-

ra, hogy távozzon. 

- Bárkivel előfordulhat - felelte West. - Ez a legijesztőbb. Alkalmanként egy 

sör. Bárkinél. 

Voltak olyan időszakok az életében, amikor elindult ezen az úton, éjjelenként 

álomba itta magát, nem emlékezett, mi volt az utolsó, amire gondolt, vagy amit ol-

vasott, és néha arra ébredt, hogy még ég a villany.  

A fogyatékos fiú boldogan imbolygott a kocsijuk felé, és West azon töprengett, 

a valóság milyen játéka helyez egyeseket oda, ahol ők ülnek, másokat pedig miért 



ítél kukákra és parkolókra. Nem mindig választás kérdése, gondolta. Ennek a sze-

rencsétlen fiúnak, akit a rendőrség jól ismert, és aki állandóan az utcán lakott, sem 

volt az. 

- Az anyja megpróbálta elhajtani, de a házilagos abortusz nem sikerült – ma-

gyarázta halkan Brazilnak. - Vagy legalábbis így szól a történet. - Halk surrogással 

leengedte Brazil ablakát. - Örök időktől az utcán él. - Áthajolt az anyósülésen, és 

kiszólt: - Mizújs? 

Amennyire Brazil meg tudta állapítani, a fiú nem beszélt emberi nyelven. Va-

dul hadonászott, furcsa hangokat hallatott, amitől Brazil hátán végigfutott a hideg. 

Bárcsak West mielőbb elhajtana innen, gondolta, mielőtt ez a teremtés ráliheg vagy 

a nyálát rácsorgatja. Jézusom, hisz olyan a szaga, mint a mocskos sörösüvegeknek 

és a szemétnek. Brazil amennyire tehette, elhúzódott az ablaktól, és West vállanak 

dőlt. 

- Bűzlik - súgta oda West, miközben a látogatójukra mosolygott. 

- Én nem - tiltakozott Brazil. 

- Dehogynem - mondta West, majd odaszólt a látogatójuknak: - Mit csinálsz 

idekint? 



A fiú gesztikulált, és egyre izgatottabb lett, ahogy a kedves rendőrhölgynek el-

sorolta mindazt, amivel az utóbbi időben foglalkozott, mialatt a hölgy mosolygott, 

és láthatóan élvezte, amit hallott. De a partnerét kicsit fel kellett vidítani. 

Fiú, ahogy mindig is nevezték, tudta, ha egy rendőr zöldfülű újonc. Fiú ezt ab-

ból állapította meg, amilyen feszültek lettek, az arcukon pedig olyan különös kife-

jezés jelent meg, és ez mindig arra késztette Fiút, hogy kicsit megtréfálja őket. Rá-

bámult Brazilra, és ínyét kivillantva fogatlanul rávigyorgott, mintha valami egzoti-

kus, idegen lény volna egy másik bolygóról. Amikor megbökte az újoncot, annak 

megrándult az arca. Ez még izgatottabbá tette Fiút: hangoskodott, az úttesten tán-

colt, és megint megbökte az újoncot. West nevetett, és rákacsintott a társára. 

- Tyűha! - mondta. - Azt hiszem, megkedvelte magát. 

West végül feltekerte az ablakot, de Brazil mostanra már kívül-belül mocskos-

nak érezte magát. Sör áztatta az egyenruháját, olyasvalaki rángatta, akinek nincs 

foga, és egy nagy kukában lakik. Brazilt a hányinger kerülgette. Miközben West 

nevetve és cigarettára gyújtva elindult, Brazil indignált és sértett volt. West nem 

csak nem akadályozta meg, hogy lealacsonyítsák, hanem elősegített és még élvezte 

is. Brazil némán füstölgött magában, mialatt West a West Boulevard felé, a repülő-

tér irányába hajtott. 



Átvágott a Billy Graham Parkwayn, és arra gondolt, milyen lenne, ha egy ilyen 

fontos, parkosított főközlekedési utat neveznének el róla. Talán nem boldogítaná, 

ha éjjel-nappal autók és teherautók dübörögnének rajta, és nyamvadt újrafutózott 

gumikat meg féknyomokat hagynának maguk után, a vezetők pedig obszcén meg-

jegyzéseket tennének egymásra, az ujjukat tartanák fel, vagy éppen fegyvert ránta-

nának. Minél jobban belegondolt, rájött, hogy egy országútban nincs semmi keresz-

tényi, hacsak nem bibliai analógiában használnák fel, mint mondjuk a pokolba ve-

zető út, és amivel ki van kövezve. Minél tovább töprengett ezen, annál jobban saj-

nálta Graham tiszteletest, aki Charlotte-ban született, és akinek akarata ellenére ki-

sajátította a házát egy közelben levő vallásos vidámpark. 

Brazilnak fogalma sem volt, merre tartanak, csak azt tudta, hogy nem arra, 

amerre az események történnek, és az is nyilvánvalónak tűnt, hogy West nem viszi 

olyan helyre, ahol megtisztálkodhatna. Figyelmét a szkennerre összpontosította, és 

a Charlie Two-n a Central Avenue-n egyre-másra jelentek meg az események. Ak-

kor meg miért mennek ezen a parkos országúton az ellenkező irányba? 

Eszébe jutott, hogy az anyja mindig Billy Grahamet nézte a tévében, bármi 

mást adtak is, vagy bármi mást akart is Brazil nézni. Eltűnődött, milyen nehéz lenne 

idézni a híres evangélistától; esetleg a közeljövőben megtudakolja, mit gondol Gra-

ham tiszteletes a bűnözésről. 



- Hova megyünk? - kérdezte Brazil, amikor a Boyerra kanyarodva újra a 

Wilkinson Boulevard felé indultak. 

Ez határozottan a bűnös szakasz volt, és West nem is maradt itt sokáig. A 

Greenbriar ipari park felé suhant, majd balra kanyarodott az Alleghany Streetre, 

onnan a Westerly Hills, a Harding középiskola közelében elterülő semmi kis kör-

nyék felé tartott. Brazil hangulata egyre romlott. Gyanította, hogy West a régi 

trükkjével próbálkozik, és ez nem csak arra emlékeztette, hogy West nem akar itt 

járőrözni vele, de erősen célzott rá, hogy Brazilnak nincs helye a rendőrségi kiszál-

lásokon, és ha Westen múlna, nem is venne sokban részt. 

  

- A Westerly Hills Drive kétezerötszázas tömbjének környékén levő minden 

egységnek - dúlta fel West lelki nyugalmát a szkenner. - Gyanús egyének a temp-

lom parkolójában. 

- A francba - mordult fel West, és gyorsítani kezdett. Micsoda átkozott balsze-

rencse! Éppen a Westerly Hillsen, a Westerly Hills Drive-on voltak. És pontosan 

szemben az Élő Isten Egyesült Egyháza Jézus Krisztus, a Mi Dicsőséges Urunk 

temploma előtt. A kis fehér favázas templom pünkösdi volt, és ezen az estén telje-

sen elhagyatott: egyetlen kocsi sem állt a parkolójában, amikor West befordult. De 

kétségkívül gyanús figurák tébláboltak előtte: vagy fél tucat fiatal férfi a mamájuk-



kal, aki nagyra volt magával, és agresszívan ült a kerekes székében. Mind gyűlöl-

ködve méregették a rendőrautót. West, aki nem egészen tudta, mihez kezdjen, rá-

szólt Brazilra, hogy maradjon a helyén, amikor mindkét oldalon nyílt az ajtó, és 

mindketten kikászálódtak. 

- Hívást kaptunk… - kezdte West a mamának címezve. 

- Csak erre jártunk - ajánlkozott Rudof, a legidősebb fiú.  

Mama gyilkos pillantást vetett Rudofra, és nem eresztette a pillantását. 

- Nem kő válaszónod senkinek! - förmedt a fiára. - Hallod? Senkinek! 

Rudof lesütötte a szemét, a nadrágja veszélyesen lecsúszott, és kilátszott a pi-

ros boxeralsója. Elege volt, hogy az anyja piszkálja, és a rendőrség sem hagy nyug-

tot neki. Ugyan mi az ördögöt csinált? Semmit. Csak az éjjel-nappaliból igyekezett 

hazafelé, mert az anyjának cigarettára volt szüksége, és mind vele tartottak, szépen 

sétáltak egyet, és átvágtak a templom parkolóján. Mi a baj azzal? 

- Nem csináltunk semmit - fonta össze a karját Rudof, és a zsarukra meredt. 

Brazil úgy érezte meg a küszöbön álló verekedést, mint macska az esőt. Meg-

feszült a teste. A tekintete sebesen végigfutott a sötétben nyugtalanul álldogáló ki-

csi, de erőszakos csoporton. Mama közelebb gurult Westhez. 



Nyomta a bögyét valami, amit már régen ki akart adni magából, és most alka-

lom is kínálkozott rá. A gyerekei mind hallanák, és ez a két fakabát sem úgy festett, 

mint aki esztelenül nekiesne bárkinek is. 

- Most értünk ide - mondta mama Westnek. - Hazafelé sétáltunk, mint akárki 

más. Torkig vagyok azzal, hogy maguk üldöznek minket. 

- Senki sem… - kezdte újból West. 

- De igen! De még mennyire, hogy vegzáltak minket! - Mama egyre hangosab-

ban és dühösebben kiabált. - Ez egy szabad ország! Ha fehérek vónánk, azt hiszi, 

kihívta vóna valaki a rendőrséget? 

- Fején találta a szöget - felelte West ésszerűen.  

Mamának leesett az álla. A gyerekei összezavarodtak. Soha nem hallott, cso-

dával határos dolog volt, hogy egy fehér zsaruhölgy ilyesmit elismerjen. 

- Szóval egyetért azzal, hogy azért hívták ki magukat, mert feketék vagyunk - 

akarta tisztázni a dolgot mama. 

- Így gondolnám, és ez egyáltalán nem tisztességes eljárás. De amikor a hívást 

kaptam, nem tudtam, hogy feketék - folytatta West ugyanazon a nyugodt, de biztos 

hangon. - Nem azért jöttünk ki, mert feketék, fehérek, ázsiaiak, vagy hottentották. 



Azért jöttünk, mert ez a dolgunk, és biztosak akartunk lenni abban, hogy minden 

rendben van. 

Mama kezdte felkorbácsolni magában a gyűlöletet, miközben West felé gurult, 

nyomában a fészekalja gyerekével. De megingott. Úgy érezte, a sírás kerülgeti, és 

nem tudta, miért. A rendőrök beszálltak a fényes, új kocsijukba, és elhajtottak. 

- Húzd mán fel a nadrágod, Rudof! - nyavalygott mama. - Megbotlasz, oszt ki-

töröd a nyakad. Te is Joshua.  

Előregurult az éjszakában, szegény lakásuk felé. 

 

Brazil és West csendben ültek a Wilkinson Boulevard felé tartó kocsiban. Bra-

zil arra gondolt, amit West ennek a családnak mondott. West többször is többes 

szám első személyben beszélt, amikor a többség egyes szám első személyt használt 

volna, mintha Brazil ott sem volna. Jó érzés volt, hogy őt is belevette, és megindí-

totta West gyöngédsége ezzel a sértett, gyűlölködő családdal szemben. Brazil szíve-

sen mondott volna valamit Westnek, hogy éreztesse, valahogy értésére adja a nagy-

rabecsülését. De most is ugyanúgy képtelen volt megszólalni, mint korábban Ham-

mer esetében. 

West a város felé haladt. A gondolataival volt elfoglalva, és azon törte a fejét, 

vajon a társa miért olyan csendes. Talán dühös rá, hogy kihagyja a hívásokat, vagy 



legalábbis megpróbálja kihagyni őket. Pocsékul érezte magát. Hogy venné, ha for-

dított helyzetben volnának? Nem valami kedves eljárás, és Brazilnak minden oka 

megvan arra, hogy nehezteljen rá. West mérhetetlenül szégyellte magát. Felhango-

sította az autórádiót, és leemelte a mikrofont. 

- Hétszáz - mondta. 

- Hétszáz - válaszolta a diszpécser. 

- Tíz-nyolcas vagyok. 

Brazil nem hitt a fülének: West éppen most mondta, hogy szolgálatban van, és 

ő is fogadja a hívásokat, akárcsak bárki más. És most kettejüket is a helyszínre 

küldhetik. Ha baj van, nekik is ott a helyük! És nem is kellett sokáig várniuk. Az 

első hívás a Vigasztaló Miasszonyunk katolikus templomhoz szólította őket. 

- Bejelentés érkezett, hogy az utca túloldalán, a bevásárlóközpontbeli klubból 

túl hangosan bömböl a zene - hangzott az utasítás. 

A diszpécser beceneve Radar volt, és jó okkal volt az. Először is Radar az 

észak-karolinai országúti rendőrségnél kezdte a pályáját, ahol híres lett arról, hogy 

kocsikat, támpilléreket, épületeket, teherautókat, útjelző táblákat, gyalogosokat, 

alacsonyan szálló repülőgépeket, hőlégballonokat, fákat állított meg, és büntetett 

meg gyorshajtásért. Egyszerűen imádta a radart. Mélységesen odavolt, hogy kint 

lehet az élet országútján, és a semmit sem sejtő zsiványokat beszipkázhatja, amikor 



azok fontos helyekre vagy helyekről sietnek. Radar nyugdíjba ment. Vett egy ra-

darvektort, és diszpécserként új karriert kezdett, hogy ki tudja fizetni. A 911-es se-

gélyhívó telefonközpontosai szerint Radar megérzi a bajt, még mielőtt bekövetkez-

ne. A templomnál jelentett problémánál például kifejezetten rossz érzése volt. 

Ezért adta a bejelentést West rendőrfőkapitány-helyettesnek, mert Radar sze-

mély szerint meg volt győződve arról, hogy egy nőnek sem volna szabad egyenru-

hát hordania, hacsak nem meztelen alatta, és nem a zsarumagazinok címlapján sze-

repel, amiket Radar még nagyon szeretett. A médiumra jellemző megérzésen túl 

Radar tudta, hogy a panaszos ez esetben a Fat Man’s Lounge, amit egy rakás go-

nosztevő üzemeltet, akik osztják a nők helyéről alkotott véleményét. Colt, a 

kidobóember, nem reagál majd pozitívan, amikor West a csilibili sávjaival, seggé-

vel és nagy dudáival odamegy. 

 

Westnek erről sejtelme sem volt, amikor rágyújtott, és élesen visszakanyaro-

dott a Statesville Avenue-n. A mobil adatbázisra biccentett. 

- Negyven percembe került, hogy megtanuljam kezelni - mondta Brazilnak. - 

Magának tíz perce van rá. 

A Vigasztaló Miasszonyunk katolikus templomban különleges zenei este volt, 

és a parkolót zsúfolásig megtöltötték a kocsik. A charlotte-i Aranyoldalakon kevés 



cím állt a katolikus templomok címszó alatt, ám annál nagyobb volt a választék a 

baptista, adventi keresztény, presbiteriánus, apostoli, Isten gyülekezete, evangéli-

kus, pünkösdi, nem pünkösdi, evangéliumi, teljes evangéliumi, szilárd evangéliumi 

templomok közül, hogy csak párat említsünk. Huszonnyolc az egyhez arányban 

múlták felül a katolikusokat. 

A katolikus templomok amúgy is beszorultak a város egyetlen buddhista temp-

loma és a nyelveken szóló karizmatikusuk közé, akiknek saját nyelvük volt. Ami 

azt illeti, a katolikusok nem lehettek nyugodtak a templomukkal kapcsolatban, mert 

sosem tudták, mikor gyújtják fel álruhás emberek, vagy kritizálják őket a vezércik-

kekben. A Vigasztaló Miasszonyunk gyülekezete ezen az estén zenével látta el a 

környéket, a színes üvegablakok ragyogtak a sötétben, Jézus fényesen és színesen 

tündökölt sokféle pózban és bárányokkal. 

- Biztos, hogy nem a bár tett panaszt a templomra? - tűnődött fennhangon Bra-

zil. 

West is elég furcsának találta a helyzetet. Hogy az ördögben hall bárki is bár-

mit abban a templomban a saját kórusán kívül, amely most teli torokból üvöltött 

egy zsoltárt, mégpedig gitár-, orgona-, dob- és feltehetően még egy-két hegedűkísé-

rettel. West egyenesen az utcán át befordult a bevásárlóközpontba, és átvágott a 

parkolón. A Fat Man’s Lounge-ban láthatóan kisebb volt a forgalom, mint a temp-



lomban. Néhány gyanús külsejű krapek állt előtte, söröztek, cigarettáztak és 

Westéket fixírozták. 

Brazil nem hallott egyetlen hangot sem kiszűrődni a bárból. Gyanította, hogy a 

templomból tett valaki panaszt, hogy borsot törjön a Fat Man orra alá, ami látható-

an maga volt a fertő. A Miasszonyunk gyülekezete kétségtelen más társaságra 

vágyna az utca túloldalán: valami családcentrikus, egészséges intézményre, mint a 

Shoney vagy a Bombasiker videotéka, esetleg egy sportbár. A bár előtt ácsorgó pa-

sik ellenséges pillantása követte a rendőrkocsit, amíg West le nem parkolt. West és 

Brazil kiszálltak, és a fogadóbizottság felé sétáltak. 

- Hol a zaj? - kérdezte West. - Panasz érkezett. 

- A zaj csak odaát van - bökött az állával az egyik pasi a templom felé. Bátran 

meghúzta az üveget; részeg volt és utálatos. 

De West nem tágított. 

- Úgy hallottuk, innen jön a zaj. 

A bár felé indult. Brazil is vele tartott, a pasik kitértek előlük. Fat Man egy le-

hangoló, sötét oroszlánbarlang volt, ahol füst csíkozta a levegőt és zene szólt, de 

nem túl hangosan. A faasztalok mellett férfiak ittak, nézték a tangás, bojtokkal fel-

cicomázott nőt a színpadon, aki súlyos, lelógó mellét pörgette. Brazil nem akarta 

feltűnően bámulni, de szinte biztosra vette, hogy a bal mellére élénk sárga színnel a 



Szaturnuszt tetoválták, és a gyűrűk gyorsan forogtak a bolygó körül. Nagy körök-

ben. Minden kétséget kizáróan emberi lényen ennél nagyobb dudákat még nem lá-

tott. A Huncutka művésznevű sztriptíztáncosnő egy újabb Valiumra vágyott, szom-

jas volt, rágyújtott volna, és a francba is, még a zsaruk is befutottak. És most? A 

másik irányba kezdte pörgetni a mellét, aztán két különböző irányba, amitől a férfi-

ak rendszerint beindultak, de a ma esti fukar bandát annyira lehetett felgerjeszteni, 

mint egy rakás halottat a temetőben. Huncutka elmosolyodott. A fiú zsaru képtelen 

volt levenni róla a szemét. 

- Nem láttál még cicit? - kérdezte, amikor a fiú elment mellette. 

Brazil közömbös maradt. West hűvös pillantást vetett Huncutkára, és arra gon-

dolt, hogy a bal mellén a tükörtojásos tetoválás egész ügyes, nem is szólva arról, 

hogy mennyire helyénvaló. Hiszen ennek még striái meg narancsbőre is van, a kun-

csaftjait semmi sem izgatja, ami nem folyékony és pohárban van. Colt, a 

kidobóember úgy indult meg feléjük, mint egy sürgős feladatot teljesítő tehervonat. 

Fényes, fekete öltönyében, vastag aranyláncaival és piros bőr nyakkendőjével nagy 

volt és ijesztő. Úgy festett, mint aki szívesen tesz kárt bennük, és Brazillal kezdené. 

- Hangos zenére panaszkodtak - mondta West Coltnak. 

- Hall ilyesmit? - emelte fel hatalmas állát Colt, izmos nyakán kötélként dudo-

rodtak ki az erek. 



Csordultig volt gyűlölettel a fehér zsaruk, de főként a nő iránt. Mégis mit kép-

zel, kicsoda, ahogy peckesen bevonul a csicsás egyenruhájában a Fat Manbe, a sok 

csillogó szarral, hogy bántsa a keményen dolgozó embereket, amilyen ő is? Felné-

zett Huncutkára, hogy ellenőrizze, nem hagyja abba a melót. Mostanában mintha 

minden éjjel több energiát kéne belepofoznia, több fájdalmat kéne okoznia neki, 

persze olyan helyeken, ahol nem látszik, hogy rávegye a munkavégzésre. Huncutka 

egyre inkább mellőzi a melót. De ez senkit sem érdekelt. Senki sem ad borravalót. 

Két törzsvendég felállt és elment, pedig még gyerek volt az idő. Ez is a zsaruk mi-

att. 

Colt feltépte az oldalsó kijáratot, ami egy sikátorba vezetett. Megragadta Bra-

zilt az egyenruhája elején, de olyan erővel, hogy elszakította. 

- Héééé! - kiáltott fel Brazil. 

Colt felemelte a kis nyámnyilát, és kivágta a szemétbe, ahova való volt. A 

szemeteskukák nagy zörgéssel gurultak szét az úttesten, üvegek csörrentek. Még 

szerencse, hogy Brazil amúgy is koszos volt. Még időben kecmergett talpra, hogy 

lássa, amint West előkapja a bilincset. Colt megragadta az ingét, hogy őt is kivágja, 

miközben a kis szőke szaros S. O. S., S. O. S.-t ordított a rádiójába. 

  

Tizenkettedik fejezet 



Colt hörögve elnémult, és a tisztánlátás egy vakítóan fényes pillanatáig úgy 

érezte, mintha bikanyakába valaki egy biliárddákót nyomott volna. Az eszmélet-

vesztés határán azt érezte, hogy az az istenverte szuka a mutatóujját a légcsöve mel-

letti lágy részbe fúrja. Nem kapott levegőt. Ahogy a nő tovább fúrta az ujját, 

Coltnak kilógott a nyelve, és levegő után kapkodva hörgött, a szeme pedig kigu-

vadt. Lassan térdre rogyott, és most már egy pisztolycsővel nézett farkasszemet. 

Coltnak csengett a füle és dobolt a vér az ereiben, miközben a szuka úgy sikított, 

mintha elevenen fel akarná falni. 

- Ha megmoccan, szétloccsantom az agyát, maga rohadék!  

Huncutka tekergett, a vendégek ittak. A nő segítségére siető zsaruk berobban-

tak a bejárati ajtón, a sötét, füstös terem távol eső végében. West Colt húsos hátába 

nyomta a térdét, és szorosan összebilincselte a kezét a háta mögött. Brazil áhítattal 

vegyes tisztelettel nézte. 

A zsaruk elvitték Coltot és a részeg pasikat a dutyiba. Huncutka előtt megvil-

lant az esély: lement a kifutójáról, a redves, összehajtogatott dollárokat kiszedte a 

harisnyatartójából, magára húzott egy trikót, és rágyújtott. Ezúttal örökre hátat for-

dít ennek a helynek. 



- Miért hagytam, hogy belerángasson ebbe? - mondta West, amikor kinyitotta a 

kocsijukat. - Többé nem csinálok ilyet. - Beszállt, maga elé rántotta az övet, és be-

indította a motort. 

Mindketten izgatottak voltak, de igyekeztek nem mutatni. Brazil összefogta el-

tépett ingét, amiről a gombok fele lepattogott. West észrevette, hogy a fiú mellkasa 

is szépen kidolgozott, és nem csak a karja, lába, válla izmos. Azonnal leállt minden 

jelzéssel, úgymint testbeszéd, pillantás, szó vagy hév. Különben is honnan ez az 

egész? Az űrből. Nem tőle. Nem bizony. Kinyitotta a kesztyűtartót, ásott, amíg elő 

nem halászott egy kis tűzőgépet, amiről biztos volt, hogy ott van valahol. 

- Maradjon nyugton! - förmedt rá Brazilra, mintha parancsot osztogatna. 

Közelebb hajolt, mert másként nem segíthetett volna, és összefogta a fiú ingét, 

majd tűzni kezdett. Brazil érezte a haja illatát; az övé mintha égnek állt volna. Nem 

mozdult. Még levegőt sem mert venni, amikor a nő ujjai hozzáértek. Biztos volt 

benne, hogy a nő tudja, mit érez, és ha akárcsak megrezzenne vagy akaratlanul is 

bárhol hozzáérne, West sosem hinné el, hogy véletlenül történt. Azt hinné róla, 

hogy ő is csak egy fasz, aki képtelen uralkodni magán. Soha többé nem tekintené 

személynek, érzékeny emberi lénynek. Leszállna a férfiak többségének a szintjére. 

Ha csak egy centit is jobbra hajolna, rögtön meghalna, itt, a nő kocsijának az ülé-

sén. 



- Mikor csinált utoljára ilyet? - nyögte ki Brazil. 

West a felcsíptethető nyakkendővel rejtette el a javítást. Minél inkább igyeke-

zett, hogy ne érjen hozzá a fiúhoz, annál ügyetlenebbül matatott, és érintette meg 

akaratlanul is. Idegesen el akarta tenni a tűzőgépet, de elejtette. 

- A jelentésekhez használom - keresgélt az ülés alatt. - Ne higgye, hogy valaha 

is bárki ingét stoppoltam vele. - Harmadszori próbálkozásra tudta csak becsukni a 

kesztyűtartót. 

- Nem - köszörülte meg megint a torkát Brazil. - Én arra gondoltam, amit bent 

csinált. A pasi legalább százhuszonöt kiló volt, maga mégis földre terítette. Egye-

dül. 

West sebességbe tette a kocsit. 

- Magának is sikerülne - felelte. - Csak képzettség kérdése. 

- Maga talán hajlandó…? 

West úgy tartotta fel a kezét, mintha megállítaná a forgalmat.  

- Nem! Nem vagyok egy egyszemélyes rendőr-akadémia! - Megkocogtatta a 

mobil adatbázist. - Léptessen innen ki minket, partner. 



Brazil óvatosan helyezte az ujjait a billentyűzetre. Gépelni kezdett. A rendszer 

úgy csipogott, mintha kedvelné. 

- Nagyon menő - jegyezte meg elismerően. 

- Kicsi agy - mondta West. 

- 700-as egység - mondta Radar, a diszpécser. - Eltűnt személy a Midland öt-

százötvenhat alatt. 

- A francba. Már megint. - West felkapta a mikrofont, és odadobta a partneré-

nek. - Lássuk, mit tanítanak manapság az önkénteseknek. 

- 700-as - mondta be Brazil, hogy mindenki hallja. - Tíz-tizennyolcon vagyunk 

a Midland öt-ötvenhat felé. 

 

Az eltűnt személyekkel kapcsolatban hihetetlenül sok volt a papírmunka. Ezek 

a nyomozások mindig eredménytelenek maradtak, mert vagy nem tűnt el az illető, 

vagy eltűnt és már meg is halt. Radar előnyben részesítette volna, ha a Fat Manben 

jól fenéken billentik Westet. De ezzel legalább elintézhette, hogy élete végéig 

nyomtatványokat tölt ki, és a Midland ráadásul önkormányzati bérlakásokkal volt 

tele, ami nem éppen kellemes hely egy nőnek meg a riporter kísérőjének. 

 



Luellen Wittiker egy garzonban lakott. Az 556-os nagy számjegyekkel állt az 

ajtaján, akárcsak a Midland Court többi lakásán. A város erről ingyen gondosko-

dott, hogy a zsaruk hamar megtalálják, amikor éjjel reflektorok pásztáznak és kere-

sőkutyák lihegnek. Luellen Wittiker Mint Hillről költözött ide nemrégiben, ahol a 

Wal-Martban volt pénztáros, amíg el nem érte terhessége nyolcadik hónapját, és 

elege nem lett abból, hogy Jerald mindig átjön. Hányszor mondja, hogy nem. Nem. 

Fel-alá járkált, a kezét tördelte, miközben Tangine, a négyéves lánya az ágyról 

figyelte, ami a bejárat közelében volt. A fal mellett még dobozok voltak egymásra 

pakolva, bár nem sok, mert a Wittiker család kevés poggyásszal utazott. Luellen 

minden órában azért imádkozott, hogy Jerald ne jöjjön rá, hova költözött. Biztos 

felkeresné. De mennyire! Luellen járkált még egy kicsit. Hol az ördögben van a 

rendőrség? Azt hiszik, ez valami félretehető ügy? Most nem tudjuk, majd később 

felszedjük? 

Hát igen, biztos rátalálna. Amiatt a rossz pénz kölyke miatt. Wheatie most is 

valahol kint volt. Isten tudja, hol, valószínűleg Jeraldot próbálja előkeríteni, aki 

nem a biológiai apja volt, viszont az anyja legutóbbi barátja. Wheatie istenítette 

Jeraldot, és ez volt a gond. Tangine figyelte az anyját, ahogy fel-alá járkált. 

Tangine-nek egy nyalóka volt a szájában. Jerald csak egy rossz arcú drogos, aki a 

komoly cuccot veszi-adja, és maga is él vele. 



Kokó, krekk, fű meg a többi. Úgy jár a nagy melegítőjében meg a Fila edzőci-

pőjében, mint egy NBA kosárlabdás, és briliáns fülbevalója is van, meg egy négy-

szer négyes, fekete alapon sárga és vörös mintás tetkója. 

Amint megjelenik a kocsijával, Wheatie rögtön beindul, mocskos szájú lesz és 

úgy himbálja magát, mint Jerald. A végén még le is kever majd Luellennek, szitko-

zódik vele és füvet szív. Pont úgy, mint Jerald. Lépteket hallott a lépcsőn, és ki-

szólt, hogy biztosra menjen. 

- Rendőrség - kiáltott vissza egy női hang. 

Luellen elhúzott egy nagy salakbeton darabot az ajtó elől, majd elhúzta a be-

tonba ágyazott vasrudat is, amit egy építkezésen talált. Hasonlóan improvizált zár 

volt a hátsó ajtón is. Ha Jerald vagy a rossz barátai bejutnának is, legalább hallaná a 

kaparászást és zörgést, és maradna ideje, hogy elővegye a matt fekete, kilenc mil-

liméteres Beretta 92FS típusú pisztolyát a Tritium éjjellátóval, famarkolattal és ti-

zenöt golyós tárral együtt. A fegyver is Jeraldtól származott, és nagy hiba volt, 

hogy Jerald neki adta ezt az uraságtól levetett holmit. Ha akárcsak bekopogna az 

ajtón, az volna az utolsó mozdulata. 

- Jöjjenek csak be - szólt le Luellen a két rendőrtisztnek a lépcső tetejéről. 

Brazil szeme lassan hozzászokott a műanyag görög oszlopot formázó lámpa 

egyetlen körtéjének erős fényéhez. A kis tévé be volt kapcsolva, a Braves a 



Dodgers ellen játszott. A sarokban egy hifi volt, a falak csupaszak, a nappaliban le-

vő ágy vetetlen, és egy kislány ült rajta. A haja be volt fonva, és szomorú volt a 

szeme. Pokolian meleg volt, és Brazil izzadni kezdett. West is, aki a fém csiptetős 

írótáblájára tett egy végtelennek tűnő nyomtatványt, és készen állt arra, hogy sokat 

írjon. Luellen mesélni kezdett a rendőrhölgynek Wheatie-ről; elmondta, hogy örök-

be fogadta, és a fiú átkozottul féltékeny Tangine-ra és a még névtelen, meg nem 

született babára. 

- Szóval felhívta, miután lekéste a buszt - ismételte meg írás közben West. 

- Azt akarta, hogy menjek el érte, de azt feleltem, hogy szó sem lehet róla - 

mondta Luellen. - Amikor legutóbb terhes voltam, felugrott rám, és elvetéltem. Ak-

kor tizenöt volt. Mindig is tele volt gyűlölettel, mert mint mondtam, örökbe foga-

dott. Első perctől csak baj van vele. 

- Van róla friss képe? - kérdezte West. 

- Elcsomagoltam. Nem hiszem, hogy elő tudom kotorni. 

Az anya szerint Wheatie kicsi, csúnya bőrű gyerek, Adidast, buggyos, lelógó 

nadrágot, pávakék Darázs pólót és baseballsapkát visel, és lépcsősen van nyírva a 

haja. Bárhol lehet, de Luellen aggódott, hogy rossz kölykök társaságába került, és 

droggal kereskedik. 



Brazil sajnálta Tangine-t, aki láthatóan jelentéktelen porszem volt a dolgok 

rendszerében. A kislány lemászott az ágyról, mert érdekelte a szőke férfi a fényes 

bőrrel kivarrt egyenruhában. Brazil elővette a lámpáját és ide-oda ugráltatta a fény-

kört a padlón; úgy játszott a gyerekkel, mint egy kismacskával. Tangine nem tudta 

ezt mire vélni, és megrémült. Sikított, és addigra sem hagyta abba, amikor a rend-

őrök indulni készültek. 

Az anyja figyelte Brazilt és Westet, ahogy a sötétben letapogatóznak a lépcsőn. 

- Micsoda módja a távozásnak - mondta West a partnerének, miközben 

Tangine visított és jajgatott, mintha nyúznák. 

Brazil nem vett észre egy lépcsőfokot, és a fenekére esett. 

- Meggyújtanám a villanyt, ha volna - jegyezte meg Luellen az ajtónyílásból. 

 

A következő két órát az irattárban töltötték. West újabb nyomtatványokat töl-

tött ki, és közben arra gondolt, hogy fogalma sem volt, hogy manapság ennyi van 

belőlük. Döbbenetes volt. Ráadásul aznap éjjel egyetlen ismerős sem akadt a szol-

gálatban levők között, és mind udvariatlanul viselkedtek, nem tisztelve West rang-

ját. Ha paranoiás lett volna, biztos összeesküvést szimatolna, mert úgy festett, 

mintha valaki utasította volna az adminisztrátorokat, hogy alaposan tanítsák meg 

kesztyűbe dudálni a rendőrfőnök-helyettest, hogy jól betegyenek neki. Westnek 



többnyire a hátukat mutatták, miközben a Frescájukat vagy a diétás kólájukat itták 

és gépeltek. West a sarkára állhatott volna, de nem tette. Maga írta be az eltűnt 

személyről tett bejelentést az Országos Bűnüldözési Információs Központ adat-

bankjába. 

Brazillal még egy kicsit köröztek a midlandi körzetben, mert remélték, hogy 

ráakadnak a csúnya bőrű, Darazsas pólós, basebellsapkás kis adoptált fiúra. Lassan 

hajtottak el az utcasarkokon falat támasztó, utcai lámpák alatt lődörgő fiúk mellett, 

akik gyűlölködő tekintettel követték őket. Wheatie nem került elő, és ahogy telt az 

idő, Brazil kapcsolatot teremtett vele. Elképzelte Wheatie nyomorúságos életét, 

magányát és haragját. Miféle esélye lehet egy ilyen fiúnak? Rossz példa van csak 

előtte, és odakint nincsenek mások, csak zsaruk, akik - mint a cowboyok - csak arra 

várnak, hogy lasszóval befogják és elővezessék. 

Brazil gyermekkora sem volt maga a tökély, de még így sem lehetett ezzel ösz-

szehasonlítani. Legalább ott volt a teniszpálya és a kedves szomszédok. A 

davidsoni biztonsági szolgálat családtagként kezelte, és mindig szívesen látták a kis 

téglaburkolatú őrszobájukon, meghallgathatta a meséiket, pletykáikat és lódításai-

kat. Amikor bement hozzájuk, kivételezettnek érezhette magát. Ez igaz volt a mo-

sodára is, amelynek tetejét egymásba gabalyodott fémek fedték: a ruhájukért bené-

ző diákok mindig feldobálták a fogasaikat, amelyek aztán évekig fent rozsdásodtak. 

Doris, Bette és Sue mindig tudott Brazilra időt szakítani. És így állt a dolog az ét-



kezdével, az M&M cukrászdával, a könyvesbolttal, vagy ami azt illeti, bármelyik 

hellyel, ahol megfordult. 

Wheatie semmi ilyet nem tapasztalt, és valószínűleg nem is fog. West e pilla-

natban egy sofőrt ostorozott, hogy nem kapcsolta be a biztonsági övét. Wheatie a 

hőseivel lötyögött a Beatties Ford Roadtól nem messze eső nyomornegyedben. Há-

rom barátja volt, akik mind több évvel idősebbek voltak Wheatie-nél. A haverjai 

nagy nadrágot, nagy cipőt, nagy stukkert viseltek, és a zsebük nagy köteg bankótól 

dagadt. Pacsit adtak, röhögtek, és elszálltak a fűtől. Hát igen, jó kis éjszaka volt, és 

egy édes pillanat erejéig az üres, sajgó pont Wheatie szívében megtelt, és nem fájt. 

- Adjatok egy pisztolyt, és dolgozom nektek - ajánlotta Soványnak. 

- Egy ilyen kis mitugrász, mint te? - nevetett Sovány. - Á! - rázta a fejét. - Ha 

melót adok, eltángálnak, és a végén semmim sem lesz. 

- Hülyeség - mondta Wheatie a legnagyfiúsabb, leghetvenkedőbb hangján. – 

Velem senki sem cseszhet ki. 

- Dehogynem cseszhet - tódította Keccsölő. 

- Dehogynem cseszhet - ismételte Frász Keccsölőt, és adott egy tockost 

Wheatie fejére. 



- Kaját kell szereznem, ember - mondta Sovány, aki utazás után egy ökröt is 

meg tudott volna enni. - Mit szólnátok, ha megtámadnánk Hardee-t? 

Szó szerint értette. Sovány és társai a fű hatása alatt álltak, és fel voltak fegy-

verkezve, és Hardee megtámadása olyan jó ötletnek tűnt, mint azon az estén bármi 

más, amit kiötlőitek. Mind bezsúfolódtak Sovány piros Geo Trackerébe. Amikor 

elindultak, úgy bömbölt a rádió, hogy a basszust öt autóval arrébb is érezni lehetett. 

Wheatie-nek menet közben járt az agya, Jeraldra gondolt, hogy milyen büszke len-

ne e percben rá. Jeraldra mély benyomást tennének a haverjai. Wheatie azt kívánta, 

bárcsak Sovány, Keccsölő és Frász megismerkedhetnének Jeralddal. A francba is, 

nem hátrálnának, és mutatnának iránta egy kicsivel nagyobb tiszteletet? Kibaszottul 

így volna! Nézte az elsuhanó telefonpóznákat és autókat, és egyre hevesebben do-

bogott a szíve. Tudta, mit kell tennie. 

- Adjatok egy fegyvert. Megcsinálom - mondta olyan hangosan, hogy a heavy 

metál mellett is hallani lehessen. 

Sovány vezetett. Nevetett, és a visszapillantó tükörben Wheatie-t stírolta. 

- Tényleg? Raboltál már ki valakit? 

- Az anyámat. 

Ezen mind nevettek. 



- Az anyját! Haha! Elvetemült figura! 

Hörögtek, vihogtak, szlalomoztak a forgalomban. Frász előhúzta a magas fé-

nyű, hat és fél hüvelykes csövű, diófa markolatú, rozsdamentes acél, állítható 

irányzékos 357-es Ruger Blackhawk revolverét a hat Hydra-Shok golyóval. Oda-

nyújtotta a fegyvert Wheatie-nek, aki úgy tett, mintha mindent tudna a revolverek-

ről, amit csak lehet, és otthon számos ilyet tartana. Megálltak a Hardee előtt. A ha-

verok drogtól üveges tekintetüket Wheatie-re szegezték. 

- Oké, faszfej - kezdte Sovány. - Bemész, kérsz egy tizenkét darabos vacsorát, 

csak fehér hússal. - Előrántott egy húszdollárost. - Fizetsz és vársz. Nem teszel 

semmit, amíg meg nem kapod a kaját, érted? Aztán a hónod alá vágod, előhúzod a 

pisztolyt, kirámolod a pénztárgépet, és elinalsz. 

Wheatie bólintott, a szíve úgy vert, mint a pöröly. 

- Nem itt várunk - mondta nyomatékosan Frász, és fejével a szomszédos 

Payless benzinkútra bökött. - Hanem ott, a kukánál. Ha soká maradsz, faszfej, elhú-

zunk, és itt hagyjuk a szaros seggedet. 

Wheatie megértette. 

- Szállj le rólam, te geci - vágott vissza keményen és legyőzhetetlenül, miköz-

ben előre, a nadrágja korcába dugta a fegyvert, és ráhúzta a pólóját. 



Wheatie csak azt nem értette, hogy ezt a Hardee-t már korábban is kirabolták, 

és ezzel Sovány, Keccsölő és Frász is tisztában voltak. Röhögtek és újabb füves ci-

gire gyújtottak, miközben Wheatie bement, ők elhajtottak. Wheatie kis seggét rács 

mögé dugják ma este. Testközelből ismeri meg a dutyit, a nadrágja lehullik, mert 

elveszik tőle az övét, majd egészen leesik róla, amikor valami faszfej kedvet kap az 

édes kis seggére. 

- Tizenkét részes, fehér hússal. - Wheatie hangja nem volt olyan magabiztos, 

amikor a pult előtt állt. Egész testében remegett, és be volt rezelve, hogy a hajhálós 

kövér, fekete hölgy a pult mögött tudja, mit forgat a fejében. 

- Mit kérsz mellé? - kérdezte a hölgy. 

A francba. Sovány ezt elfelejtette megmondani. Ha rosszat visz, kinyírják. 

Kapkodó, kemény pillantása körbeforgott, de sehol sem látta a piros Trackert. 

- Sült babot, káposztasalátát, kétszersültet. - Tőle telhetően igyekezett. 

Az asszony bepötyögte a gépbe, és elvette a húszasát. Wheatie a pulton hagyta 

az aprót, mert attól félt, hogy az asszony észreveszi a stukkerét, amikor a zsebébe 

dugja a visszajárót. Amikor a nagy zacskó csirkét és a hozzávalókat törékeny kis 

karja alá dugta, elővette a fegyvert, nem valami simán, de azért előhúzta, és a nagy, 

kövér hölgy ijedt arcának szegezte. 



- Ide az összes pénzzel, faszkalap! - parancsolta a legkegyetlenebb hangján, és 

kis kezében remegett a fegyver. 

Wyona vezette a Hardee-t, és ma este a pultnál is kénytelen volt dolgozni, mert 

két embere is beteget jelentett. Élete során már háromszor rabolták ki, és ez a kis 

fehér húsú faszfej nem emeli a számot négyre! Csípőre vágta a kezét, és dühösen 

lebámult rá. 

- Aztán mit csinálsz, ha nem, te kis geci? - kérdezte éneklő hangon. 

Wheatie nem számított erre. Hátrahúzta a ravaszt, és a keze még jobban kezdett 

reszketni. Megnyalta a száját, a szeme ide-oda ugrált. Döntenie kellett. Nem hagyja, 

hogy ez a kövér csirkés asszony tiszteletlen legyen vele. A francba is, ember! Ha 

pénz nélkül távozik, vége a karrierjének. És még azt sem tudja, hogy jó hozzávalót 

kért-e. 

Nagy bajban volt. Lehunyta a szemét, és meghúzta a ravaszt. Hihetetlen robaj 

hallatszott, a fegyver megugrott a kezében. A golyó átütötte a Wyona feje fölötti 

kivilágított táblán a Nagy Adag Sült Krumpli 1.99 Dollárt. Wyona elvette tőle a 

nagy 357-es Magnumot, Wheatie pedig futásnak eredt. 

Wyona hitt a közösségi beavatkozásban. Kirontott Wheatie után az ajtón. 

  



Végigvágtatott a gyerek nyomában a parkolón, át a Paylesshez, ami mögött egy 

piros Tracker állt, tele füvet szívó tinédzserekkel. A fiúk bezárták az ajtót. Wheatie 

hiába rángatta a kilincset, hiába üvöltött. A hatalmas asszonyság megragadta a nad-

rágját, és lerántotta bőr Adidas cipőjéig. A gyerek az összegubancolódott piros far-

merban az úttestre esett, miközben az asszony a fegyvert a kocsiban ülő srác fejé-

nek szegezte. 

Sovány tudta, mikor elszánt valakinek a tekintete. Ez a rohadt dög lelövi, ha 

akár csak pislant. Lassan felemelte a kezét a kormányról, és feltartotta. 

- Ne lőjön! - könyörgött. - Kérem, ne lőjön! 

- Hívd fel a kocsitelefonodon a 911-et! - üvöltötte Wyona.  

Sovány így tett. 

- Mondd meg, hol vagy, mit műveltél, és ha nem érnek ki két percen belül, 

szétlövöm a faszfejet! - visította, és határozottan Wheatie hátára tette a lábát, aki 

elerőtlenedve, arccal lefelé hevert az úttesten, és kezével a fejét fogta. 

- Most raboltuk ki a Hardee-t, és a Payless mögött vagyunk a Central Avenue-

n! - ordította Sovány a telefonba. - Kérem, jöjjenek gyorsan! 

Selma, a 911 központosa, akihez a hívás befutott, nem egészen értette, mi ez az 

egész. De elsőbbséget biztosított neki, mert az ösztönei egy nemsokára-nagy-



tragédia-lesz irányába taszigálták. Radar közben még nem végzett aznap éjszakára 

Westtel. A sürgős esetet azonnal továbbította neki. 

 

- A fenébe - morgott West, amikor elhajtott a Piedmonti Nyitott Középiskola 

előtt. Megpróbált más problémákat kerülni, és nem akarta még egyszer az életben 

az egysége számát hallani. Brazil nem tudta elég gyorsan felkapni a mikrofont. 

- 700-as - mondta be. 

- Ismeretlen probléma, a Central Avenue négyezres tömbje - mosolygott bele 

Radar a rádióba. 

West padlóig nyomta a gázpedált, átvágott a Central ezres blokkján, elfüstölt a 

Veteránok Parkja és a Saigon tér mellett. A többi egység is támogatta, mert mostan-

ra már minden szolgálatban levő zsaru előtt világossá vált, hogy a rendőrfőnök-

helyettesük segítség nélkül intéz egy csomó veszélyes ügyet. Amikor West begör-

dült a Paylessbe, hat kocsi villogott mögötte. Szokatlan jelenség volt, de West hálát 

érzett, és nem kérdezősködött. Kiszálltak Brazillal. Most, hogy megérkezett a segít-

ség, Wyona leeresztette a fegyvert. 

- Megpróbáltak kirabolni - mondta. 

- Ki? - kérdezte West. 



- Ez a kis fehér faszfej, itt a lábam alatt - közölte Wyona. West számba vette a 

lépcsős frizurát, a pattanásos bőrt, a Darazsas pólót és sapkát. A fiú nadrágja 

kosarascipője köré csavarodott, és West látta, hogy sárga boxeralsót visel. Egy nagy 

adag csirke és saláta hevert mellette a földön. 

- Bejött, rendelt tizenkét adagot, csupa fehér hússal, aztán előrántotta ezt - adta 

át a fegyvert Wyona Brazilnak, mert ő volt a férfi, és Wyonának még sosem akadt 

dolga rendőrnővel, és nem akarta most elkezdeni. - Kikergettem ide, ahol három 

geci várta. - Dühösen Soványra, Keccsölőre és Frászra mutatott, akik a Trackerben 

lapítottak. 

West elvette Braziltól a fegyvert. Hátrapillantott a közelben álldogáló és szem-

lélődő hat rendőrre. 

- Kasztlizzuk be őket - mondta a közlegényeknek. - Kösz - mondta aztán 

Wyonának. 

A fiúkat összeterelték és megbilincselték. Most, hogy hivatalosan is gonoszte-

vők lettek, és nem fenyegetett a lelövés veszélye, visszatért a bátorságuk. Gyűlöl-

ködve nézték a rendőröket, és kiköptek. West figyelmeztetően Brazilra nézett, ami-

kor visszaszálltak a kocsiba. Brazil begépelte a mobil adatbázisba, hogy végeztek a 

helyszínen. 

- Miért gyűlölnek minket annyira? - kérdezte. 



- Az emberek hajlamosak úgy bánni másokkal, ahogy velük bánnak - felelte 

West. - Vegye például a zsarukat, Sokan ugyanígy éreznek. 

Egy darabig csendben autóztak, más szegénynegyedeket hagytak el, és körülöt-

tük a csillogó, becsvágyó város szökött a magasba. 

- És maga? - kérdezte végül Brazil. - Hogyhogy nem gyűlölködik? 

- Jó gyerekkorom volt.  

Brazil ettől felpaprikázódott. 

- Nekem nem, mégsem gyűlölök senkit - mondta. - Tehát ne is kérje, hogy saj-

náljam őket! 

- Mit mondjak? - vett elő egy cigarettát West. - Az egész visszavezethető az 

Édenkertre, a polgárháborúra, a hidegháborúra, Boszniára. Arra a hat napra, ami 

alatt Isten megteremtette ezt az egészet. 

- Abba kellene hagynia a dohányzást - jegyezte meg Brazil, és egyre az járt az 

eszében, ahogy West keze ingjavítás közben hozzáért. 

  

Tizenharmadik fejezet 



Brazilnak sok töprengenivalója akadt. Sebtében megírta a cikkeit, és a külön-

böző megjelenések eltérő határidőihez igazodva, szétküldte őket. Furcsán nyugtalan 

volt, és távolról sem fáradt. Nem akart hazamenni, és amint West kiszállította a ko-

csijából a rendőrségi parkolóban, rögtön rosszkedve támadt. Hajnali negyed egykor 

lépett ki a szerkesztőségből, aztán a mozgólépcsőn lement az első emeletre. 

A nyomda teljes kapacitással működött, a sárga Ferag futószalagok óránként 

hétezer újságot mozgattak meg. Brazil kinyitotta az ajtót, és majd’ megsüketült a 

benti irdatlan zajtól. A fülvédőt viselő, nyomdafestékes kötényben dolgozó férfiak 

odabiccentettek, bár nem értették vad, piszkos világukban tett kóborlásait. Belépett, 

nézte a több mérföldnyi pergő nyomtatást, a kattogó hajtogatógépeket, a körkörös 

futószalagokat, amelyek sebesen szállították át az újságokat a számlálógépeken. Az 

ezen az ember fejében ritkán megforduló helyen keményen dolgozó emberek még 

sosem találkoztak olyan újságíróval, akit érdekelt volna, hogy okos szavai és fon-

toskodó cikkei miként kerülnek mindennap a polgárok kezébe. 

Brazilt megmagyarázhatatlanul vonzotta ezeknek a hatalmas, ijesztő gépeknek 

az ereje. Félelemmel vegyes áhítattal nézte, ahogy az első oldalon szereplő cikke 

több ezerszer egy folttá olvadva suhan el a szeme előtt. Alázatot ébresztett benne; 

nehezen hitte el, hogy ennyi embert érdekel, hogy hogyan látja a világot és mit akar 

róla mondani. Az éjszaka legfontosabb szalagcíme természetesen Batman és Robin 

voltak, akik megmentették az eltérített buszt. Volt egy egész rendes kis írás MIÉRT 



SZÖKÖTT MEG EGY FIÚ? címmel a városi szekció elején, és egy pár bekezdést a 

Fat Man’s Lounge-beli civakodásnak is szentelt. 

Brazil valójában az idők végezetéig írhatott volna sztorikat arról, amit West 

mellett tapasztalt. Felbaktatott egy fém csigalépcsőn a postázóba, és arra gondolt, 

hogy West partnernek nevezte. Újra meg újra felidézte a hangját. Tetszett, ahogy 

csengett: mély, de zengő és nőies volt. Régi fára és füstre, mohával bevont termé-

szetes kőre, napfoltos régi erdőben szétszórt Vénusz cipellőjére emlékeztette. 

Brazil nem akart hazamenni. Kislattyogott a kocsijához; kóborolni, gondolkod-

ni volt kedve. Rosszkedvű volt, de nem tudta az okát. Hiszen jó az élete! A munká-

ja már jobb nem is lehetne. A zsaruk nem is vetik meg olyan intenzíven vagy olyan 

általánosan. Eltűnődött azon, hogy talán fizikai oka van a rosszkedvének, amiért 

nem edz annyit, mint korábban, és nem termel elég endorfint, vagy nem feszíti ad-

dig az edzést, míg teljesen ki nem merül. Végigment a West Trade-en, nézte az éj-

szakában baktató, készpénzért a testüket áruló embereket. A „nőfik” beteg, világító 

tekintettel kísérték, ahogy elhaladt, és a fiatal prosti is kint volt a Cedar sarkán. 

Csábítóan sétált a járdán, és amikor Brazil lassan elhajtott mellette, kihívóan 

nézte. Feszes, levágott szárú farmert viselt, ami alig takarta kemény fenekét, pólóját 

is levágta közvetlen a melle alatt. Szokás szerint most sem hordott melltartót, és a 

melle mozgott járás közben, mialatt a szőke fiút nézte a fekete, hangosan bőgő mo-

torú BMW-ben. Kíváncsi volt, mi van a motorháztető alatt, és erre a gondolatra el-



mosolyodott. Ezek a Myers Park-i fiúk a drága kocsijukban ideosonnak, hogy meg-

kóstolják a tiltott gyümölcsöt. 

Brazil beletaposott a gázba, és kíváncsi volt, átér-e, mielőtt a sárga pirosra vált. 

Lekanyarodott a Pine-ra, elindult a Fourth Wardon, azon a szép, helyreállított kör-

nyéken, ahol a fontos emberek, így Hammer rendőrfőnök is lakott, rövid sétányira 

annak a városnak a szívétől, amelynek szolgálatára felesküdött. Brazil sokszor járt 

erre, többnyire azért, hogy elgyönyörködjék a nagy viktoriánus otthonokban, ami-

ket vidám színekre, ibolyakékre vagy halvány zöldeskékre festettek, vagy a kecses 

udvarházakban, a palatetőt szegélyező díszes jón és korinthoszi fogléceikkel. Falak 

és nagy azáleák voltak, fák, amik tisztázhatták a történelmet, mert azóta itt álltak, 

hogy lovak kocogtak ezeken az árnyas, úri utcákon, amelyeken csak a gazdagok és 

a híresek fordultak meg. 

A Pine-nak azon a bizonyos sarkán parkolt le, ahol a fehér ház állt, és ahol a 

házon körbefutó veranda fénybe borult, mintha rá várna. Hammer kertjében külön-

leges fűkeverék, meténg, árvácska, jukka, fagyalsövény és pachysandra nőtt. Szél-

csengők csilingeltek a sötétben, az igazság barátságos hangjait szórták szét, mint 

egy hangvilla; üdvözölték őt, Hammer protezsáltját. Brazil nem lépett tiltott terület-

re, ilyesmi meg sem fordult a fejében. De a Fourth Wardon számtalan kis nyilvános 

park volt, ahol egykét pad és egy szökőkút nyújtott felüdülést. Egy ilyen barátságos 

kis zug közvetlen Hammer háza mellett volt eldugva, és Brazil már egy ideje tudott 



erről a titkos kertről. Időnként elüldögélt itt a sötétben, amikor nem tudott aludni, 

vagy nem akart hazamenni. Sem tettben, sem gondolatban nem követett el rosszat. 

Nem követett el birtokháborítást. Nem követte, nem kukkolt. Mindössze arra 

vágyott, hogy ott üldögéljen, ahol senki sem látta. A legtöbb, amin áthatolt, Ham-

mer nappalijának ablaka volt, ahol semmit sem látott, mivel összehúzták a füg-

gönyt, és csak akkor látszott valami, ha egy árny elsuhant az ablak előtt, valakinek 

az árnya, aki ebben a házban lakott, és odamehetett, ahova kedve tartotta. Brazil 

egy kőpadon ült, ami hideg és kemény volt a piszkos egyenruhanadrágja alatt. Néz-

te a házat, és a szomorúság, amit érzett, szavakkal kifejezhetetlen volt. Elképzelte 

Hammert a finom házában, a finom családjával, a finom férjével. Finom kosztümöt 

visel, biztos mobiltelefonon beszél, elfoglalt és fontos személyiség. Brazil kíváncsi 

volt, milyen lehet, ha az embert ilyen asszony szereti. 

 

Seth pontosan tudta, milyen, és amikor betette a fagylaltospoharát a mosogató-

gépbe, erőszakos gondolatok forogtak a fejében. A késő esti fagylaltját tejkaramel-

lával és forró csokoládéval bolondította meg, amikor a Feleség Nagyfőnök belépett 

az Evian vizével. Mert mit tesz ez az asszony? Csak zsémbel, zsémbel, zsémbel. 

Nyúzza a súlya, a szívkoszorú erei, a cukrosságra való hajlama, a lustasága és fog-

problémái miatt. Seth bement a nappaliba, felkattintotta a „Seinfeld”-et, és megpró-



bálta az asszonyt kizárni, mialatt azon töprengett, mi vonzotta valaha is Judy Ham-

merhez. 

Amikor megismerte, erőteljes benyomást keltett. Sosem felejti el, hogy rajzo-

lódott ki az alakja a sötétkék egyenruhában. Micsoda jelenség volt! Seth sosem me-

sélte el, miket fantáziált róla: hogy legyűri, megbilincseli, lefogja, megbénítja, 

mozgásra képtelenné teszi és az erotikus fogság rabomobiljában magával cipeli. 

Hammer még ennyi év elteltével sem tudott róla. És semmi ehhez hasonló nem tör-

tént. Judy Hammer fizikailag sosem akadályozta. 

Sosem szeretkezett vele egyenruhában, még most sem, amikor annyi aranysuj-

tás és csillogó-villogó réz volt rajta, amitől a Pentagonban is leesett volna minden-

kinek az álla. Amikor Judy rendőrségi emlékülésekre és bankettekre ment, és kék-

ben jelent meg, Sethet elfogta a gyávaság. Legyőzte a látvány, tehetetlen és fruszt-

rált lett. Judy még ennyi év és ennyi csalódás után is pompás jelenség volt. Bárcsak 

ne éreztetné vele, hogy milyen értéktelen és ronda. Bárcsak ne kényszerítené bele a 

meghunyászkodásba, ne akarná belehajszolni életének tönkretételébe. Judy a hibás, 

hogy kövér és egy csődtömeg. 

A nagyfőnök, a felesége, őszintén szólva, semmit sem tudott a férje ambícióiról 

vagy kéjes fantáziálásáról, vagy neheztelései hosszú listájáról. Nem tartotta volna 

hízelgőnek, nem mulatott volna rajta, vagy nem érzett volna miatta felelősséget, 

mert Hammer rendőrfőnököt nem foglalkoztatta a dominancia, nem engedett a 



kényszernek, és nem feltételezte, hogy másokat megigéz vagy felizgat az életben 

betöltött pozíciója. Meg sem fordult a fejében, hogy Seth tejkaramellás és forró 

csokoládés, maraschino cseresznyével díszített fagylaltot eszik ebben az egészség-

telen időpontban, mert valójában azt kívánja, hogy az ágy fejtámlájához bilincselje, 

vagy illetlenül megmotozza, mégpedig jó sokáig. Seth azt szerette volna, ha Judy 

állati vágyért tartóztatja le, és eldobja a kulcsot. Szerette volna, ha Judy ellankad, 

kételkedni kezd önmagában és mindabban, amit tett. De ami egyáltalán nem érde-

kelte, az a magánzárka volt, amivé a házasságuk vált. 

Hammer rendőrfőnök nem volt egyenruhában, és nem beszélt mobiltelefonon. 

Hosszú fehér, vastag frottírköpenyt viselt, és álmatlanságban szenvedett, ami nem 

volt nála szokatlan. Ritkán aludt sokat, mert a gondolatai fütyültek a testére, és saját 

időbeosztásukat követték. A nappaliban ült, a Késő esti show duruzsolt a háttérben, 

miközben a Wall Street Journal-t, különböző feljegyzéseket, ősöreg édesanyja 

újabb levelét olvasta, valamint pár oldalt Marianne Williamson Visszatérés a szere-

lemhez című könyvéből. Hammer igyekezett kizárni a fejéből a konyhában zajt csa-

pó Sethet. 

Judy a magáénak érezte a kudarcot, amivel Seth a világban tett útja végződött. 

Mindegy, mit mondogatott magában, vagy mit mondott az Atlantában vagy 

Chicagóban hagyott pszichiáter, Hammer minden nap minden egyes percében 

mélységes kudarcot érzett. Valamit nagyon rosszul csinált, különben Seth nem kö-



vetne el öngyilkosságot villával, kanállal vagy csokoládéöntettel. Amikor visszate-

kintett, rájött, hogy az asszony, aki férjhez ment hozzá, egy másik lény volt. Ő, 

Hammer rendőrfőnök, annak az elveszett nőnek a reinkarnációja volt. Hammernek 

nem volt szüksége férfira. Nem volt szüksége Sethre. És ezt mindenki tudta, Sethet 

is beleértve. 

Egyszerű tény, hogy a legjobb zsaruk, tengerészgyalogosok, pilóták, nemzeti 

gárdisták, tűzoltók és általában a katonák, akik nők, személy szerint nem igénylik a 

férfipartnert. Hammer alatt is sok ilyen független ember szolgált. Hammer szó nél-

kül felvette őket, ha nem hasonlítottak azokra a férfiakra, akikre nem volt szüksé-

gük, mert ilyenkor rossz férfias szokásokat vettek fel, például gyakrabban kevered-

tek verekedésbe, lerázhatatlanok, követelődzők és zsarnokiak lettek. Hammer ennyi 

év után arra a következtetésre jutott, hogy egy túlsúlyos, neurotikus, nem dolgozó 

felesége van, aki mást sem csinál, mint nyafog. Judy Hammer készen állt a változ-

tatásra. 

Ezért aztán taktikai hibát követett el ezen a kora hajnali órán, a hosszú, tiszta 

köntösében. Úgy döntött, hogy kimegy a körbefutó verandájára, és leül a hintaágy-

ra, miközben chardonnay-t szopogat, hogy egy kis időre egyedül maradhasson a 

gondolataival. 

 



Brazil megbűvölten ült, amikor látomásként feltűnt, mint egy istennő, a lámpa-

fényben: fehéren és vibrálón. A szíve úgy görgött előre, hogy nem tudott lépést tar-

tani vele. Mozdulatlanul ült a hideg betonpadon, és félt, hogy a nő meglátja. Figyel-

te Hammer minden apró mozdulatát, ahogy előrehajolt, aztán kiegyenesedett, a 

csuklója hajlatát, ahogy az elkeskenyedő poharat fogta, a hintaágy hátára hajtott fe-

jét. Látta a nyaka ívét, ahogy lehunyt szemmel hintázott. 

Vajon mire gondolt? Hozzá hasonló ember, sötétebb árnyalatokkal, a lét egye-

dülálló, hideg sarkaival, amit senki sem ismer? Az asszony lassan, magányosan hin-

tázott. Brazilnak fájt a mellkasa. Vonzódott ehhez az asszonyhoz, de nem tudta 

volna világosan megfogalmazni, miért. Talán a hős iránti csodálat vonzotta. Ha le-

hetősége nyílna megérinteni, nem is tudná, mit tegyen. De ahogy nézte az éjszaká-

ban, mégis szerette volna megérinteni. Még korához képest is csinos volt. Nem tö-

rékeny, de izgalmas, erős, parancsoló, mint egy ritka, régi autó, egy kifogástalan 

állapotban levő régebbi BMW, amelynek műanyag helyett még krómból vannak a 

díszei. Karakteres, tekintélyes asszony volt, és Brazil biztosra vette, hogy a férje 

méltó vitapartnere, egy, a legkiválóbbak között számon tartott ember, egy ügyvéd 

vagy egy sebész, aki képes érdekes beszélgetést folytatni rövid, lényegre törő napi 

találkozásaik alkalmával a feleségével. 



Hammer rendőrfőnök ismét lökött egyet a hintán, és kortyolt a borából. Akár-

milyen magas pozíciót tölt is be, sosem fog megszabadulni az utcán szerzett tapasz-

talataitól. Átkozottul megérezte, ha figyelik. 

Hirtelen felpattant, és lábát erősen megvetve a verandán, az éjszakát fürkészte. 

Észre is vette a háza melletti bosszantóan közel fekvő kis parkban valakinek a hal-

vány körvonalait. Hányszor mondta a körzeti bizottságnak, hogy nem akarja, hogy 

a lakhelye környékén nyilvános hely legyen? De hallgat rá valaki? Brazil elször-

nyedt, amikor Hammer lesétált a lépcsőn, és a pachysandra között megtorpanva 

egyenesen rá meredt. 

- Ki van ott? - kérdezte. 

Brazil képtelen volt megszólalni. Hasznavehetetlen nyelvéről se egy tűz, se egy 

S. O. S. nem oldhatott volna fel egyetlen szót is. 

- Ki ül ott? - folytatta bosszúsan és fáradtan az asszony. - Mindjárt hajnali ket-

tő. A normális emberek ilyenkor már otthon vannak. Tehát maga vagy nem normá-

lis, vagy a házam érdekli. 

Brazil kíváncsi volt, mi történne, ha villámgyorsan elinalna. Kiskorában azt 

hitte, hogy ha teljes erőből elrohan, láthatatlanná válik, eltűnik vagy vajjá válik, 

mint Kis Fekete Sambo. De nem így történt. Brazil szoborrá merevedett a padon, és 

figyelte, ahogy Judy Hammer rendőrfőnök egy lépéssel közelebb jön. Valahol azt 



szerette volna, ha Hammer tudja, hogy ott van, hogy túlessen rajta, bevallja ezt az 

intenzív érzést, hogy Hammer elkergesse, kinevesse, elbocsássa a rendőrségtől, és 

végezzen vele, ahogy megérdemli. 

- Utoljára kérdezem! - fenyegette meg az asszony.  

Brazilnak eszébe jutott, hogy az asszonynál talán fegyver is van valamelyik 

zsebében. Jézusom, hogy történhet meg ez az egész? Amikor munka után idehajtott, 

nem akart problémát. Üldögélni akart, gondolkodni, morfondírozni a raison d’étre-

n, és hogy miként áll hozzá. 

- Ne lőjön - mondta, és lassan felállt, és a megadás jeleként feltartotta a kezét.  

Hammer azonnal tudta, hogy gyogyóssal van dolga. Ne lőjön? Mi az ördög ez? 

Egyértelmű, hogy olyasvalaki ült ott, aki ismeri. Különben miért feltételezné, 

hogy fegyver van nála, és kész azt használni is? Hammer mindig is táplálta azt a 

kimondatlan félelmet, hogy egy küldetéstudatban szenvedő stikkes végül leszedi. 

Merényletet követ el ellene. Gyerünk, próbáld meg! - ez volt a mottója. Újabb 

pachysandrák között végigment a téglafal mentén, miközben Brazil pánikszintje te-

tőzött. A kocsija felé pillantott, ami az utcán állt, és rájött, hogy mire elrohanna, be-

szállna és elhajtana, Hammer már rég felírná a rendszámát. Úgy döntött, elengedi 

magát, és teszi az ártatlant. Leült, a fehér köntösös asszony pedig közelebb lebegett. 

- Miért ül itt? - kérdezte alig egy lábnyira tőle. 



- Nem akartam senkit sem megzavarni - mentegetődzött a fiú.  

Hammer tétovázott, mert nem egészen úgy alakult, ahogy számított rá.  

- Mindjárt hajnali kettő - ismételte meg. 

- Annál egy kicsit később - ejtette az állát a tenyerébe Brazil. Az arca árnyék-

ban volt. - Szeretem ezt a helyet, maga nem? Olyan békés. Remekül lehet itt gon-

dolkodni, meditálni, a spirituális lényünkhöz férkőzni. 

Hammer meggondolta magát, és leült Brazil mellé a padra. 

- Ki maga? - kérdezte, és a közvetett fény művész volt, aki szeretettel festette 

meg az arcát, mialatt Brazilt tanulmányozta. 

- Senki különös - felelte Brazil. 

De mennyire, hogy kivételes, gondolta Hammer. Szörnyű életére gondolt, a 

férjére, akivel egy fedél alatt lakott. A padon mellette ülő megértette. Annak és 

olyannak értékelte, aki és amilyen. Tisztelte a hatalmát, ugyanakkor nőként is kí-

vánta. Mélységesen érdekelték a gondolatai, az elképzelései, a gyermekkori emlé-

kei. Brazil követte az ujjával a nyaka ívét, ahogy eltűnt a bolyhos, fehér frottírkö-

penyben. Nem kapkodott el semmit. 



Megcsókolta Hammert, eleinte tétován, amíg meg nem bizonyosodott, hogy az 

asszony visszacsókolja, aztán az alsó ajkát harapdálta, amíg a nyelvük össze nem 

ismerkedett, és barátokká nem váltak. 

 

Amikor Brazil felébredt a bezárt szobájában, vágytól elgyötört volt, és még 

nem végzett. Borzalmas volt. Ó, istenem, miért is nem lehet ez a valóság? Pedig 

nem az volt. Tény, hogy ott ült a kis parkban, és Hammer házát bámulta, aztán a nő 

kijött, hogy a verandán hintázzon. Az utána következők már nem voltak valóságo-

sak, kivéve töredékes álmaiban. Hammer nem tudta, hogy Brazil ott ült a sötétben, 

és hallja, ahogy a veranda fölött Észak-Karolina zászlaja csapkod a szélben. Nem is 

érdekelte. A fiú sosem érintette az ajkát az övéhez, nem simogatta puha bőrét, és 

soha nem is fogja. Brazil mélységesen szégyellte magát. Frusztrált és zavart volt. 

Hammer bizonyára harminc évvel idősebb nála. Hisz ez beteges! Biztos valami 

nagy baj van vele. 

Lejátszotta a rögzítőjén hagyott üzeneteket, amikor háromnegyed háromkor 

hazaért. Négyszer hívták, és mindannyiszor letették a kagylót. Ettől csak tovább 

romlott a hangulata. Akaratlanul is arra a következtetésre jutott, hogy a perverz 

azért van a nyomában, mert ő is deviáns. Egy beteg ember csak okkal vonzódhat 

hozzá. Brazil dühösen bújt bele hajnalban a futóruhájába. Felkapott egy teniszütőt, 

egy zsák labdát, és kikocogott az ajtón. 



Harmatos, nedves hajnal volt, de a nap már éreztette erejét. A magnóliafák ága-

it lehúzták a viaszos, fehér virágok, amelyek citromillatot árasztottak, amikor elsza-

ladt alattuk. Átvágott a davidsoni kollégiumi városrészen, végigfutott a Jackson 

Court mögött kanyargó kis úton a futópálya irányába. Gyorsan lefutott hat mérföl-

det, aztán dühödten labdákat szervált. Az edzőteremben súlyokat nyomott ki, több 

kört sprintelt, fekvőtámaszokat és felüléseket csinált, amíg szervezete természetes 

ópiátjai termelődni nem kezdtek. 

 

Hammert az elrontott délelőtt foglalkoztatta. Ez a jutalom, hogy változtatott a 

rutinján, és Westtel ebédelt, aki képtelen kimaradni a bajból. Hammer egyenruhá-

ban jött be, ami önmagában véve is rendkívül szokatlan volt. Nem tartotta szüksé-

gesnek, hogy a kerületi ügyésszel az elmúlt tizenöt évben a bírósági tárgyalások 

időpontján vitatkozzon, és most sem akart gondot. Hitt a személyes konfrontáció 

erejében, és úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy a kerületi ügyésszel szembenézzen. 

Reggel kilenckor már bent is volt a büntető bíróság nagy gránitépületében, és a vá-

ros vezető ügyészének várószobájában ült. 

Nancy Gorelicket olyan sokszor választották újra, hogy már senki sem indult 

ellene, és a lakosság jókora többsége nem is vette volna a fáradságot, hogy elmen-

jen szavazni, ha nincsenek más tisztviselők, akik ellen vagy mellett voksolhatnak. 

Hammerrel nem voltak jó barátok. A kerületi ügyész nagyon jól tudta, ki a rendőr-



főnök, és olvasott is Hammer hőstettéről a reggeli újságban. Batman és Robin. Is-

tenkém. Gorelick kíméletlen republikánus volt, aki abban hitt, hogy előbb akasz-

tunk, aztán tisztázzuk a helyzetet. Elege volt azokból, akik azt hiszik, rájuk külön 

kegyelem vonatkozik, és egy percnyi kétség sem gyötörte, hogy Hammer váratlan 

látogatásának mi az oka. 

  

Gorelick alaposan megvárakoztatta Hammert. Mire kicsengetett a titkárnőjé-

nek, hogy kísérje be a rendőrfőnököt, Hammer már le-fel járkált a várószobában, és 

az óráját nézte, arról nem is szólva, hogy egyre ingerültebb lett. A titkárnő kinyitot-

ta a sötét faajtót, és Hammer gyors léptekkel besietett mellette. 

- Jó reggelt, Nancy! - köszönt a rendőrfőnök. 

- Köszönöm. - A kerületi ügyész mosolyogva bólintott, és kezét összekulcsolta 

rendezett íróasztalán. - Miben lehetek a szolgálatodra, Judy? 

- Bizonyára hallottál a Greyhound buszmegállóban történt esetről - kezdte 

Hammer. 

- Az egész világ hallott róla - felelte Gorelick. 

Hammer az íróasztal oldalához húzott egy széket, mert nem volt hajlandó köz-

vetlenül a kerületi ügyésszel szemben helyet foglalni úgy, hogy egy nagy fatömb 



legyen közöttük. Az irodai lélektannál kevés értékesebb dolog volt, és Hammer 

mestere volt ennek a pszichológiának. A kerületi ügyész testtartása e pillanatban 

szembetűnően fölényes és barátságtalan volt. Gorelick az itatóson összekulcsolt ke-

zére támaszkodva előrehajolt, és felsőbbséget, dominanciát sugárzott. Ugyanakkor 

láthatóan nem volt ínyére, hogy Hammer átrendezte a felállást, és most már csak 

keresztbe tett lábuk választotta el őket. 

- A Johnny Martino-ügy - mondta Gorelick. 

- Igen - hagyta rá Hammer. - Más néven Varázs, az Ember. 

- Harminchárom rendbeli D osztályú, veszélyes fegyverrel elkövetett rablás - 

folytatta Gorelick. - Alkut akar kötni. Talán tíz évet kap, és rá tudjuk venni, hogy öt 

rendbeli esetben megerősítse az ítéletet. Mivel korábbi priusza szerint kettes szinten 

van, olyan hosszan vonjuk ki a forgalomból, hogy mire kijön, csontváz lesz. 

- Mikorra gondoltad a tárgyalás időpontját, Nancy? - Hammert nem kápráztatta 

el, és őszintén szólva egy szavát sem hitte. A pasi a legkevesebbet kapja. Mind azt 

kapják. 

- Már ki is tűztem. - Gorelick felkapta a nagy fekete határidőnaplóját, és fella-

pozta. - A fellebviteli bíróságon, július huszonkettedikén. 

Hammer legszívesebben megfojtotta volna. 



- Egész héten szabadságon leszek. Párizsban. Egy éve lefoglaltam. Viszem a 

fiaimat a családjukkal, és már megvettem a jegyeket. Ezért is jöttem át most reggel, 

Nancy. Mindketten elfoglalt szakmabeliek vagyunk, akik zsúfolt beosztással és 

nagy felelősséggel birkóznak. Nagyon jól tudod, Nancy, hogy a rendőrfőnökök ál-

talában nem szoktak senkit sem letartóztatni, és emiatt nem kell a bíróság előtt sem 

megjelenniük. Mikor hallottál hasonló esetről? Kérlek, segíts nekem ebben az ügy-

ben. 

Gorelick fütyült rá, hogy ki kicsoda, kivált erre a gazdag és híres rendőrfőnökre 

fütyült. Gorelick tárgyalótermeiben mindenkire várt a munka, a zsúfolt beosztás: a 

vádlottak kivételével mindenkinek be volt osztva minden perce; a vádlottaknak 

semmi sem volt a határidőnaplójában, csak üres napok, amiket bajosan tölthettek 

meg. Gorelick sosem rajongott Hammer rendőrfőnökért, akit arrogáns, versengő, 

hatalomtól megrészegült, együttműködésre nem hajlandó és hiú embernek tartott. 

Hammer szerinte jelentős összeget költött márkás kosztümökre, gyöngysorokra, ki-

egészítőkre; egy szóval nem szenvedett ugyanazoktól a problémáktól, mint mások, 

vagyis a testzsírtól, felnőttkori pattanásoktól, ösztrogénszint-változékonyságtól és a 

visszautasítástól. 

- Nem azért választottak meg, hogy neked vagy másnak kedvezzek - közölte 

Gorelick. - Az a dolgom, hogy a bíróság időbeosztásához igazodva kitűzzem a tár-



gyalások időpontjait, és pontosan ezt is tettem. A vakáció nem tartozik a bíróságra, 

így kénytelen leszel megtenni a szükséges lépéseket. Ahogy rajtad kívül mások is. 

Hammer észrevette, hogy Gorelick szokás szerint túlzottan merész ruhát visel. 

Előszeretettel viselt kurta szoknyát, élénk színeket és kivágott felsőt, amivel 

odavonzotta a tekintetet, valahányszor lehajolt, hogy belenézzen egy iratba, jegy-

zékbe vagy ügyiratba. Túl erősen festette magát, főként a szempilláját. Számtalan 

viszonyáról is szóbeszéd keringett, de Hammer eddig a pillanatig ezeket alaptalan-

nak hitte. A zsaruk Kurvanyalás kerületi ügyésznek nevezték. A mocsoknál is 

mocskosabb, és egy ringyó. Az irodai pszichológia megkövetelte, hogy Hammer 

felálljon a helyéről. 

Így is tett, és az íróasztalnak dőlve behatolt ellenfele birodalmába, annyi leve-

gőt lélegzett be, amennyire csak szüksége volt, majd felvett egy kristály levélnehe-

zéket, ami a USBank épületét ábrázolta, és játszadozni kezdett vele. Hammer jól 

érezte magát a bőrében, és ura volt a helyzetnek. Logikusan, halkan és komolyan 

beszélt. 

- A sajtó természetesen keresett a tegnapi ügy miatt - vallotta be, és Gorelickot 

láthatóan zavarta, hogy a levélnehezékkel játszik. - Az országos sajtó. A Washing-

ton Post, a Time, a Newsweek, a CBS Ma reggele, Jay Leno. New York Times, 

Don Imus, Howard Stern. - Fel-alá kezdett járkálni, és úgy verte a levélnehezéket a 



tenyeréhez, mint egy palacsintát. - Biztos, hogy a tárgyalásról is tudósítani akarnak. 

Gondolom, nagy horderejű ügy. - Járkált, és csapkodott. - És ha belegondolunk, 

mikor történt ehhez fogható? Erről jut eszembe - nevetett. - Képzeld, még néhány 

stúdió és pár hollywoodi producer is felhívott. Mit szólsz?  

Gorelick pocsékul érezte magát. 

- Szokatlan helyzet - ismerte el kelletlenül. 

- A közösségi rendfenntartás bámulatos példája, Nancy. Emberek, akik helye-

sen járnak el. - Hammer le-fel járkált, és a koronát viselő kis kristályépülettel gesz-

tikulált. - És ahogy te egy rendőrfőnökkel és a helyettesével sem kivételezel. Úgy 

bánsz velük, mint bárki mással. Nem vagy rájuk tekintettel. - Bólintott. - Szerintem 

az újságírók imádni fogják, nem, Nancy? 

Gorelicknak ez a végét jelenti; olyan seggfejnek látszik majd, amilyen a való-

ságban. 

Jövő ősszel lesz ellenjelöltje. Kénytelen lesz elmenni egy ügyvédi irodába dol-

gozni, mint alantas beosztású kezdő ügyvéd egy rakás fennhéjázó partner kényé-

nek-kedvének kitéve, akik nem akarják, hogy exkluzív soraikba lépjen. 

- Mindent elmondok nekik - folytatta mosolyogva Hammer. - Most rögtön. A 

legjobb, ha máris összehívok egy sajtókonferenciát. 



A tárgyalás időpontját előrehozták egy héttel, egy mindenki számára megfelelő 

napra, kivételt képezett Johnny Martino, alias Varázs, az Ember, aki kedveszegetten 

a börtöncellájában ült egy szemkápráztató narancssárga kezeslábasban, aminek Ja-

vító Részleg volt stencilezve a hátára. A Javító Részlegen mindenki ilyet viselt, és 

olykor, ha éppen eszébe jutott, eltöprengett azon, mi lehet a Javító. Olyasmi, mint a 

hadtest, békehadtest, esetleg mozdonyjavító? Az örege az Amtraknál dolgozott; a 

vasúti kocsikat takarította, miután az utasok leszálltak. 

Nincs az az isten, hogy a fiatal Martino valaha is ilyen szar melót végezzen. 

Kibaszottul ki van zárva. Egyszerűen nem igaz, hogy fáj a lába, ahol az a szuka 

megrúgta. Hogy manapság micsoda fegyvereket hordanak az emberek, pláne a nők. 

Hogy mindketten kurva-negyven kaliberes félautomatát nyomtak a fejéhez! Hát ez 

nem igaz: honnan a francból vették? Talán a kurva Marsról? Ezek valami ufók vol-

tak, vagy mi? A döbbenete még nem múlt el, és ma reggel úgy ült fel keskeny 

priccsén, hogy arra gondolt, a tegnapi eset a buszon meg sem történt. 

Aztán a fém vécécsészére esett a tekintete, amit előző este nem húzott le. Ke-

gyetlenül lüktetett a sípcsontja, és akkora dudor volt rajta, mint egy narancs, a kö-

zepén meg olyan bemélyedés, mint egy köldök, ahol a hegyes fém cipőorr érintke-

zésbe került a bőrével. Most, hogy jobban belegondolt, gyanakodnia kellett volna, 

hogy két ilyen gazdag hölgy felszáll a Greyhoundra. Az ilyenek nem szoktak busz-

szal járni. A cellasoron pár fickó beszélgetett, meg röhögött; rajta szórakoztak, 



hogy egy öreg csaj egy nagy retiküllel jól seggbe rúgta. Elővett egy cigarettát, és 

arra gondolt, hogy beperli a nőt. Aztán, ha már itt van, csináltat még egy tetoválást. 

 

Brazil napja sem alakult jól. Packerrel egy újabb saját kezdeményezésű, meg-

lehetősen nagy cikket szerkesztettek, amit Brazil a férfiak nélkül élő, gyermeküket 

egyedül nevelő anyákról írt. Brazil egyre-másra talált gépelési hibákat, szóközöket, 

kihagyott szavakat, amikről tudta, hogy nem tőle származnak. Valaki betört a szá-

mítógépe memóriájába, és átnézte a fájlokat. Éppen ezt magyarázta a városi szer-

kesztőjének, Packernek, miközben egyik bekezdést a másik után nézték át, és a be-

törés nyomait keresték. 

- Látja? - heveskedett Brazil, aki egyenruhát viselt, mert az éjszakát megint 

járőrözéssel készült eltölteni. - Nagyon furcsa. Az utolsó pár napban gyakran talá-

lok hasonlót. 

- Biztos, hogy nem maga okozza? Sokszor át szokta nézni a sztorijait? - kétel-

kedett Packer. 

Amit a szerkesztő Brazil bámulatos termékenységéről megjegyzett, most már 

az emberileg lehetetlen szintjére emelkedett. Ez a rendőrnek öltözött kölyök meg-

rémítette Packert. Packer már nem is nagyon akart mellé ülni. Brazil nem normális. 

Dicséretet kap a rendőrségtől, reggelente átlagosan három cikket ír, még azokon a 



napokon is, amikor állítólag szabadnapos. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen 

tapasztalatlan, újságíróiskolát meg sem járt emberhez képest hihetetlenül jók a 

munkái. Packer élt a gyanúperrel, hogy Brazil Pulitzer-díjas lesz, mire betölti a 

harmincat, de lehet, hogy már előbb. Éppen ezért Brazil szerkesztője akart maradni, 

még ha a munka kimerítő, intenzív és elkedvetlenítő volt is, és emiatt Packer min-

den nappal egyre jobban utálta az életet. 

A ma reggel is tipikusan ilyen volt. A vekker hatkor szólt, és Packer nem akart 

felkelni. Aztán mégis felkelt. Mildred, a felesége, szokott vidámságával főzte a 

konyhában a zabkását, mialatt Dufus, a fajtiszta boston terrier kiskutyája oldalvást 

száguldozott, és kancsalított, olyasmi után kutatva, amit megrághat, lepisilhet vagy 

lekakilhat. Packer körbe betűrte az ingét, miközben belépett ebbe a családi jelenet-

be; igyekezett felébredni, és közben azon morfondírozott, vajon a feleségének el-

ment-e a maradék józan esze is. 

- Nyár van, Mildred - közölte. - A zabkása nem meleg időre való étel. 

- De mennyire, hogy az - mondta boldogan Mildred. - Jót tesz a magas vér-

nyomásodnak. 

Dufus felugrott, és nagy hűhót csapott Packer körül, körbetáncolta a lábát, 

megpróbált felmászni rá, és egyenetlen fogacskáival igyekezett elkapni a nadrág-

hajtókáját. Packer, ha tehette, sosem nyúlt a felesége kiskutyájához, és Mildred til-



takozása ellenére sem volt hajlandó a kutya nevelésében exponálni magát, csupán 

nevet adott neki; Mildred még a házasságuk elején kikötötte, hogy gyermekkora 

ronda kiskutyája nélkül egyetlen percet sem él le. Dufus nem látott jól. A szemszö-

géből nézve Packer egy igen nagy, barátságtalan fa volt, egy hasznos oszlop vagy 

valami más építmény, esetleg egy kerítés. Ha Packer szimatközelbe került, Dufus 

máris repült, a fűben guggolva és más alapvető módokon könnyített magán, ami 

Packernek semmit sem jelentett. Dufus kibogozta Packer mindkét cipőfűzőjét. 

Packer úgy ment át a szerkesztőségi szobán, mintha nem látna színeket, csak 

egy szürke világot. Betűrte az ingét, és a férfivécébe indult, mert úgy érezte, ki kell 

mennie, de egyúttal azt is tudta, hogy megint nem történik majd semmi, és erről 

eszébe jutott, hogy az urológusa jövő szerdán délután kettőkor várja. 

 

Brazil lerohant a mozgólépcsőn; úgy döntött, saját kezébe veszi az ügyet. Több 

ajtón is átrontott, végül a ritkított levegőjű, légkondicionált helyiségbe lépett, ahol 

Brenda Bond uralkodott a világon egy ergonómiailag megfelelő, zöld, kárpitozott, 

görgős székből. A lábát állítható lábtámaszra tette, értékes keze a carpal tunnel 

szindrómát elkerülendő, a csuklóhoz igazított billentyűzet fölött lebegett. 

Bondot IBM és Hewlett Packard nagyszámítógépek, többcsatornás gépek, mo-

demek, óriási spulnikon levő tekercseket tartalmazó szekrények, dekóderek és az 



AP hírügynökség műholdas adatbetöltői vették körül. Ez volt a pilótafülkéje, és 

Brazil most megérkezett. Nem hitt a szemének, hogy Brazil itt áll előtte, megkeres-

te, vele akar lenni, és senki mással az idő és a tér ezen pillanatában. Az arca tüzelt, 

mialatt tetőtől talpig végigmérte Brazilt. Istenem, micsoda alakja van, és tudja is 

magáról, és máris kimutatja a vele szemben táplált megvetését. 

- Azt hiszem, valaki belép a gépembe, és átnézi a fájljaimat - jelentette ki Bra-

zil. 

- Lehetetlen - mondta arrogánsan Bond, a zseni. - Hacsak nem adta ki a jelsza-

vát. 

- Meg akarom változtatni - közölte Brazil. 

Bond az egyenruhája nadrágját nézte, azt, hogy áll a fiún, különösen a cipzárja 

tájékán, kisajátítóan és fensőbbségétől eltelve. Brazil szántszándékkal lenézett oda, 

ahova a nő, mintha valami a nadrágjára került volna. 

- Mi az? - kérdezte kifelé menet. - Talán leöntöttem magam? 

Nem arról volt szó, hogy feszes lett volna a nadrágja, vagy bármi más módon 

provokatív. Brazil sosem viselt olyan ruhát, amivel felhívta volna magára a figyel-

met, vagy amivel el akart volna másokat kápráztatni. Először is a bevásárlás sosem 

volt tetszése szerinti. Egész ruhatára befért volna két fiókba és húsz fogasra. Több-

nyire egyenruhái voltak, vagy a teniszklubtól, esetleg Wilsontól kapott teniszruhái, 



aki még középiskolában, amikor rendre az állam öt legjobb ifijátékosa között volt, 

felvette az ingyenes juttatásra szorulók névsorába. Brazil egyenruhájának a nadrág-

ja inkább buggyos volt. Mégis az olyanok, mint Brenda Bond, megbámulták. 

Ahogy Axel is. 

Amikor Brazil sötétkékben és fekete bőrben volt, elképzelni sem tudta volna, 

milyen hatást gyakorol másokra. Ha elgondolkodott volna rajta, talán felfedezi, 

hogy az egyenruha a hatalomról szól, és a hatalom afrodiziákum. Axel ezzel na-

gyon is tisztában volt. Felállt és kikocogott a szerkesztőségi szobából, hogy megke-

resse Brazilt, aki hírhedt volt arról, hogy levágtat a mozgólépcsőn a parkolóba. 

Axel a Gépház edzőteremben gyúrt kora reggelente, és látványosan kidolgozott volt 

a teste. 

Axel naponta kétszer Met-Rx-et (táplálékkiegészítőt) ivott, és mindenki meg-

csodálta, amikor izzadságtól fénylő testtel, kurta felsőben, ólomnehezékes övben 

nyomta ki a súlyokat, a karján kidudorodtak az erek, alul pedig csak egy feszes kis 

sortot viselt. Más fitt férfiak abbahagyták, amit éppen csináltak, hogy csak őt néz-

hessék. A lakónegyedében többször is követték. Tommy Axel bárkit megkaphatott 

volna, és valószínűleg adandó alkalommal meg is kapott. Azért nem foglalkozott 

aerobikkal, mert az nem volt látványos sport. Könnyen kifáradt. 

- Lökd! - kiáltotta Axel, amikor a parkolóhoz vezető üvegajtón kirontott. Ép-

pen abban a pillanatban, amikor Brazil kihajtott onnét a régi BMW-jével. 



Panesa laptulajdonos ma este szmokingos vacsorára volt hivatalos, ezért szo-

katlanul korán ment haza. Éppen beindította páratlan biztonsági eredményekkel 

büszkélkedő, két légzsákos ezüst Volvóját, így tanúja lehetett Axel szégyentelen 

viselkedésének. 

- Jézusom - mormolta a bajsza alatt Panesa, és a fejét csóválta. Kifordult a leg-

jobb fal közepe táján fenntartott parkolóhelyéről, ami alig húszlépésnyire volt a be-

járati üvegajtótól. Leengedte az ablakot, amitől Axel megdermedt. 

- Jöjjön csak - szólt oda Axelnek. 

Axel ferde, szexi Matt Dillon-os mosolyt vetett a főnökére, és kényelmes lép-

tekkel odasétált. Ki tudna neki ellenállni? 

- Mi az ábra? - kérdezte Axel, és úgy mozgott, hogy az izmai a leghatásosab-

ban érvényesüljenek. 

- Hagyja békén, Axel - mondta Panesa. 

- Tessék? - mutatott a mellkasára Axel a megtestesült ártatlanság szobraként. 

- Tudja jól, mire értem. - Panesa eldübörgött. Bekapcsolta a biztonsági övét, 

bezárta az ajtókat, ellenőrizte a tükröket és bekapcsolta a privát adóvevőjét, hogy 

tudassa a házvezetőnőjével, hogy hazatart. 

  



Panesa minél hosszabb ideig dolgozott a médiában, annál paranoiásabb lett. 

Brazilhoz hasonlóan ő is rendőrségi riporterként kezdte, és mire betöltötte a hu-

szonhármat, már tudott minden mocskos, undorító, kegyetlen és fájdalmas dolgot, 

amit egyik ember a másikkal művelhet. Cikket írt meggyilkolt gyerekekről, cser-

benhagyásos gázolásokról, fekete kesztyűs, kötött sapkás férjekről, akik leszúrták 

elhidegült feleségüket és azok barátját, mielőtt elvágták a torkukat, majd Chicagóba 

repültek. Panesa interjút készített olyan nőkkel, akik szeretettel ízesítették otthoni 

főztjüket arzénnal, és jelen volt autóbaleseteknél, repülőkatasztrófáknál, vonatkisik-

lásoknál, félresikerült ejtőernyős ugrásoknál, még félresikerültebb tengeri merülé-

seknél, bungee jumpingoknál, ahol a részegek megfeledkeztek a gumiszalagról, va-

lamint tűzeseteknél és vízbefúlásoknál. 

Nem is beszélve más borzalmakról, amik nem halállal végződtek. Mint például 

a házasságáról. 

Panesa olyan eszeveszetten hajtott át a belvárosi forgalmon, mint egy Green 

Bay Packer (amerikai focicsapat - a ford.), elévágott más kocsiknak, majd kivágott 

a sorból, hogy gyorsabban jusson előre. A pokolba mindenkivel, dudáljatok, 

amennyit jólesik, csak takarodjatok az utamból. Megint elkésik. Mindig így történt. 

A mai esti partnere Judy Hammer volt, aki nyilván egy lúzer felesége lehet, mert ha 

teheti, sosem viszi el hivatalos eseményekre a férjét, és ha igaz a szóbeszéd, Panesa 

nem is hibáztatta ezért. Ma volt a USBank közszolgálati díjátadó ünnepsége és 



díszvacsorája, amelyen Panesát és Hammert is kitüntették, valamint Gorelick kerü-

leti ügyészt, aki az utóbbi időben sokat szerepelt a hírekben, mert az N.C. közgyű-

lését ostorozta, amiért nem szurkol le elég pénzt, hogy további tizenhét kerületi 

ügyész-helyettest alkalmazzanak, amikor a napnál is világosabb volt, hogy a 

charlotte-mecklenburgi körzetnek valójában egy-két halottkémre van szüksége. A 

bankettet a csodálatos festményekkel és lengő idomszobrokkal díszített Carillonban 

tartották. Panesa vezetett. 

 

Hammer privát kocsija egy Mercedes volt, ami nem volt új, és csak egy lég-

zsák volt benne, a vezető oldalán. Panesa nem ült olyan kocsiba, amelynek nem 

volt az anyósülésnél is légzsákja, és ezt előre meg is mondta. Hammer is korán ha-

zarohant az irodából. Seth a kertben dolgozott, gyomlált és trágyázott. Süteményt 

sütött, és Hammer érezte a sült vaj és cukor illatát. Felfigyelt a konyhapulton a liszt 

árulkodó nyomaira. Seth egy maroknyi vadhagymát lengetett felé, amikor kinézett 

rá a konyhaablakon át. A férje elég udvarias volt. 

Hammer továbbsietett a hálószobája felé. Istenem! A tükörkép, ami visszané-

zett rá, ijesztő volt. Megmosta az arcát, alkohol nélküli hajszobrász-zselét nyomott 

a tenyerébe, és megborzolta a haját. Újra kifestette magát. A szmokingos vacsorák 

mindig problémát jelentettek. A férfiaknak rendszerint elég volt egy szmoking, amit 



bárhova felvehettek, vagy akár bérelhettek. De mit tegyen egy nő? Nem gondolt ar-

ra, mit vegyen fel, amíg be nem lépett a házba, ami úgy illatozott, mint egy pékség 

Előhúzott egy fekete selyemszoknyát, egy arany és fekete gyönggyel kivarrt 

rövid kabátkát, és spagettivállpántos fekete selyemtopot. Az igazat megvallva 

Hammer két kilót hízott, amióta ezt az együttest utoljára - ha jól emlékszik - egy 

éve, a Jaycee adománygyűjtő partin Pineville-ben viselte. A szoknyát sikerült be-

gombolnia, de a szorossága nem tette boldoggá. A melle is jobban kibuggyant a 

szokásosnál, és Hammer nem szívesen hívta fel a figyelmet olyasmire, amit általá-

ban megtartott magának. Ingerülten összevonta magán a gyöngyös kabátot, és azt 

motyogta, hogy talán a tisztítóban ment össze, így tehát nem ő a hibás. A szokott 

fülbevalót hátul rácsavarozható végű kis gyémánt fülbevalóra cserélni mindig is 

nehéz volt, ha sietett és rosszkedvű volt. 

- A francba - morogta, és gyorsan elzárta a lefolyót, mielőtt az arany csavar el-

tűnt volna benne. 

 

Panesának nem volt szüksége személyi bevásárlóra, nem voltak súlyproblémái, 

és bármit viselhetett, amit és amikor csak akart. A Knight-Ridder újságlánc tisztje 

volt, és fekete címkés Giorgio Armanit szeretett hordani, amit nem Charlotte-ban 

szerzett be. A Darazsak szurkolóinak más prioritásai voltak, minthogy kétezer dol-



láros külföldi cuccokba öltözzenek, ezért a királynő városában továbbra is nehéz 

volt bevásárolni. Panesa káprázatosan festett a selyemszatén hajtókás szmokingban, 

amelynek nadrágját csík díszítette. A csík fekete selyem volt, és Panesa matt arany-

órát és fekete gyíkcipőt vett fel hozzá. 

- Mondja csak, mi a titka? - kérdezte Panesa, amikor Hammer beszállt a Vol-

vóba. 

- Miféle titkom? - Hammernek fogalma sem volt, mit kérdez. Bekapcsolta a 

biztonsági övét. 

- Fantasztikusan néz ki. 

- Ugyan már - tiltakozott Hammer. 

Panesa kifarolt a felhajtóról. Amikor belenézett a visszapillantó tükörbe, látta, 

hogy egy kövér ember a muskátlikat gondozza. Figyelte őket, ahogy elmennek. 

Panesa úgy tett, mintha nem venné észre, miközben beállította a légkondicionálót. 

- Errefelé vásárol? - kérdezte Hammert. 

- Istenem, kénytelen vagyok - sóhajtott fel az asszony, hisz mikor volt ilyesmi-

re ideje? 

- Hadd találjam ki. Montaldónál. 



- Soha - rázta a fejét Hammer. - Észrevette, hogy az ilyen helyeken hogy bán-

nak az emberrel? El akarnak adni, mert van rá pénzem, aztán úgy kezelnek, mint 

egy alantas személyt. Ha annyira az vagyok, kérdem, miért ők árulnak harisnyát és 

fehérneműt? 

- Nagyon is igaza van - erősítette meg Panesa, aki sosem vásárolt olyan bolt-

ban, ahol nem tartottak férfiholmit. - Ugyanez áll néhány étteremre is, ahova már 

nem járok. 

- Mortonhoz - találgatott Hammer, bár ő sosem evett ott. 

- Nem, ha nincs a VIP névsorukban. Adnak egy kis kártyát, és mindig van asz-

tala, és jó a kiszolgálás - sorolt át Panesa egy másik sávba. 

- A rendőrhivatalnokoknak vigyázniuk kell az ilyesmivel - emlékeztette Ham-

mer a laptulajdonost, akinek újságja elsőként hozná le a hírt Hammer VIP-

státusáról, vagy bármi más kivételezésről, aminek eredményeképpen az egyik vál-

lalkozás több védelmet élvezne, mint a másik. 

- Az igazság az, hogy mostanában már nem eszem sok vörös húst - tette hozzá 

Panesa. 

Elsuhantak a Travele’s Szálloda előtt, ami a Presto fölött volt; ez utóbbit 

Hammer és West nemrégiben igencsak híressé tették. Panesa vezetés közben elmo-

solyodott, amikor eszébe jutott a Batman és Robin történet. A szálloda rémes lebuj, 



gondolta Hammer, amikor kinézett az ablakon. Állapotához illően a Trade Streeten, 

a város munkanélküli-irodájával szemben, és közvetlen a Szennyes mosoda mellett 

állt. A Travele’s előcsarnokában nem lehetett sem inni, sem enni. Jó pár éve baltás 

gyilkosság történt itt. Vagy a Külvárosi Motelben? Hammer már nem emlékezett 

pontosan. 

- Hogy tudja megőrizni a formáját? - folytatta Panesa a csevegést. 

- Gyalogolok, ha tehetem. Nem eszem zsírosat - keresgélte Hammer a rúzsát a 

táskájában. 

- Nem igazság. Ismerek nőket, akik napi egy órát gyalogolnak a futógépen, 

mégsem ilyen a lábuk, mint a magáé - mondta Panesa. - Tudni akarom, hogy ponto-

san mi okozza a különbséget. 

- Seth mindent feleszik a házban - bökte ki Hammer. - Annyit eszik, hogy 

rendszeresen elmegy az étvágyam. Tudja, milyen hatással van az emberre, ha este 

nyolckor, egy pokoli nap végén belép a házba, és a tévé előtt látja a férjét, amint 

egy szappanoperát néz, és a harmadik tál csilis babot és marhahúst eszi? 

Szóval igaz a szóbeszéd, gondolta Panesa, és hirtelen megsajnálta Hammert. A 

Charlotte Observer tulajdonosát csak a házvezetőnője várta otthon, aki csirkemellet 

sütött neki, és spenótsalátát készített. Milyen rémes lehet Hammernek. Panesa ol-



dalt nézett a vele egykorú nőre, aki selyemben és gyöngyökben pompázott. Meg-

kockáztatta, hogy odanyúlva megpaskolja a kezét. 

- Szörnyen hangzik - jegyezte meg együttérzően. 

- Bár pár kiló feleslegtől nekem is meg kellene szabadulnom - vallotta be 

Hammer. - De rendszerint a középtájra szedem fel, és nem a lábamra. 

Panesa parkolóhelyet keresett a Carillon mellett, ahol a sültekre specializáló-

dott chicagói Morton étterem nélkülük is nagy forgalmat csinált. 

- Óvatosan nyissa ki az ajtót - figyelmeztette Panesa. - Egy kicsit közel álltam 

meg a parkolóórához. Be kell dobnom valamit? 

- Hat után nem - felelte Hammer, aki jól ismerte a szabályokat. 

Arra gondolt, milyen jó volna, ha ilyen barátja lenne, mint Panesa. Panesa arra 

gondolt, milyen jó volna vitorlázni vagy jet-skízni, vagy ebédelni, vagy karácsonyi 

bevásárlást intézni, vagy csak a kandalló előtt beszélgetni Hammerrel. A lerészege-

dés is átfutott az agyán, bár ez rendszerint komoly problémát jelentett egy országo-

san elismert napilap tulajdonosának, vagy egy komoly rendőr-főkapitányság főnö-

kének. Hammer néha engedett a csábításnak Sethszel, de ez sem vezetett sehova. 

Seth evett, Hammer kiütötte magát. Panesa egyedül rúgott be, ami még ennél is 

rosszabb volt, kivált akkor, ha elfelejtette visszaengedni a kutyát. 



A lerészegedés egy ritkított közegben történő kiszakadás volt a Föld vonzás-

körzetéből, és az egész az időzítésen múlt. Hammer nem beszélt erről senkivel sem. 

Panesa sem. Egyiküknek sem volt ebben az időben pszichiátere. Ezért aztán nem 

csoda, hogy három pohár bort követően kitértek a témára, miközben a USBanktól 

valaki a gazdasági ösztönzőkről, a vállalati áthelyezésekről és Charlotte szinte nem 

létező bűnözéséről pontifikált. Panesa és Hammer alig nyúltak hozzá a kaporszó-

szos lazachoz. 

Átváltottak whiskyre. Egyikük sem emlékezett, hogy átvették a díjukat, de akik 

látták őket, úgy vélték, hogy Panesa és Hammer élénkek, szellemesek, szívélyesek 

voltak, és világosan fejezték ki magukat. 

Panesa hazafelé vette magának a bátorságot, hogy leállítsa a kocsiját a 

dillworth-i Latta Parknál, és leoltott lámpa, halk zene mellett beszélgessenek. 

Hammernek sem volt kedve hazamenni. Panesa tudta, hogy a hazatérést nemsokára 

a reggeli felkelés és a munka követi. 

A pályája már nem tűnt olyan izgalmasnak, mint annak idején, de ezt még ma-

ga előtt sem ismerte be. A gyerekei elfoglaltak voltak, az életük magával sodorta 

őket. Panesa egy ügyvédnővel járt, aki a bírósági tévé videóra felvett műsorait sze-

rette nézni, és minden adás után elmondta, ő hogy csinálta volna másképpen. 

Panesa szakítani akart. 



- Talán ideje indulnunk - vetette fel Hammer, miután már egy órája ültek a sö-

tét Volvóban, és beszélgettek. 

- Igaza van - hagyta rá Panesa, akinek díj volt a hátsó ülésén, és üresség a szí-

vében. - Mondanom kell valamit, Judy. 

- Kérem. 

- Van egy-két barátja, akikkel elszórakozhat? 

- Nincs. 

- Nekem sem - vallotta be Panesa. - Nem gondolja, hogy ez elég hihetetlen?  

Hammer egy pillanatig nem válaszolt, a kérdést elemezte. 

- Nem - mondta végül. - Soha nem voltak barátaim. Sem az általános iskolá-

ban, amikor mindenkinél jobban baseballoztam. Sem a középiskolában, amikor jól 

ment a matek, és a diákszövetség elnöke voltam. És az egyetemen sem. Vagy ha 

belegondolok, a rendőrakadémián sem. 

- Nekem az irodalom ment jól - töprengett el Panesa. - És azt hiszem, a 

kidobózás. Az egyik évben a Biblia-klub elnöke voltam, de ezt ne rója fel. Egy má-

sik évben az egyetemi csapatban kosárlabdáztam, de rémesen, és az egyetlen mecs-

cset, amiben játszottam, elszabálytalankodtam, amikor negyven ponttal le voltunk 

maradva. 



- Mire akar kilyukadni, Richard? - kérdezte Hammer, aki természeténél fogva 

gyorsan a lényegre szeretett térni. 

Panesa hallgatott egy sort.  

- Azt hiszem, az olyanoknak, mint mi, barátokra van szükségük - mondta vé-

gül. 

 

Westnek is barátokra volt szüksége, de ezt sosem vallotta volna be Brazilnak, 

aki azon az éjszakán a város minden bűncselekményét meg akarta oldani. West do-

hányzott, Brazil egy Snickers csokit evett, amikor a szkennerből megtudták, hogy a 

Dundeen és a Redbud körzetében minden egységet egy mezőn fekvő holttesthez 

irányítanak. Elemlámpák fénye szabdalta fel az éjszakát, és West meg Brazil a gaz-

ban törtetve kutattak a sötétben. Brazil megszállottan csörtetett, és sikerült meg-

előznie Westet. Az elemlámpája szélesen pásztázta előtte a földet. West hátulról 

megragadta az ingénél fogva, és maga mögé rántotta, mint egy rossz kiskutyát. 

- Nem bánja, ha én megyek előre? - kérdezte. 

 

Panesa megállt a Fourth Wardnál, Hammer háza előtt. Hajnali egy múlt húsz 

perccel. 



- Hát, még egyszer gratulálok a díjhoz - mondta újra. 

- Én is magának - fogta meg a kilincset Hammer. 

- Rendben, Judy. És ismételjük meg a közeljövőben. 

- Szerintem is. Díjjal vagy anélkül. - Hammer látta a függönyön át a tévé villó-

dzását. Seth fent volt, és valószínűleg pizzát evett. 

- Igazán méltányolom, hogy megengedte, hogy Brazil kijárjon a beosztottjai-

val. Jól jött nekünk. 

- Nekünk is. 

- Legyen hát. Ha bármi újdonság eszébe jut, benne vagyok - mondta Panesa. - 

Ritka az ilyesmi. 

- Mint tyúknál a fog - értett egyet Hammer. 

- Milyen igaz. 

- De mennyire. 

Panesa legyűrte a vágyat, hogy megérintse. 

- Mennem kell - jegyezte meg. 

- Későre jár - értett egyet szívből Hammer. 



Végül hátrahúzta a kilincset, és kiszállt. Panesa elhajtott üres háza felé. Szomo-

rú volt. Hammer besétált a helyre, ahol Seth élt és evett, és magányosnak érezte 

magát. 

 

West és Brazil keményen, és az idő múlásáról megfeledkezve dolgoztak. Most 

értek egy szövetségileg fenntartott lakótelepre az Earle Village-ben. Beléptek a 

121-es lakásba, ahol sok pénzre utaló gyanús jeleket találtak. A dohányzóasztalon 

egy számítógép volt, mellette egy csomó készpénz, egy számológép és egy csipogó. 

A kanapén nyugodtan trónolt egy idős hölgy, dühöngő, öreg és részeg barátja előtte 

ugrált, és az ujjával fenyegette. Rendőrök is voltak a helyiségben, és a helyzetet 

mérlegelték. 

- Rám fogott egy huszonkettes revolvert! - mondta a barát. 

- Van fegyvere, asszonyom? - kérdezte udvariasan West. 

- Megfenyegetett - felelte az asszony. 

Rosa Tinsley-nek hívták, és sem részeg, sem izgatott nem volt. Valójában nem 

sok figyelmet fordítottak rá, kivéve egyszer egy héten, amikor kiszállt a rendőrség. 

Remekül szórakozott. Billy ugrálhat, amennyit csak akar, fenyegetheti kedvére, 

ahogy olyankor teszi, amikor lemegy a talponállóba, és veszít a pókeren. 



- Bejött, és drogot árult - mesélte tovább Rosa Brazilnak. - Berúgott, és aszon-

gya, hogy el akarja vágni a torkomat. 

- Van a háznál drog? - kérdezte West. 

Rosa Brazil felé bólintott, és a lakás végébe mutatott. 

- A szekrényemben levő cipősdobozban - közölte. 

  

Tizennegyedik fejezet 

 

Rosa szekrényében sok cipősdoboz volt, és West meg Brazil mindet átnézték. 

Nem találtak drogot, a barátot kilakoltatták, Rosának pedig az azonnali öröm jutott 

osztályrészéül. West és Brazil visszafelé indultak a kocsijukhoz. Brazil úgy érezte, 

komoly előrehaladást értek el. Kirakták azt a rohadt, büdös, részeg öreget. Szegény 

asszony végre élvezhet egy kis nyugalmat és békességet. Biztonságban lesz. 

- Gondolom, rendeztük az ügyüket - jelentette ki büszkén és elégedetten. 

- A nő csak rá akart ijeszteni, ahogy ezt heti rendszerességgel megteszi - vála-

szolta West. - Még el sem mentünk, már újra együtt lesznek. 



Beindította a motort, és a visszapillantó tükrében az öreg barátot figyelte. A 

férfi a járdán állt a holmijával, és a sötétkék Crown Victoriát nézte; arra várt, hogy 

eltűnjenek. 

- És egy szép napon megöli - tette hozzá West. 

Utálta a családi drámákat. Ezek és a kutyaharapások voltak a rendőrség számá-

ra a legkiszámíthatatlanabb és legveszélyesebb ügyek. Az állampolgárok kihívták a 

rendőrséget, aztán nehezményezték a közbeavatkozást. Az egész teljesen ésszerűt-

len volt. De Rosa és a barátai esetében a legrosszabb a kölcsönös függés volt, hogy 

képtelenek voltak egymás nélkül meglenni, tekintet nélkül arra, hogy a partnerük 

hányszor kapott elő kést és revolvert, hányszor pofozta fel őket, hányszor lopott és 

fenyegetőzött. Westnek meggyűlt a baja az olyanokkal, akik egyhelyben tocsogtak 

nem működő kapcsolataikban, és egyik bántalmazással járó viszonyból a másikba 

zuhantak, és soha nem tekintettek önmagukba, csak bajt okozva az életben. West 

úgy vélte, hogy Brazilnak nem szabadna együtt élnie az anyjával. 

- Miért nem vesz ki egy lakást, hogy végre magában lehessen? - kérdezte tőle. 

- Nincs rá pénzem - mondta Brazil, miközben gépelt a fedélzeti adatbázisba. 

- Ugyan már. 

- Tényleg nincs - gépelt tovább Brazil. - Egy rendes környéken egy egyszobás 

lakás havi ötszázba kerül. 



- És? - nézett rá West. - A kocsija ki van fizetve, nem? Tartozik valamivel a 

Davidsonnak? 

- Semmi köze hozzá. 

- Megengedhetné magának - prédikált tovább West. - Beteg kapcsolatban él. 

Ha nem szakad el tőle, együtt fognak megöregedni. 

- Tényleg? - Brazil felnézett Westre, és cseppet sem méltányolta a megjegyzé-

seit. - Maga mindent tud, ugye? 

- Sajnos, igen. Ha még nem vette volna észre, Andy, nem maga az első a vilá-

gon, aki egy szülővel vagy egy házastárssal kölcsönös függést okozó, kilátástalan 

kapcsolatban él. Az édesanyja ön-nyomorító, önpusztító betegsége a saját választá-

sa. És egyetlen fontos célt szolgál: uralkodik vele a fián. Nem akarja, hogy maga 

elköltözzön. És tudja, mi az érdekes? Eddig nem is költözött el. 

 

Hammer problémája is ez volt, bár teljességében még nem nézett vele szembe. 

Seth is nyomorék volt. Amikor a csinos, befolyásos felesége kora hajnalban beron-

tott a díjával, több száz kábelcsatornán szörfölt, amiket a hátsó verandán levő tizen-

nyolc hüvelykes műholdvevővel foghatott. Seth szerette a country western muzsi-

kát, és a legjobb zenekart kereste. És nem igaz, hogy pizzát evett. A pizza akkor ke-



rült sorra, amikor a felesége éjfélkor még nem ért haza. Most igazi vajba forgatott 

pattogatott kukoricával tömte magát. A vajat a mikrohullámúban olvasztotta meg. 

Seth Bridges sosem volt helyes. Judy Hammert nem a testi szépség vonzotta 

hozzá annak idején, Little Rockban. Szerette az intelligenciáját és a szelíd türelmét. 

Kezdetben jó barátságban voltak, ahogy másnak is lennie kellene, ha a világot a jó-

zan ész kormányozná. Baj csak Seth képességeivel volt. Az első tíz évben úgy nőtt, 

ahogy a felesége. Aztán kiégett, és egyszerűen képtelen volt tovább fejlődni, mint 

spirituális, felvilágosult, nagyban gondolkodó elme. Másképpen már nem tudta ma-

gát kiterjeszteni, hacsak nem széltében. És most az evés volt az, amit a legjobban 

csinált. 

Hammer bezárta a bejárati ajtót, és beállította a riasztót, hogy a mozgásérzéke-

lők ne jelezzenek. A házban olyan szag terjengett, mint egy moziban, és Hammer a 

hűs levegő vajas rétege alatt egy leheletnyi pepperonit is érzett. A férje elnyúlt a 

kanapén, rágott, és zsírtól fénylő kézzel, szinte szünet nélkül, kukoricát tömött a 

szájába. Hammer szó nélkül vágott át a nappalin, miközben olyan gyorsan váltották 

egymást a csatornák, ahogy csak Seth a távirányítót nyomkodni tudta. Hammer a 

hálóban dühösen betette a díjat egy szekrény aljára, a többi közé, amikre már nem 

is emlékezett. Elborult a dühtől az agya. Bevágta az ajtót, letépte magáról a ruhát, 

és egy székre hajította. Felvette a kedvenc hálóingét, aztán kirántotta a pisztolyát a 

táskájából, és visszament a nappaliba. Elege volt. Nem bírta tovább. Elég volt. 



Minden embernél van egy határ. Seth lapátolás közben megdermedt, amikor a fele-

sége felfegyverkezve visszamasírozott. 

- Minek elhúzni? - kérdezte Hammer, ahogy a kék-fehér csíkos pamuttrikóban 

fölé tornyosult. - Miért nem ölöd meg magad, hogy túl legyél rajta? Tessék, tedd 

meg. 

Megrázta a pisztolyt, aztán markolattal felé nyújtotta. Seth rábámult. Még so-

sem látta a feleségét ilyennek. Felkönyökölt. 

- Mi történt ma éjjel? - kérdezte. - Összevesztél Panesával, vagy mi? 

- Pont az ellenkezője. Ha be akarod fejezni, láss hozzá. 

- Te megőrültél. 

- Úgy van, neked köszönhetően a legjobb úton vagyok afelé. - A felesége le-

eresztette a fegyvert, és bebiztosította. - Holnap orvoshoz fordulsz, Seth. Egy pszi-

chiáterhez és a háziorvosodhoz. Rendbe szeded magad. Ettől a perctől más életet 

élsz. Egy disznó vagy. Egy lúzer. Egy unalmas alak. Lassú öngyilkosságot követsz 

el, amit egy perccel sem vagyok hajlandó tovább nézni. - Kikapta a férje zsíros ke-

zéből a tál pattogatott kukoricát. 

 



Mindketten West jelzés nélküli kocsijában folytatott vitájuk utózengéitől szen-

vedtek. Áthajtottak a város másik problémás negyedén, és közben tovább vitatkoz-

tak Brazil lakáshelyzetén, életén, de most már mindkettőjük szája habzott a dühtől. 

Brazil mérgesen Westre meredt, és észre sem vette a lepusztult környéket, vagy a 

rosszarcú embereket, akik erőszakos gondolatokat dédelgetve néztek a lassan el-

gördülő rendőrautó után. Brazil nem értette, mi ütött belé, hogy értékes idejéből 

annyit akarjon erre a durva, érzéketlen, illetlen rendőrfőnök-helyettesre pazarolni, 

aki öreg és elmaradott, és az igazat megvallva, egy seggfej. 

 

Úgy tűnt, a veszekedés felhőként borult a királynő városára, és Panesa kelle-

mes hangulata is elromlott, amikor az ügyvéd barátnője felhívta, éppen akkor, ami-

kor Hammer bezárta a hálószobája ajtaját, és West azt mondta Brazilnak, hogy nő-

jön végre fel, és Bubba a King Cabjében az utcákat járta. Az ügyvédnő Panesára 

gondolt, akit a késő esti híradóban látott, káprázatos szmokingjában, ahogy átveszi 

a díjat. Rá gondolt, és az ezüstös hajára, és át akart ugrani, és talán ott is akarta töl-

teni az éjszakát. Panesa viszont világosan az értésére adta, hogy nem akarja, sem 

most, sem soha többé.  Bubba közben leparkolt a Latta Park árnyékában. 

 



Bubba terepszín ruhát viselt, fekete sapkáját a szemébe húzta. Amikor óvatosan 

becserkészte West házát, örömmel fedezte fel, hogy a nő nincs otthon. Bubba csak 

egyre tudott gondolni: hogy a kislányos barátja dugja valahol, és elmosolyodott, 

amikor arra gondolt, hogy legközelebb majd ő dugja meg. Közben egyre közelebb 

kúszott a téglaház utcai frontjához. Nem készült bűncselekményre, de a rohadt dög 

kedve elmegy majd, amikor rájön, hogy a bejárati és a hátsó ajtaját sem tudja ki-

nyitni, mert valaki pillanatragasztót nyomott a zárba. Ezt az ötletet is az egyik anar-

chista kézikönyvből szedte, és pompásan be is vált volna, ha a körülmények nem 

esküdnek össze ellene abban a pillanatban, amikor kipattintotta a Buck zsebkését, 

és levágta a tubusos ragasztó végét. 

Egy autó közeledett, és Bubba bölcsen úgy vélte, hogy talán a zsaru jön haza. 

Késő volt már elfutni, így bevetette magát a sövény mögé. A Cavalier kombi elhaj-

tott; a kormány mögött Ned Toms ült. 

A halpiacra ment, hogy elkezdje a műszakját: tengeri halat csomagoljon ki a 

jéggel teli dobozokból. Észrevette, hogy az egyik ház körül a bokrokban valami 

olyasmi mozog, amit nagy kutyának vélt; a ház előtt gyakran látta egy zsaru jelzés 

nélküli autóját. Cavalier-je egy pillanattal később már ott sem volt. 

Bubba előmászott a bokorból, de az ujjai összeragadtak, és a bal keze a katonai 

overallja jobb belső combrészéhez ragadt. Sebesen elinalt; messziről megtéveszté-

sig egy púposnak látszott. Képtelen volt kinyitni a teherautója ajtaját, és vezetni 



sem tudott anélkül, hogy ne szabadította volna ki a kezét, ehhez viszont le kellett 

vennie a nadrágját. Éppen ezt tette, amikor Wood rendőrtiszt rutinszerűen arra haj-

tott, hogy átfésülje a környéket. 

 

West és Brazil hallották a rádióban a bejelentést, de nem a közelben jártak, és 

különben is Brazil életével voltak elfoglalva. 

- Mi az ördögöt tud az anyámról, vagy arról, hogy miért döntöttem úgy, hogy 

gondoskodom róla? - fortyogott Brazil. 

- Elég sokat tudok. A szociális gondozók, a fiatalkorú bíróságok tele vannak a 

magáéhoz hasonló ügyekkel. 

- Még sosem szorultam szociális gondozásra. És nem álltam fiatalkorúak bíró-

sága előtt sem. 

- Még nem - emlékeztette West. 

- A változatosság kedvéért törődhetne a maga dolgával. 

- Élje a saját életét - mondta West. - Jelezze, hogy független. Randevúzzon. 

- Á, szóval most már nem is randevúzom - vágta oda Brazil.  

West nevetett. 



- Mégis mikor tenné? Amikor fogat mos? Minden éjjel dolgozik, aztán kilencre 

bemegy a szerkesztőségbe, miután rongyosra teperte magát a futópályán, és egymil-

lió teniszlabdát ütött vissza. Mondja csak, Andy, mikor randizik? Hm? 

Radar, a diszpécser szerencsére éppen ebben a pillanatban érte el őket. A Mon-

roe Roadon valakit támadás ért. 

- 700-as egység jelentkezik - szólt bele Brazil ingerülten a mikrofonba. 

- Éjszakai Hangnak hívják - jegyezte meg West. 

- Kik? - ébredt fel Brazil kíváncsisága. 

- A zsaruk. Tudják, amikor beleszól a rádióba, hogy nem én vagyok. 

- Miért? Mert mélyebb a hangom? Vagy helyesen beszélek?  

West egyre ijesztőbb állami lakótelepeken hajtott keresztül. 

Állandóan ellenőrizte a tükreit. 

- Hol van az erősítés? 

Brazil valami mást nézett, és most izgatottan odamutatott. 

- Fehér furgon, EWR-117! Korábban a Fegyveres Testületek Közlönyében lát-

tam. 



A furgon lassan befordult a sarkon, és West gyorsított. Felkapcsolta az összes 

lámpáját és a szirénát is; húsz perc múlva a zsaruk megint elcipeltek valakit a bör-

tönbe, West és Brazil pedig tovább járőröztek. 

De Radar még nem végzett velük. Bejelentették, hogy a Trade és a Tryon sar-

kán feltörtek egy autót, és ezt is a 700-as egységnek adta ki, mialatt a közelben több 

járőrautó is cirkált, a zsaruknak meg nem sok dolga akadt. 

- Fekete férfi, ing nélkül, zöld sortban. Lehet, hogy fegyver is van nála - mond-

ta Radar a rádióba. 

West és Brazil a helyszínen egy bevert szélvédőjű Chevrolet Caprice-t fedezett 

fel. A feldúlt tulajdonos, Ben Martin törvénytisztelő polgár volt. Torkig volt már a 

bűnözéssel, az erőszakkal, és nem érdemelte meg, hogy a vadonatúj Caprice-ét így 

tönkretegyék. De miért? Mert a felesége jegyfüzete pénztárcának látszott a hátsó 

ülésen? Valami szarzsák huligán tönkretette Martin nehezen megkeresett verdáját, 

hogy ötven cent ára Starkist hosszú tonhalat, egy üveg Uncle Bent, vagy Maxwell 

House-t vegyen? 

- Tegnap éjjel ugyanez történt a szomszédom kocsijával ott - magyarázta a zsa-

ruknak. - És Bailey-ék kocsiját egy éjszakával korábban törték fel. 

Mi történt a világgal? Martin még emlékezett, amikor kiskorában a dél-

karolinai Rock Hillben lakott, ahol senki sem zárta az ajtaját, és a riasztó az volt, ha 



az ember véletlenül rajtakapta azt a szegény hülyét, aki kirámolta a házát, és aki er-

re meglepődött. Az ember ilyenkor jól eltángálta, és ezzel vége is volt a dolognak. 

Most viszont más sincs, mint vaktában történő bűncselekmények, idegenek új 

Caprice-okat törnek fel a gyártók jegyfüzetéért, ami a tépőzáras piros szövettárcá-

ban pénztárcának tűnik. 

Brazil véletlenül észrevette a zöld sortban futó fekete férfit, aki egy háztömb-

nyire tőlük a sötét, ódon Telepesek Temetője felé igyekezett. 

- Ő az! - ordította. 

- Jelentse a központnak! - parancsolta West. 

West futásnak eredt. Az ösztön hajtotta; a dolognak semmi köze sem volt a va-

lósághoz, miszerint középkorú, rossz erőnlétben levő, Bojangles-kaja függő dohá-

nyos volt. Legalább százlábnyira volt a gyanúsítottól, és máris zihált. Izzadt, esetlen 

volt, a teste és nehéz Sam Browne öve egyszerűen alkalmatlanná tette erre a fel-

adatra. A gazember nem viselt inget. Izmai hullámzottak csillogó ébenfekete bőre 

alatt. Egy istenverte párduc volt. Hogy az ördögben fogjon el egy ilyen figurát? Le-

hetetlen. A gyanúsítottak régen nem voltak ilyen fittek. Nem ittak energiaitalt, és 

nem volt edzőterem minden dutyiban. 

Miközben ezeket gondolta, Brazil úgy suhant el mellette, mint egy olimpikon 

atléta. Egyre közelebb ért Zöld Sorthoz, és mire a temető bejáratához értek, már a 



sarkában volt. Brazil rákoncentrált a V alakú izmos hátra. Ezen a pasin talán ha öt 

százalék a zsír, fénylik az izzadságtól, csontos testét megfeszítve fut, és azt hiszi, 

elviheti szárazon, hogy ellopott egy jegyfüzetet. Brazil teljes erőből meglökte hátul-

ról, amitől a fekete férfi a földre esett, és a jegyek szétrepültek. Brazil ráugrott Zöld 

Sortra, és térdét a közönséges tolvaj hátába nyomta, aztán az elemlámpáját a fejé-

hez szorította, mint egy revolvert. 

- Ha megmoccan, kiloccsantom az agyvelejét, maga rohadék!  

Felnézett. Nagyon büszke volt magára. West végre lihegve és verítékezve oda-

ért. Biztosra vette, hogy szívrohamot kap. 

- Ezt a mondatot magától loptam - mondta Brazil. 

Westnek sikerült lecsatolnia az öve hátuljára akasztott bilincset, és nem emlé-

kezett, mikor használta utoljára. Talán még őrmesterkorában, amikor a Fourth 

Wardon gyalog üldözőbe vett egy disznót, mikor is?, … vagy a Fat Mannél? Szé-

dült, a nyakában és a fülében dobolt a vér. West a harmincötödik születésnapja ide-

jére tette romlása kezdetét, amikor merő véletlenségből egy szombat este Niles 

megjelent a hátsó lépcsőjén. Az abesszin macskák egzotikus, elég drága jószágok 

voltak. Ugyanakkor nehezen kezelhetők és különcök, és talán ez volt az oka, hogy 

Nilest befogadhatta. Még West életében is voltak olyan pillanatok, amikor legszíve-

sebben kivágta volna az élet országútján valahol. 



Sosem derült fény arra, hogy a kancsal, sovány macska, aki a piramisok emlé-

két hordozta, miért éppen Westet választotta. 

A család kiegészülése Nilesszal olyan stresszt okozott, ami önpusztítást váltott 

ki Westnél; ennek semmi köze sem volt növekvő elszigeteltségéhez, ami a férfiak 

világában történő egyre magasabb és magasabb beosztásokba való kinevezését kí-

sérte. Mint ahogy dohányzásának, zsír-, és sörfogyasztásának, a testedzés elhanya-

golásának sem volt köze ahhoz, hogy szakított Jimmy Dinkinsszel, aki allergiás 

volt Nilesra, és annyira gyűlölte a macskát, hogy egy éjjel fegyvert is fogott rá, 

amikor Westtel vitatkozva Niles úgy döntött, hogy a fridzsider tetejéről ráveti ma-

gát, hogy elijessze Dinkinst. 

West még akkor is izzadt, és nehezen szedte a levegőt, amikor foglyukat visz-

szakísérte a kocsihoz. Félt, hogy elhányja magát. 

- Abba kéne hagynia a dohányzást - tanácsolta Brazil.  

West betuszkolta a kocsiba a gyanúsítottat, Brazil pedig beszállt előre. 

- Van fogalma, mennyi zsír van a Bojangles-ban meg a többi szemétben, amit 

eszik? - folytatta. 

A foglyuk csendben volt, a tekintete gyűlölettől izzott a visszapillantó tükör-

ben. Nate Laney-nek hívták. Tizennégy éves volt. Megöli ezeket a fehér zsarukat. 

Csak a lehetőséget leste. Laney rossz volt, születésétől fogva, ha hinni lehetett a bi-



ológiai anyjának, aki a saját anyja szerint szintén rossz volt. Ez a rossz mag végig-

követhető volt egy angliai börtönig, ahonnan az eredeti rossz magot kitoloncolták 

ide, körülbelül ugyanabban az időben, amikor a királynő városában a csapatok 

Cornwallist kergették végig az úton. 

- Lefogadom, hogy soha nem edz. - Brazil sosem tudta, mikor kell abbahagyni. 

West gyilkos pillantást vetett rá, miközben tiszta zsebkendővel letörölte az ar-

cát. Brazil most sprintelt vagy száz jardot, és még csak nem is lihegett. West öreg-

nek és nehézkesnek érezte magát, akinek elege volt ebből a kölyökből és a naiv, 

önelégült dumájából. Az élet jóval bonyolultabb, mint Brazil gondolja, és ezt majd 

ő is belátja, ha egy-két éven át mást sem lát, mint minden sarkon egy csirkés gyors-

éttermet. Bojangles, Church’s, Popeye’s, Csirke és Grill, Csirkefilé, Price’s Csirke-

bár. Ráadásul a zsaruk nem keresnek sokat, főleg az első években nem, így a szol-

gálaton kívüli vacsorázási lehetőségek is a Charlotte-ban szép számmal előforduló 

pizzériákra, hamburgeresekre és bárok szemét kajájára korlátozódik, ahol a polgá-

rok szerethetik a Darazsaikat, Párducaikat és NASCAR versenyautó vezetőiket. 

- Mikor teniszezett utoljára? - kérdezte Brazil, miközben a foglyuk a hátsó ülé-

sen konspirált. 

- Nem emlékszem. 

- Mit szólna, ha elmennénk kicsit ütögetni? 



- Elment az esze. 

- Ugyan már. Valamikor jól játszott. Lefogadom, hogy akkor jó formában is 

volt.  

 

A masszív betonépület, a börtön a belváros szívében volt. Az új, nagy rendőr- 

főkapitánysággal egy időben építették, amikor ebben a városban olyan bűnfelderíté-

si százalékkal büszkélkedtek, ami egyesek szerint meghaladta a ténylegesen elköve-

tett bűncselekmények számát. A börtönben több szintű biztonsági ellenőrzésen kel-

lett átesni, kezdve a fémszekrényekkel, ahol a rendőröknek le kellett tenniük a 

fegyverüket. A pultnál az őrök mindenkit ellenőriztek, aki belépett. 

Brazil körülnézett, és felmért egy újabb ijesztő és eddig ismeretlen helyet. Egy 

fekete ruhás, fátylas pakisztáni nőt bolti lopásért vettek őrizetbe. A rendőrök része-

geket, tolvajokat és a szokásos drogdílereket terelték be, a serif beosztottjai pedig 

irányítottak. 

A központi előzetes őrzőben West megmotozta a foglyot, és kiürítette a zsebe-

it: Chap Sticket, egy dollár tizenhárom centet és egy csomag Koolt talált nála. Átla-

pozta az iratait. A fiú most már boldog volt, nevetett, el volt telve magával, és azt 

leste, ki figyeli Nate-et, az Embert. 

- Tudsz olvasni? - kérdezte West. 



- Az óvadékom rajta van? - A foglya ugrált, képtelen volt nyugton maradni; há-

rom pár boxeralsó és két pár - kívül zöld - sort volt rajta, ami öv híján kezdett le-

csúszni róla, miközben körülnézett. 

- Sajnos, nincs. 

A kék fém magánzárkákban egy másik, a megváltás reményéről már lemondott 

fiú bámult ki kétségbeesett, gyilkos tekintettel. Brazil visszabámult rá. Aztán a fér-

fiakkal zsúfolt gyűjtőcellát nézte, ahonnan a letartóztatottak arra vártak, hogy át-

szállítsák őket a Spector Drive-on levő börtönbe, amíg a Javító Részleg nem gon-

doskodik arról, hogy Camp Greenbe vagy a központi börtönbe vigyék át őket. A 

férfiak csendben voltak, a rácsot markolva kifelé néztek, mint az állatkertben az ál-

latok; narancssárga rabruhájukban nem volt semmi dolguk. 

- Jó darabig nem voltam idebent - tudatta Westtel a foglya. 

- Mennyi ideje? - West befejezte Nate, az Ember holmijának leltározását. Nate 

Laney vállat vont, ide-oda csoszogott, és bámészkodott. 

- Úgy két hónapja - felelte azután. 

  

Tizenötödik fejezet 

 



West és Brazil a Presto Grillben reggelivel fejezték be a kőrútjukat. Brazil tág-

ra nyílt szemmel, kalandra éhesen nézett körül. West nyúzott volt, az új nap éppen 

csak elkezdődött. Csak annyi időre ugrott haza, hogy észrevegye a bokrai között 

heverő pillanatragasztót, és a közelében egy nyitott Buck zsebkést. Homályosan 

emlékezett, hogy éjjel egy gyanús személyt előállítottak, aki a Latta Parkban mezte-

lenkedett. Mintha azt is mondták volna, hogy a dologban ragasztó is szerepelt. West 

zacskóba tette a lehetséges bizonyítékot, és furcsa érzés fogta el, hogy a holmi mi-

ért kerülhetett a kertjébe. 

Megetette Nilest. Kilenckor már Hammert kísérte végig a városháza átriumos 

udvarán. 

- Mit keres a kocsidban egy idézési tömb? - kérdezte Hammer, miközben gyors 

léptekkel haladt. 

Ez az egész túl messzire vezetett. A helyettese egész éjjel gyalogosan üldözte a 

bűnözőket. Dutyiba vágott embereket. 

- Csak azért, mert rendőrfőnök-helyettes vagyok, még nem jelenti, hogy nem 

szerezhetek érvényt a törvénynek - próbált vele lépést tartani West, és közben ide-

oda biccentett a folyosón szembejövő ismerősöknek. 

- Nem fogom fel, hogy büntetőcédulákat töltesz ki. Jó reggelt, John! Ben. Em-

bereket vágsz sittre. Jó napot, Frank! - üdvözölt egy újabb tanácsost. - A végén me-



gint meg kell jelenned a bíróság előtt. Mintha nélkülözni tudnálak. Még ma vissza 

kell adnod az idézési tömbödet. 

West felkacagott. Régen nem hallott ilyen mulatságosat. 

- Szó sem lehet róla! - tiltakozott. - Mégis mire utasítottál? Hm? Kinek az ötle-

te volt, hogy menjek vissza járőrözni? - A kialvatlanságtól szédülni kezdett. 

Hammer kétségbeesetten égnek emelte a kezét, amikor belépett a terembe, 

ahova a polgármester összehívta a különleges városi tanácsülést. Polgárok, újság-

írók és tévéstábok nyüzsögtek. Az emberek azonnal talpra szöktek, és hangzavar 

tört ki, amint a két nő feltűnt az ajtóban. 

- Főnök! 

- Hammer rendőrfőnök, mi lesz a város keleti végében a bűnözéssel? 

- A rendőrség nem érti meg a fekete közösséget! 

- Vissza akarjuk kapni a lakókörnyezetünket! 

- Új börtönt építünk, de nem tanítjuk meg a gyerekeinket, hogy mit tegyenek, 

hogy ne kerüljenek oda! 

- A belvárosi üzleti forgalom húsz százalékkal esett, amióta ezek a sorozatgyil-

kosságok, autóeltérítési ügyek elkezdődtek! - kiabálta egy másik polgár. 



- Mit tegyünk velük? A feleségem halálra van rémülve. 

Hammer már előttük állt, és elvette a mikrofont. Városi tanácsosok ültek a fé-

nyes, patkó alakú asztal körül, helyüket a városvezetésben csillogó réztáblák jelez-

ték, amiken a nevük állt. Minden szem Charlotte történetének első olyan rendőrfő-

nökére szegeződött, aki függetlenül attól, hogy hol laktak vagy kik volt, azt éreztet-

te az emberekkel, hogy fontosak. Judy Hammer bizonyos tekintetben sok ember 

számára az egyetlen anya volt, akit ismertek, és a helyettese is klassz nő, amikor 

elvegyül köztük, és igyekszik a saját szemével látni, hogy mi a gond. 

- Visszafoglaljuk a lakókörnyezetünket, és ennek érdekében megakadályozzuk 

a következő bűncselekményt - mondta erős hangján Hammer. - De a rendőrségnek 

ehhez a segítségükre is szüksége van. Nem fordíthatjuk el a tekintetünket, és nem 

mehetünk tovább úgy, mintha semmit sem látnánk. - Hammer, az evangélista min-

denkire rámutatott. - Nem gondolhatjuk, hogy ami a szomszédunkkal történik, az 

csak rá tartozik. Egy közösség vagyunk. - Körülnézett. - Ami önökkel történik, ve-

lem is történik. 

Senki sem mozdult. Minden szempár rászegeződött, miközben előttük állt, és 

az igazat mondta, amit a múltban a politikai erőviszonyokat saját céljukra felhasz-

náló emberek elhallgattak előlük. Az emberek vissza kell, hogy szerezzék az utcái-

kat, a lakókörnyezetüket, a városaikat, az országaikat és a világukat. Minden ember 

ki kell, hogy nézzen az ablakán, végre kell, hogy hajtsa a maga rendőri feladatait a 



saját életében, és fel kell háborodnia azon, ha valami történik a szomszédjával. Úgy 

van! Ébredjünk fel! Legyünk polgárőrök, keresztény katonák! 

- Mostantól végezzék a saját rendőri feladataikat - folytatta Hammer. - És töb-

bé nem lesz szükségük ránk. 

A teremben kitört az őrjöngés.  

 

Azon az éjszakán, miközben Brazillal elsuhantak egy stadion mellett, ami ha-

talmas tömbjével kísértetiesen rajzolódott az égre, és ahol tomboló, éljenző szurko-

lók Randy Travist ünnepelték, Westnek eszébe jutott ez a túlzott reakció. West 

Crown Victoriája egy újabb helyszínre igyekezett, és gyorsan hagyta el a konferen-

ciaközpontot, amelynek nagy kivetítőjén ez állt: „Isten hozta a királynő városában”. 

A távolban is rendőrautók rohantak, vörös-kék fények villództak, és tiltakoztak egy 

újabb rettenetes bűntett miatt. Brazilnak akaratlanul is az időzítésen járt az esze; ez 

az egész éppen Hammer aznap reggeli nyilatkozata után történt. Dühösen ült West 

mellett. 

Westben olyan félelem munkált, amit nem mutatott. Hogy következhetett be 

ismét? Hogyhogy a gondosan összeválogatott harci különítmény, vagy ahogy ne-

vezték a Fantom Csapat nem tudta ezt megakadályozni, akik éjjel-nappal csak azon 

dolgoztak, hogy elkapják a Gyilkos Fekete Özvegyet? Eszébe jutott a sajtókonfe-



rencia, a rádióban és a tévében elhangzó részletek. West erősen hajlott arra, hogy 

ezt véletlennél többnek tartsa, mintha valaki szándékosan űzne gúnyt Charlotte-ból, 

a rendőrségéből és a lakosaiból. 

A gyilkosság a Trade Streeten történt, egy omladozó téglaépület mögött, a sta-

dion és a Duke erőmű alállomásának tőszomszédságában. West és Brazil egyre kö-

zelebb értek a széthulló, lüktető fényekhez, a sárga rendőrségi szalaggal elzárt terü-

lethez. A kordon mögött vasúti sínek húzódtak, és egy új, fehér Maxima állt, a sofőr 

felőli ajtó nyitva volt, a belső világítás égett, és szólt a sípoló hang. West felpattin-

totta a mobilját, és újból felhívta a főnöknőjét. Hammert már vagy tíz perce lehetet-

len volt elérni, mert a telefonja állandóan foglaltat jelzett: az egyik fiával beszélt, 

míg a másik a vonalban várakozott. Amint letette, máris csengett a telefon, hogy 

újabb rossz híreket kapjon. 

Négy perccel később sietősen hagyta el a kocsijában a Fourth Ward-i negyedet, 

ahol lakott. West becsukta a mobilját, és odaadta Brazilnak. A fiatalember betette 

az övére fűzött bőrtáskába, ahol bőven volt hely, mert az önkéntesek kevés holmi-

val vonultak ki. Brazil örömmel tett bármit az övére, ami törvényes úti holmi volt; a 

charlotte-i terminológia a NASCAR istenekhez és az általuk vezetett rakétákhoz 

kapcsolódott, amelyek egyikét sem lehetett az élet országútjára kiengedni, ha nem 

egy trélerhez volt láncolva. Brazil irigyelte azt, ami miatt a legtöbb zsaru csak pa-



naszkodott. Meg sem fordult a fejében, hogy másoknak is fájhat a háta, kényelmet-

lenül és a munkájukban akadályoztatva érzik magukat. 

Természetesen volt nála rádió, az összes csatornával, amelyeken mindenkit el-

érhetett, a rádió antennája tömpe volt, és gyakran szúrta a nagyon kis termetű rend-

őrök hónalját. Brazilnál a fekete bőrtokban volt egy csipogó is, amin soha nem ke-

resték, egy kétezer-kétszáz fényerős mini zseblámpa és West mobilja, mivel nem 

hozhatta magával az Observeres mobilját, amikor egyenruhát viselt. Brazilnál nem 

volt fegyver, sem gázspray. Ultra szolgálati övén nem volt nyújtható gumibot, a 

gumibothoz karika, két tárnak tartó, bilincs vagy dupla bilincstok. Nem volt hosszú 

zseblámpához való tokja vagy Pro-3-as szolgálati fegyvertokja, vagy felcsatolható 

revolvertokja, sem egyetlen, formázott övtartója, vagy ami azt illeti, egyetlen tépő-

záras, zárt kulcstartója sem. 

Westnél minden volt, és az előbb felsoroltakon kívül még sok minden más is. 

Teljes menetfelszerelést hozott, és Niles már a város másik végéből hallotta, ha ha-

zafelé tartott. 

A három és fél kilós abesszin macska nagyon várta már ezt a hangot, fülelt, 

hogy nem hallja-e a szeretett csörgést, nyikorgást és súlyos lépteket. Csalódottsága 

lassan krónikussá vált, és a megbocsáthatatlant súrolta, mialatt a mosogató fölötti 

ablakpárkányon ült, várt és figyelt, és egyre inkább az eget uraló USBank Vállalati 

Központ (USBVK) megszállottjává lett. Niles a korábbi életeiben jól ismerte a 



mindenkori civilizáció legnagyobb erekcióit, a piramisokat, a fáraók pompás sír-

halmait. 

Niles képzeletében a USBVK ezüst koronájával egy óriási Uszbíszí király volt, 

és tudta, hogy csak idő kérdése, hogy őfelsége megszabaduljon láncaitól. Jobbra-

balra fordul majd, és lenéz gyönge szomszédjaira. Niles elképzelte, hogy a király 

lassan, súlyos léptekkel tapogatódzva megindul, és remeg alatta a föld, amikor elő-

ször útnak ered. 

Félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett Nilesban, mert a király nem mosoly-

gott, és amikor szemébe sütött a nap, arannyá változott a hatalmas uralkodó, és már 

puszta tömege is lenyűgözővé vált. Uszbíszí király könnyen ráléphetett a Charlotte 

Observerre, az egész rendőr-főkapitányságra, a VRF-re és a városházára. Eltapos-

hatná a fegyveres erőket, főnökeiket és főnök-helyetteseiket, a polgármestert, a lap-

tulajdonost, hogy mind előre gyártott porrá váljanak. 

 

Hammer kiszállt a kocsijából, és nem vesztegetett egy percet sem, azonnal elő-

resietett detektívjei és egyenruhás rendőrei közé. Átbújt az élénksárga figyelmezte-

tő szalag alatt, amitől - bárhol is látta - megfájdult a szíve, és félelem töltötte el. 

Hammer nem volt olyan kondícióban, ahogy szerette volna, és a szokottnál is több 

probléma foglalkoztatta. 



Sethnek adott ultimátuma óta az életminősége radikálisan romlott. Seth ma 

reggel nem kelt fel, és dr. Kevorkianról, az élni akarásról és a Bürök Társaságról 

hablatyolt. Seth nagyképűen arról beszélt, hogy micsoda ostobaság azt feltételezni, 

hogy az öngyilkosság önző cselekedet, amikor minden felnőttnek joga van hiá-

nyozni. 

- Az isten szerelmére - fakadt ki a felesége. - Kelj fel, és menj el sétálni! 

- Nem. Nem kényszeríthetsz rá. Nem kell ebben az életben lennem, ha nem 

akarok. 

Hammert mindez arra késztette, hogy szokott rejtekhelyükről eltegyen minden 

lőfegyvert. Hammer sok fegyvert gyűjtött az évek során, és a házban különféle stra-

tégiai helyekre dugta el őket. Amikor West felhívta, még nem gondoskodott egy 

régi, hűséges, harmincnyolcas, rozsdamentes acél, öt lövésre alkalmas Smith and 

Wessonról, aminek Pachmeyer markolata volt. Hammer majdnem biztos volt ab-

ban, hogy a fürdőszobai öltözőszekrénye fiókjába tette. Legalábbis ott volt, amikor 

legutóbb összeszedte az összes fegyvert, és elzárta őket a széfbe, amikor az unokái 

látogatóba jöttek. 

Hammert sok aggodalom kínozta. Lehangolt volt, és tőle telhetően igyekezett 

megállni a helyét, noha a sajtókonferencia - beleértve az országos médiát is - nyo-

mán támadt szorongásai egy pillanatnyi nyugtot sem hagytak neki. Hammer végte-



lenül utálta a politizálást. Ez volt a keresztje. Százöt százalékos bűnfelderítési ráta. 

Bárcsak Cahoon itt volna ezen az istentől elhagyott helyen. Ezt kellene látnia. A 

világ Cahoonjai összecsinálnák magukat, képtelenek volnának bátran szembenézni 

vele. Elsápadnának. Elmenekülnének. Ez a véres, halott üzletember nem a látszat-

ról, a gazdasági fejlődésről vagy a turistaiparról szólt. Ez a gyomtól felvert, kísérte-

ties bozót a vasúti sínek mellett, a villódzó szentjánosbogarakkal, a Thrifty bérelt 

autó, aminek nyitva az ajtaja és sípol, ez magáról a valóságról szól. 

Hammer a tragédia felé közeledve senkivel sem váltott szót. A kék-vörös fé-

nyek megvilágították kemény, elszomorodott arcát. Odament a Maxima közelében 

álló Westhez és Brazilhoz, miközben dr. Odom egy újabb fekete hullazsákot rende-

zett el egy újabb test mellett. A halottkém kesztyűs keze véres volt, a szemébe iz-

zadság csorgott, de a szíve erősen és lassan vert. Élete nagy részében a szexuális 

gyilkosságok kegyetlenségével foglalkozott, de semmi ehhez foghatóval. Dr. Odom 

együttérző ember volt, de kemény is. Régen megtanulta, hogy uralkodjon magán, és 

ne kerüljön túl közel az eseteihez. 

Szomorú, de igaz, hogy könnyebb volt hűvös távolságtartással kezelnie az ese-

teket, ha az áldozat nő volt, vagy kétséget kizáróan boldogulni képtelen homokos, 

vagy néhány esetben külföldi. Megnyugtatta, ha beskatulyázhatta az áldozatot. 

Dr. Odom egyre inkább hadilábon állt a homoszexuális sorozatgyilkos-

elméletével. A mostani áldozat az ötvennégy éves Ken Butler volt, egy Raleigh-be 



való szenátor. Dr. Odomtól távol állt, hogy bármilyen formában vagy módon arra 

utaljon, hogy ez a közkedvelt fekete vezető eltért volna az átlagostól. Széles körű 

tapasztalatából dr. Odom azt is tudta, hogy a homoszexuális politikusok nem cso-

rognak végig a belvárosi utcákon, hogy fiút keressenek maguknak. Nyilvános par-

kokba jártak, vagy férfivécékbe, ahol bármikor megesküdhettek, hogy nem mezte-

lenkedtek, és nem ajánlkoztak fel. Csak a kisdolgukat végezték. 

Dr. Odom becipzárazta a meztelen bőr és vér fölött a zsákot, és eltakarta az égő 

narancsvörös homokórát. Felnézett Hammerre, és miközben felállt, a fejét csóválta. 

Fájt a háta.  

Brazil benézett a Maximába, a kezét zsebre vágta, nehogy véletlenül hozzáér-

jen valamihez, és rajtahagyja az ujjlenyomatát. Az a karrierje végét jelentené. Még 

akár gyanúsítottá is válhatna. Végtére is nem volt mindig a környéken, amikor eze-

ket a holttesteket megtalálták? Idegesen körülnézett, és azon töprengett, nem for-

dul-e meg másnak is fejében ez az ötlet. Dr. Odomot lefoglalta, hogy Westnek és 

Hammernek elmondja a véleményét. 

- Átkozott rémálom - mondta a halottkém. - Jézusom! 

Lerántotta a kesztyűjét, és nem nagyon tudta, mihez kezdjen vele. Körülvizsla-

tott, hátha lát egy biológiai szempontból veszélyes anyagok számára létesített gyűj-

tőedényt. Amikor a pillantása Denny Rainesre siklott, bólintott a mentősnek, és a 



nagydarab, csinos fickó megindult a segítőivel és a hordággyal a holttest felé. 

Raines rákacsintott Westre, és beitta az egyenruhás nő szexi látványát. West hihe-

tetlenül csinos volt, és Hammer is nagyon klasszul festett.  

Brazil Rainesre nézett; furcsa érzés fogta el, amikor látta, hogy az erős testalka-

tú mentős Westet és Hammert bámulja. Brazil nem tudta, mi a gond, de hirtelen 

szorongás vett erőt rajta, és enyhe hányingere támadt. Szeretett volna Raines képé-

be mászni, könyörögni, hogy kezdjen bele valamibe, amit aztán Brazil befejezhes-

sen, vagy legalább rá akart parancsolni, hogy hagyja el a helyszínt. 

- A maguké - jelentette ki dr. Odom Hammernek, amikor csattant a hordágy lá-

ba. - Egy szót sem mondok a médiának. Sosem szoktam. Minden nyilatkozat ma-

guktól kell, hogy származzon. 

- Ma este nem hozzuk nyilvánosságra a kilétét. - Hammer nem engedett az ál-

láspontjából. - Amíg nem sikerül százszázalékos biztonsággal azonosítani. 

Pedig nem volt kétséges. A jogosítvány ott volt a Maxima padlóján, az anyós-

ülés felőli oldalon. Hammer ráismert a szenátor tekintélyt parancsoló termetére, ősz 

hajára, kecskeszakállára és húsos arcára. Nem maradt életben olyan sokáig, hogy a 

testszövetei reagálhattak volna borzalmas sérüléseire. Nem volt rajta sem puffadás, 

sem kék foltok. Butler majdnem úgy festett, mint amikor Hammer utoljára találko-

zott vele egy Myers Park-i koktélpartin. Hammer rettenetesen feldúlt volt, de min-



dent elkövetett, hogy ez ne látszódjék rajta. Brazil felé indult. A fiatalember a kocsi 

körül ólálkodott és jegyzetelt. 

- Andy - érintette meg a karját. - Bizonyára mondanom sem kell, mennyire ké-

nyes dologról van szó. 

Brazil megmerevedett és úgy nézett rá, mintha Hammer lenne az ok, amiért az 

emberek vasárnap templomba járnak. Maga volt az Isten. Hammer figyelme elka-

landozott, amikor a pillantása a kocsi belsejére esett, és meglátta az arany K.O.B. 

kezdőbetűs fekete bőr aktatáskát, ami nyitva volt, akárcsak az úti neszesszer és az 

öltönynek való zsák. Némán leltárba vette a kulcsokat, a számológépet, a USAir 

mogyorós zacskóját és jegyfüzetét, a mobiltelefont, tollakat, papírt, címjegyzéket, 

Tic-Tacot, síkosított óvszercsomagot, cipőt, zoknit, alsónadrágot, amiket kímélet-

len, szívtelen kezek szórtak szét. 

- Biztos, hogy a szenátor? - nyögte ki nagy nehezen Brazil.  

Hammer feldúlt tekintete ismét felé fordult. 

- Nem annyira, hogy ezt világgá kürtöljük. 

- Rendben - mondta Brazil. - Nem szólok, amíg nem adja oda másnak. 

- Soha. Ha helyesen jár el, én is úgy teszek - mondta a szokásos formulát. - 

Holnap délután öt körül hívjon. Addigra kész lesz a nyilatkozat. 



Sarkon fordult. Brazil követte a tekintetével, ahogy határozott léptekkel el-

hagyta a helyszínt, átbújt a szalag alatt, és távozott a lüktető kék-vörös fényben. A 

tévéstábok, rádióriporterek és más újságírók barracudaként rohanták meg. Arrébb 

hessegette őket, és beszállt főnöki kocsijába. Brazil még ólálkodott kicsit a kocsi 

körül, és maga sem értette, mi nyugtalanítja annyira, mialatt egyre közelebb ért ah-

hoz a helyhez, ahol a szenátort meggyilkolták. Raines és a többi mentős a mentőau-

tóhoz vitte a testet, és az egy huszonnégy órában dolgozó Ász autómentő odagurult, 

hogy bevontassa a Maximát a rendőrségre. 

A mentőautó csipogott, ahogy a halott szenátorral kitolatott, majd elindult a ha-

lottasház felé, mialatt a kamerák, fényképezőgépek mindent rögzítettek. Brent 

Webb féltékenyen nézte Brazilt. Nem járja, hogy Brazil ilyen különleges bánás-

módban részesül, és úgy járkálhat a tett helyszínén egy elemlámpával, mintha oda 

tartozna. Webb tudta, hogy Brazil kivételezett helyzetének, aranykezének hamaro-

san vége. A tévériporter lesimította tökéletes frizuráját, és ajakbalzsammal meg-

nedvesítette az ajkát. Komolyan a kamerába nézett, és miközben a Norfolk-Déli 

vonat hangosan eldübörgött a közelben, elmesélte a legfrissebb tragikus hírt. 

  

Tizenhatodik fejezet 



Brazil zseblámpájának a fénye kavicson és gyomon pásztázott a rozsdás vasúti 

sínek mentén, amiken most elkattogott a forró, sötét éjszakába a vonat utolsó kocsi-

ja is. Az erős fénycsóvában alvadó vér fénylett élénkvörösen, és az elemlámpa 

megvilágított egy piszkos mosdókesztyűt és véres negyeddollárosokat, centeket és 

tízcenteseket, amik akkor gurulhattak szét, amikor a meggyilkolt szenátor nadrágját 

lehúzták. Friss és alvadt vér ragadt a kúszónövényekre, koponya- és agyvelődarab-

kák is feküdtek a földön. Brazil mély lélegzetet vett, és a hatalmas, fényes épületek 

tövében lenézett a sötét sínpárra. 

 

Seth a saját vérét, alvadt vérét látta lelki szemei előtt, és Főnök Feleség elkép-

zelt reakcióját ízlelgette: vajon mit szól, ha majd belép a szobájába, és itt találja az 

ágyán, ahol most sört iszogatva, ölében a harmincnyolcassal üldögél? Képtelen volt 

levenni a szemét az egyetlen Remington +P lövedékkel megtöltött fegyverről. Órák 

óta forgatta a tárat, mialatt a Jó barátok-at, Mary Tyler Moore-t és más sorozatok 

ismétlését nézte, és próbára tette a szerencséjét, ami nem volt valami jó. Száz hiá-

bavaló próbálkozásból talán ha kétszer követett el sikeresen öngyilkosságot. Hogy 

lehet? Nem ellenkezik ez az átlagszámítás törvényével? Úgy számolta, hogy a lö-

vedéknek legalább hússzor kellett volna olyan helyre kerülnie, hogy halálos lövés 

érje, mivel ez egy öt lövésre alkalmas revolver volt, és százban az öt hússzor van 

meg. Sethnek sosem ment jól a matematika. Ahogy más sem, gondolta. Mindenki-



nek jobb nélküle, beleértve a gizda fiait és az őt kasztráló feleségét. A legjobban a 

felesége jár majd, a felesége, aki bejön és itt találja eldőlve, mert egy párnán ke-

resztül fejbe lőtte magát; vér mindenütt, itt a vége, fuss el véle. Többé nem jelent 

gondot. Nem kell a kövér Seth-t partikra vinni, és szégyenkezni miatta, miközben a 

fiatalabb férfiak még mindig érdeklődve néznek az asszonyra. Seth majd megmu-

tatja neki. Tessék. Élete utolsó fejezete hadd kísértse a feleségét főnökséges napjai-

nak végéig. 

 

Sosem vinné keresztül, ebben Hammer egészen biztos volt. Bár amikor kinyi-

totta az öltözőasztala fiókját, és nem látta benne a harmincnyolcasát, a charlotte-i 

főrendőrnek megfordult a fejében, hogy depressziós, önpusztító férje esetleg tud 

valamit a fegyver hollétéről. Hogy minek? Önvédelemből? Aligha. Seth-nek még 

az is ritkán jutott az eszébe, hogy bekapcsolja a riasztót. Nem szeretett lőni, és soha 

nem hordott magánál fegyvert, még Little Rockban sem, amikor, mint sokan má-

sok, az Országos Lövészegylet tagja volt. Hammer következtetett, és aggódott ve-

zetés közben. 

Micsoda bolond. Nem ez lesz az utolsó és legnagyobb bosszúja? Az öngyilkos-

ság hitvány, alattomos cselekedet, hacsak valaki nem haldoklik amúgy is, és ezzel 

próbál elmenekülni a fájdalom és a szenvedés elől. A túlnyomó többség azért öli 

meg magát, hogy visszafizessen valakinek. A legundokabb levelek, amiket Ham-



mer valaha olvasott, éppen az ilyen emberek búcsúlevelei voltak. Nem érzett irán-

tuk sok szánalmat, mert egyetlen olyan embert sem ismert, aki az élet országútján 

időnként ne jutott volna göröngyösebb szakaszra, ne tett volna meg hosszú, magá-

nyos mérföldeket, ahol ne fordult volna meg a fejében, hogy jó volna leszaladni az 

útról, és pontot tenni a dolog végére. Ez alól Hammer sem volt kivétel. Ismerte a 

saját pusztító evési, ivási, testedzés-elhagyási, lustasági periódusait. Megesett, de 

aztán mindig felállt, és továbbment. Mindig jobb sávot választott, és újra egészsé-

ges lett. Nem hal meg, mert felelősséggel tartozik, és az embereknek szükségük van 

rá. 

Bement a házába, és nem tudta, mit talál. Bezárta az ajtót, és beállította a riasz-

tót. Seth konyhával szemközti hálószobájában hangosan szólt a tévé. A felesége 

egy másodpercig tétovázott, szívesen visszament volna, hogy ellenőrizze, de képte-

len volt rá. Hirtelen megrémült. A saját szobái felé indult, a szíve csupa rettegés 

volt, míg a fürdőszobában felfrissítette magát. Későre járt, de nem vett hálóinget, és 

nem töltött magának egy pohár Dewart sem. Ha Seth megtette, perceken belül úgyis 

emberek lepik el a házat. Semmi értelme, hogy újra átöltözzön vagy whiskygőzt le-

heljen. Judy Hammer elsírta magát. 

 

Brazilnak a Hammerrel kötött egyezségen járt az esze, miközben gyorsan át-

nézte a sztoriját. Még egyenruhában ült a számítógép előtt, az ujjai sebesen táncol-



tak a billentyűkön, és a noteszét lapozták. Hihetetlen részletet írt a cikkbe a ma esti 

Fekete Özvegy gyilkosságról. Bámulatos emlékezőtehetségére hagyatkozva bemu-

tatta, mi volt a kocsiban, leírta a véres pénzt, azt, amit a rendőrség és a halottkém 

tett, hogy milyen érzés az erőszakos halál, milyen a szaga és a látványa. A cikke 

szemléletes volt és megindító, de nem szerepelt benne az áldozat kiléte. Brazil meg-

tartotta az ígéretét. 

Ez azonban komoly stresszel járt. Brazilban az újságíró azt követelte, hogy írja 

le az igazságot, akár tényszerűen bizonyított, akár nem. Brazil becsületes volt. Nem 

árulhatja el a rendőrséget. Azzal a reménységgel csillapította magát, hogy Hammer 

rendőrfőnök sosem verné át, azt pedig tudta, hogy West nem tenne ilyet. Brazil 

holnap délután ötkor megkapja a nyilatkozatát, és senki - főként Webb - nem tud 

addig semmit, amíg nem olvassa másnap az Observerben. 

 

Webb akkor került adásba a tizenegy órás híradóban, amikor Hammer belépett 

a férje hálószobájába. Kicsit lelassult az érverése, amikor sehol sem látott vért. 

Semmi szokásostól eltérőt sem látott. Seth az oldalán feküdt, feje belemélyedt a 

párnába. 

Webb hangja szokatlanul ünnepélyes volt: a gyilkosság volt a vezető hír. 



- …a ma éjjeli tragédia legmegrázóbb meglepetése, hogy az áldozat a hírek 

szerint Ken Butler szenátor… 

Hammer kővé dermedt, a tekintetét nem tudta levenni a tévéről. Seth hirtelen 

felült az ágyban, a hír megdöbbentette. 

- Jesszusom! - kiáltott fel. - Múlt hónapban együtt ittunk vele. 

- Pszt! - csendesítette le Hammer az önpusztító férjét. 

- …ismét a különös homokórát fújták festékszóróval a holttestre. Butlert állító-

lag közelről, egy nagy sebességű dum-dum golyóval lőtték le, amit Ezüsthegynek 

hívnak… 

Hammer felkapta a Seth ágya melletti asztalról a vezeték nélküli telefont. Az 

asztalon három Miller Lite sör és egy pohár volt, amiben whiskynek tűnő italt lá-

tott. 

- Hol a harmincnyolcasom? - kérdezte tárcsázás közben. 

- Fogalmam sincs. - Seth érezte a fegyvert a lábai között, ami nem volt éppen 

ideális hely egy revolver számára. De amikor elaludt, a fegyver máshova csúszott. 

- …források szerint az aktatáskáját, úti neszesszerét és öltönyzsákját átkutatták 

a bérelt Maximában. Butler ma délután öt tizenötkor ült be a Thrifty-nél bérelt ko-

csiba. A pénzét nem találták meg, kivéve a teste alatt talált aprót. Vérdíj, miközben 



a Fekete Özvegy az ötödik áldozatát követeli… - Webb lehalkította a hangját, ami 

tragikus iróniával zengett. 

 

Brazil feltöltekezett a nyomda zajával, tombolásával, és ezért nem volt az asz-

talánál, hogy fogadja Hammer hívását. Nézte, ahogy újságok ezrei csattognak a fu-

tószalagon. A címlapon levő szalagcíme egy hüvelyknyi volt, elmosódott, de azért 

onnan is el tudta olvasni, ahol állt: 

 

VÉRDÍJ - A FEKETE ÖZVEGY ÖTÖDIK ÁLDOZATÁT KÖVETELI 

 

Nem tudta kivenni a nevét a cikk alatt, de tudta, hogy ott van. A munkások 

esetleges technikai problémákra várva székükben szundítottak. Brazil figyelte, 

ahogy az egytonnás újságpapír-göngyölegek kísértetiesen fellebbennek a föld alól, 

majd lassan elgurulnak a síneken a folyékony alumíniummal teli hordók, a sárga, 

vörös, kék és fekete tintával megtöltött kádak mellett. Fém csörrent, ahogy a tar-

goncákon hatalmas vécépapírhengerre emlékeztető újságpapírt szállítottak. Brazil 

átcsámborgott a postázóba, nézte az összekötött újsághalmokat, hallgatta a Muller 

Martini gépek hangos kattogását, miközben azok reklámmellékleteket illesztettek 

az újságokba. Az újságokat aztán egy futószalag vitte tovább a számlálógéphez. 



Hirtelen valami okból kihunyt a lelkesedése. Fásult lett, ismét éjszakai életet élő, és 

még mindig - számára is érthetetlen módon - valahogy nem volt képben. 

Édes-beteges érzés volt. A szíve fájt és nehéz volt, és amikor arra a felpumpált 

izomzatú mentősre gondolt, aki Westre kacsintott, és kéjesen Hammerre nézett, 

szorítást érzett a mellkasában, és dühöt. Elfogta a rémület. Ugyanaz az elgyöngítő, 

hidegrázós érzés telepedett rá, amit egy éppen csak megúszott autóbaleset vagy egy 

majdnem elveszített teniszmérkőzés keltett benne. Elképzelhető, hogy bármely nő-

nek is tetszhet Raines, ez az izompacsirta mentős, akinek csekély szellemi bank-

számlája lehet, ha ennyi időt tölt gyúrással? Brazil az utóbbi időben hírét vette 

Hammer szánalmas házasságának: a férj egy állástalan, kövér figura. Egy ilyen di-

namikus nőnek igényei és szükségletei vannak. Honnan tudhatná, hogy Hammer 

nem ragadja meg a lehetőséget, és nem hajlandó valahol találkozni Rainesszel? 

Lelki nyugalma és szellemi fejlődése érdekében fontos, hogy megtudja: Ham-

mer valóban hazament. Nem bízhatott benne, csak ha egészen biztosan tudta, hogy 

nem árulja el sem őt, sem a világot azzal, hogy olyan mélyre süllyed, hogy Denny 

Rainesszel titokban találkozgat. Brazil sebesen a Fourth Wardra hajtott. Döbbenten 

látta, hogy egy mentőautó parkol Hammer háza előtt, és sötétkék rendőrautója a 

felhajtón csillog. Brazil szíve a bordáit verte, amikor némi távolságra leparkolt, és 

döbbenten, hitetlenkedve bámult. Az isten szerelmére, hogy viselkedhet ilyen feltű-

nően? 



Brazil máskülönben józan agyát valami őrület támadta meg. Kiszállt a BMW-

jéből, és annak a nőnek a háza felé indult, akit istenített, de akit többé már nem tisz-

telt, akivel többé egyetlen szót sem fog váltani, akire nem gondol, és akin nem töp-

reng többé. El fogja mondani neki, hogy mit gondol, de nem folyamodik erőszak-

hoz, csak ha Raines kezdi a verekedést. Ha így lesz, laposra veri, elgázolja, kikészí-

ti. Próbált elfeledkezni Raines izmairól, vagy arról, hogy a mentős láthatóan nem 

sok mindentől félt. Brazil éppen meggondolta magát, amikor Hammer bejárati ajta-

ja kinyílt. 

Raines és egy másik mentős kigurítottak egy hordágyat, amin egy idősebb kö-

vér férfi feküdt. Hammer rendőrfőnök szemmel láthatóan sokkos állapotban követte 

a hordágyat, Brazil pedig értetlenül és elképedve állt a Pine Street közepén. Ham-

mer félelemmel eltelve nézte, ahogy gyakorlott kezek a mentőbe teszik a férjét. 

- Biztos, hogy nem akarod, hogy veled menjek? - kérdezte a kövér embertől. 

- Biztos. - A kövér embernek fájdalmai voltak, és valószínűleg az intravénásán 

belé csepegő folyadéktól nehezen is forgott a nyelve. 

- Legyen úgy, ahogy akarod - hagyta rá Hammer. 

- Nem akarom, hogy jöjjön - utasította a kövér Rainest. 

- Jól van, ne izgasd magad. - Hammer hangja sértetten csengett, amikor vissza-

indult a ház felé. 



Az ajtóban állt, és nézte, ahogy elhajt a mentő. Hunyorogva meredt a sötétbe, 

és észrevette Brazilt a sötét utcán, ahogy őt bámulja. Ráismert, és hirtelen minden 

eszébe jutott. Jézusom. Mintha nem volna elég baja. 

- Próbáltam már elérni magát. Engedje meg, hogy megmagyarázzam - kiáltott 

oda. Brazil most már végképp nem értett semmit. 

- Tessék? - Közelebb ment. 

- Jöjjön ide - intette oda fáradtan Hammer. 

A fiatalember leült a verandán álló hintaágyra. Hammer kikapcsolta a világí-

tást, és leült a lépcsőre. Biztos volt benne, hogy ez a fiatalember a legnagyobb, leg-

becstelenebb bürokratának gondolja, akivel csak életében találkozott. Hammer úgy 

vélte, hogy ez lesz az éjszaka, amikor sok vitát kiváltó közösségi rendfenntartási 

projektje minden mással egyetembe a csatornában végzi. 

- Andy - fogott bele. - Higgye el, hogy senkinek sem szóltam. Esküszöm, hogy 

megtartottam a magának tett ígéretemet. 

- Tessék? - Brazilnak nagyon rossz érzése támadt. - Miféle ígéretet? 

Hammer ebben a pillanatban jött rá, hogy semmit sem tud. 

- Jaj, istenem - motyogta. - Szóval nem hallotta a ma esti híreket? 



- Nem, asszonyom. Milyen híreket? - Izgatott lett, a hangja erősebben csengett. 

Hammer elmondott mindent a 3-as csatornáról, és Webb szenzációs, elsőnek 

közölt híréről. 

- Lehetetlen! - kiáltott fel Brazil. - Hiszen ezek az én részleteim! Honnan tud-

hatott a véres pénzről, a mosdókesztyűről, a többiről! Nem is volt ott! 

- Andy! Kérem, beszéljen halkabban!  

Fények gyúltak, kutyák ugattak. Hammer felállt. 

- Nem igazság. Tartottam magam a szabályokhoz. - Brazil úgy érezte, mintha 

véget ért volna az élete. - Együttműködtem önnel, segítettem, amennyit csak tud-

tam. És most keresztre feszítenek miatta. - Ő is felállt, a hintaágy lassan, üresen 

lengett. 

- Nem hagyhat fel azzal, ami helyes, csak azért, mert mások valami helytelent 

tesznek. - Halkan és tapasztalatból beszélt, aztán kinyitotta az ajtót, ami visszaveze-

tett szép otthonába. - Egészen remek dolgokat csináltunk, Andy. Remélem, nem 

hagyja, hogy ez tönkretegye. 

Kedves, de szomorú volt az arca, amikor a fiatalemberre nézett. Brazil érezte a 

szívében a fájdalmat, és a gyomrában is valami furcsa kavargott. Izzadt, ugyanak-



kor fázott, mialatt Hammerre bámult, és képtelen volt elképzelni, milyen lehetett az 

asszony gyerekeinek egy ilyen anya mellett felnőni. 

- Jól van? - Hammer úgy találta, hogy a fiatalember különösen viselkedik. 

- Nem tudom, mi bajom. - Brazil a kezével megtörölte az arcát. - Azt hiszem, 

valami betegség kerülget. Nem tartozik rám, de jól van a férje? 

- Lágyrész sérülés. - Hammer fáradt volt, és ismét lehangolt. Éjjeli lepkék re-

pültek be mellette az ajtón a házba, ahol majd nemsokára elpusztulnak a rovarirtó-

tól. 

Kettős működésű revolverrel ritkán fordul elő, hogy valaki mellé trafáljon. De 

amikor Hammer rászólt a férjére, hogy azonnal adja vissza a harmincnyolcast, Seth 

dühös és undok lett. Elege volt már abból, hogy ez az asszony parancsolgasson ne-

ki, aki mindjárt arra vetemedik, hogy megmotozza és átkutassa a szobáját is. Nem 

látott kiutat. Sajnos az asszony hamarabb jött be, minthogy alkalma lett volna a 

fegyvert olyan helyre dugni, ahol Hammer nem találja meg. Ami még ennél is rosz-

szabb volt, hogy Seth részegen olyan helyzetben aludt, amitől a jobb keze elgémbe-

redett, elzsibbadt. Amikor ezzel a kezével lenyúlt a lába közé, hogy előhalássza a 

fegyvert, nem járt el bölcsen. Balszerencséjére ráadásul pontosan ez volt az a pilla-

nat, amikor nem szerette volna, ha a lövedék az ütőszeg elé kerül. 



- A bal farpofája - magyarázta Hammer Brazilnak, aki már a házban volt, mivel 

mégsem hagyhatta nyitva egész éjjel a bejárati ajtaját. 

Brazil körülnézett a keményfa padlót takaró eleven színű perzsaszőnyegeken, a 

szép olajfestményeken és a meleg színekben pompázó szövetekkel és gyönyörű 

bőrrel bevont bútorokon. Hammer rendőrfőnök csodálatosan felújított házának az 

előcsarnokában állt, és senki más nem volt itt rajtuk kívül. Csak kettesben voltak, és 

Brazil megint iszonyatosan izzadni kezdett. Ha Hammer észre is vette, nem adta a 

tudtára. 

- Természetesen megröntgenezik - folytatta -, hogy megbizonyosodjanak, a go-

lyó nem érintett létfontosságú szerveket. 

A +P üreges golyónak van egy kellemetlen tulajdonsága, gondolta Hammer. 

Eredetileg azzal a céllal tervezték, hogy az ólomlövedék kitáguljon, és úgy hatoljon 

át a húson, mint egy csőgörény. A golyónak ritkán volt kimeneti nyílása, és lehetet-

len volt megállapítani, hogy mennyi ólmot szórt szét Seth nagyméretű alsó régiójá-

ban. Brazil hallgatta, amit mond, és közben azon tűnődött, vajon a rendőrfőnök mi-

kor jut el oda, hogy kihívja a rendőrséget. 

- Hammer rendőrfőnök asszony. - Brazil végül kénytelen volt megszólalni. - 

Gondolom, beszólt emiatt? 



- Ó, istenem! - Hammernek ez eszébe sem jutott. - Tökéletesen igaza van. Fel-

teszem, jelentést kell készíteni. - Fel-alá kezdett járkálni, amikor rádöbbent a való-

ságra. - Jaj, ne, jaj, ne! Csak ez hiányzott nekem. Most aztán ezt hallhatom a tévé-

ben, a rádióban, a maga újságjában. Borzalmas! Fel tudja fogni, hányan élvezik 

majd? - Elképzelte Cahoont, ahogy ül a koronájában, és nevet, amikor ezt olvassa: 

 

RENDŐRFŐNÖK FÉRJE LELŐTTE MAGÁT 

OROSZ RULETTRE GYANAKODNAK 

 

Az eset senkit sem fog megtéveszteni. Egy depressziós, munkanélküli, túlsú-

lyos férj, aki fekszik az ágyában a feleség harmincnyolcasával, amiben csak egy 

töltény van? Minden Hammernek dolgozó zsaru tisztában volna azzal, hogy Ham-

mer férje öngyilkossággal kacérkodott. Mindenki tudná, hogy komoly problémáik 

voltak. Egyesek még arra is gyanakodnának, hogy ő lőtte le a férjét, és pontosan 

tudta, hogyan úszhatja meg. Talán nem is a bal fenekét célozta meg. Talán csak a 

férj elfordult az utolsó pillanatban. Hammer a konyhába ment, és a telefon után 

nyúlt. Szó sem lehetett arról, hogy a 911-et hívja, és a hívást szétkürtöljék minden 

zsarunak, mentősnek, újságírónak és mindenkinek, akinek csak a környéken 

szkennere van. Sikerült elérnie a szolgálatban levő kapitányt, aki merő véletlenség-



ből Horgess volt. Horgess eltökélten hűséges volt a feletteséhez, de nem éppen ra-

vasz észjárásáról vagy gyors ítélőképességéről ismert. 

- Horgess - mondta Hammer -, ebben a szempillantásban küldjön egy rendőr-

tisztet a házamba, hogy felvegyen egy bejelentést. Baleset történt. 

- Jaj, istenem! - Horgess lelki nyugalmát feldúlta a hír. Ha bármi történt a fő-

nökével, közvetlenül Goode alá fog tartozni. - Hogy van? 

Hammer fel-alá járkált. 

- A férjem a Carolinas Kórházban van. Sajnos, egy kézifegyverrel történt bal-

eset. De rendbe fog jönni. 

Horgess rögtön megragadta az álló hordozható rádióját. Tíz-ötözött az 538-as 

egység David One-jának, egy újoncnak, aki annyira be volt rezelve, hogy csak azt 

tette, amit mondtak neki. A döntés még jó is lett volna, ha Horgess nem siklik el 

afelett, hogy Hammer miért közvetlenül őt hívta, a szolgálatos kapitányt. 

- Menjen oda most, egy véletlen baleset ügyében, hogy a lövésről felvegye a 

jegyzőkönyvet - szólt bele izgatottan a rádiójába. 

- Tíz-négy - válaszolt az 583-as egység. - Sérült is van? 

- Tíz-négy. Útban a Carolinas Kórház felé. 



Minden szolgálatban levő rendőrtiszt, és néhányan azok közül, akik nem voltak 

szolgálatban, valamint bárki, akinek szkennere volt, hallotta az adás minden szavát. 

A legtöbben arra gondoltak, hogy Hammer rendőrfőnök véletlenül meglőtte magát, 

ami azt jelentette, hogy munkába állásáig Jeannie Goode helyettesíti. Semmi sem 

kelthetett volna nagyobb pánikot a beosztottak körében. Hammernek volt egy rádió 

adóvevője a konyhában, ami be volt kapcsolva. 

- Horgess, maga idióta! - kiáltott fel Hammer hitetlenkedve a konyhájában, 

egyébként senkihez sem intézve a szavait. 

Megállt. Eszébe jutott, hogy Brazil még mindig az ajtóban áll. 

Nem egészen értette, miért van itt, és hirtelen erős kétely támadt benne, hogy 

bölcs dolog-e, ha egy jóképű riporter egy családi lövöldözés után kettesben van ve-

le a házban. Hammer azt is tudta, hogy a teljes éjszakai műszak a háza felé tart, 

hogy kiderítsék, hogy van a főnökük. 

 

Goode sosem tartotta a kocsijában vagy a lakásán a rádiót, de egy forrás fülest 

küldött neki, és már fel is vette az egyenruháját, hogy miközben az 583-as egység a 

Fourth Wardon száguldott keresztül, átvegye a charlotte-i rendőrség vezetését. Az 

583-as egység nagyon meg volt ijedve. Annyira ideges volt, hogy meg kellett állnia 

hányni. Ráfordult a Pine Streetre, és megdöbbenve látta, hogy öt másik rendőrautó 



áll már Hammer háza előtt. A kék-vörös fények lüktettek az utcában. Az 583-as a 

visszapillantó tükrében látta, hogy újabb autókaraván érkezik, több mérföldes hosz-

szúságban, hogy az éjszakában átszelve a várost, bajba jutott vezetőjüknek segítse-

nek. Az 583-as leparkolt, remegő kézzel elővette a fém csiptetős táblácskáját, és 

közben az is megfordult a fejében, hogy talán elmehetne, de aztán rájött, hogy még-

sem. Hammer kiment a verandára, hogy megnyugtassa az embereit. 

- Ura vagyok a helyzetnek - közölte velük. 

- Akkor hát nem sérült meg - mondta egy őrmester, akinek nem emlékezett a 

nevére. 

- A férjem sérült meg. De úgy véljük, nem súlyos a sebesülése - válaszolta 

Hammer. 

- Akkor hát minden rendben. 

- Istenem, de megijedtünk! 

- Nagy megkönnyebbülés, Hammer rendőrfőnök. 

- Viszlát reggel - küldte el őket egy intéssel Hammer. 

Csak ennyire voltak kíváncsiak. Titkon mindegyikük bekapcsolta a mikrofon-

ját, és szapora kattogással jelezték a bajtársaiknak, hogy minden tíz-négyes. Csak 



az 583-as egységnek maradt befejezetlen ügye, aki most bement Hammer után a 

gazdag, régi házba. A nappaliban ültek le. 

- Mielőtt még elkezdené - mondta Hammer -, hadd mondjam el, hogy kell ezt 

végigcsinálni. 

- Igen, asszonyom. 

- Nem utalunk arra, hogy itt nem a szokásos eljárás történt, hogy kivételeztünk, 

mert a sérült véletlenül a férjem. 

- Igen, asszonyom. 

- Rutineljárás lesz, amit az előírások szerint hajtunk végre. 

- Igen, asszonyom. 

- A férjemet gondatlan veszélyeztetéssel vádoljuk, melynek során a város hatá-

rain belül fegyvert sütött el - folytatta Hammer. 

- Igen, asszonyom. 

Az 583-as egység kézírása reszketős volt, amikor kezdte kitölteni a véletlen 

balesetre vonatkozó jegyzőkönyvet. Elképesztő, gondolta. Hammer bizonyára nem 

rajong a férjéért. A maximálisan kiszabható vádat emeli ellene, bezárja, és eldobja a 

kulcsot. Ez is csak az 583-as elméletét erősítette meg, hogy az olyan nők, mint 



Hammer, úgy jutnak el oda, ahol vannak, hogy agresszívak és szívtelenek. Férfiak, 

akiket a gyárban rossz öntőformába öntöttek. Hammer elsorolta a szükséges infor-

mációkat. Válaszolt az 583-as banális kérdéseire, és a lehető leggyorsabban kitette 

a zsaru szűrét. 

Brazil a konyhaasztalnál ült mindvégig Hammer házában, és azon törte a fejét, 

vajon felismerte-e valaki az elöl parkoló jellegzetes BMW-jét. És ha a zsaruk lefut-

tatják a rendszámát, vajon mire gondolnak majd? Kihez jött látogatóba? Elszorult a 

szíve, amikor arra gondolt, hogy az öröklakások, ahol Axel és barátai laknak, alig 

egy saroknyira vannak. A gyanakvó természetű zsaruk esetleg azt gondolják majd, 

hogy Brazil egy utcányira parkolt, hogy mindenkit átverjen. Ha Axel fülébe jut, 

még azt hiszi, hogy Brazil utána koslatott, és odavan érte. 

- Zárjuk ezt le, Andy - lépett be a konyhába Hammer. - Gondolom, késő van 

már ahhoz, hogy ez bekerüljön a holnapi újságba. 

- Igen, főnök. A városi kiadásban a lapzárta órákkal ezelőtt volt. - Brazil az 

órájára pillantott; meglepte, hogy Hammer szeretné, ha ez bekerülne az újságba. 

- Szükségem lesz a segítségére, és meg kell bíznom magában, hogy a 3-as csa-

tornával történtek után is segít nekem. 

Brazil senki másnak nem segített volna szívesebben. 



Hammer a falon levő órára nézett, és elfogta a kétségbeesés. Már hajnali há-

romra járt. Akár tetszik Seth-nek, akár sem, meg kell látogatnia a kórházban, és há-

rom óra múlva fel kell kelnie. Hammer szervezete nem bírta már az egész éjszakai 

fennmaradásokat, de azért túl fogja élni. A terv, amit kiötlött, a valóban rendkívüli 

és felzaklató körülmények között a legjobb volt. Tudta, hogy a holnapi hírekben 

másról sem lesz szó, mint Seth bizarr sérüléséről, és hogy ez mit jelenthet. Nem be-

folyásolhatja a tévécsatornákat és a rádióállomásokat, de legalább tisztázhatja a té-

nyeket Brazil valósághű, részletes beszámolója segítségével. 

  

Brazil némán és döbbenten ült Hammer kifogástalan Crown Victoriája anyós-

ülésén. Jegyzetelt, miközben az asszony beszélt. Hammer az ifjúkoráról beszélt, és 

arról, hogy miért ment a rendőrséghez. Mesélt Seth-ről, hogy milyen fontos táma-

sza volt, mialatt a valójában mégiscsak férfimilícia szamárlétráján küzdötte fel ma-

gát. Hammer kimerült és sebezhető volt, magánélete romokban hevert, és két éve 

nem volt pszichiáternél. Brazil a kellő lélektani pillanatban kapta el, és az asszony 

bizalma meghatotta és kitüntette. Nem hagyja cserben, gondolta. 

- Tökéletes példája, hogy a világ nem hagyja, hogy a fontos embereknek prob-

lémáik legyenek - magyarázta Hammer, ahogy végighajtott a hatalmas tölgyfák 

lombkoronája alatt a Queens Road Westen. - De az embereknek akkor is vannak 

gondjaik. Kapcsolatainkban, amelyekkel nincs elég időnk törődni, vannak viharos 



és tragikus időszakok, és sokszor csüggedünk el, és érezzük azt, hogy kudarcot val-

lottunk. 

Brazil arra gondolt, hogy nála csodálatosabb embert még nem ismert. 

- Mióta van férjnél? - kérdezte. 

- Huszonhat éve. 

Az esküvője előtti éjszakán tudta, hogy hibát követ el. Seth-szel szükségből, és 

nem vágyból kötötték össze az életüket. Hammer félt egyedül nekivágni, és Seth 

akkoriban olyan erősnek és tehetségesnek tűnt. 

 

A sürgősségi osztályon a hasán fekve, a röntgen, mosdatás és az ide-oda hen-

gergetés után Seth azon morfondírozott, hogyan következhetett ez be. A felesége 

csodálta, nagyra tartotta a véleményét, és nevetett a szellemes történetein. Nem fe-

küdtek le gyakran egymással, mert Hammerbe több energia és kitartás szorult, és 

Seth bármennyire is örömet akart szerezni, egyszerűen nem bírta az iramot, nem 

volt benne annyi szufla, és mire Hammer ismét harcra készen visszatért a fürdőszo-

bából, ő már rendszerint hortyogott. 

- Hú! - kiáltott fel. 

- Maradjon veszteg, uram - szólt rá vagy századszor a szigorú nővér. 



- Miért nem üt ki valamivel? - Seth szeme könnyes lett, és ökölbe szorította a 

kezét. 

- Nagy szerencséje van, Mr. Hammer - hallatszott az osztályos orvos hangja, 

aki úgy zörgött a röntgenfelvételekkel, mintha fűrészlapok volnának. Csinos kis te-

remtés volt, hosszú, vörös hajjal. Seth-t porig alázta, hogy a nő nem lát belőle mást, 

mint terebélyes fenekét, amit sosem ért a nap. 

  

Tizenhetedik fejezet 

 

A Carolinas Kórház híres volt a sebészetéről, és a környékről ide szállítottak 

minden beteget. A tetőkön ebben a kora hajnali időpontban a nagy H-betűvel jelölt 

piros leszállóhelyeken csendben álltak a helikopterek, és a szállítóbuszok lassan gu-

rultak egyik parkolóból a másikba a hatalmas betonkomplexumon belül. A kórház 

mentőkocsi-flottájának kék-fehér volt a színe - a Darazsak színe -, és ez nagy büsz-

keséggel töltötte el Charlotte-ot. 

Az egész személyzet tisztában volt vele, hogy VIP betegük érkezett. Nem vá-

rakoztatták, nem vérzett a széken a váróteremben, nem kellett fenyegetőznie, nem 

hanyagolták el, vagy rövidítették meg. Seth Hammer, ahogy tévesen regisztrálták, 

vagy ahogy a házassága alatt sokszor nevezték, egyenesen a sürgősségi osztályra 



került. Egyik szobából a másikba gurították. Nem volt benne biztos, hogy érti a csi-

nos sebésznő nyelvezetét, de Seth-nek úgy tűnt a nő elmondásából, hogy bár a go-

lyó jelentős mértékben roncsolta a szöveteket, jelentős vénát vagy artériát nem ért. 

Mivel azonban fontos beteg volt, nem kockáztattak. Elmagyarázták, hogy az orvosi 

gárda arteriográfiát végez; telenyomják festékkel, és megnézik, mi a helyzet. Aztán 

kontrasztanyagot adnak neki. 

 

Hammer nem egészen négy előtt a sürgősségi osztály előtti parkolóban a rend-

őrség számára fenntartott helyre állt be. Brazil húsz oldalt töltött meg a noteszében, 

és többet tudott a rendőrfőnökről, mint bármely más újságíró valaha az életben. 

Hammer felvette nagy - titkos rekeszes - kézitáskáját, és miután mély lélegzetet 

vett, kiszállt. Brazil percek óta tépelődött a következő kérdésen, de úgy érezte, fel 

kell tennie. Hammer javát is szolgálná. 

- Hammer rendőrfőnök asszony - fogott bele -, mit gondol, ne hívjak ide egy 

fotóst, hogy készítsen magáról egy képet, amikor később elhagyja a kórházat? 

- Nem érdekel - hárította el, mialatt megindult a bejárat felé. Minél többet gon-

dolkodott rajta, annál biztosabb volt abban, hogy mindegy, mit ír Brazil. Az életé-

nek úgyis vége. Egyetlen rövid nap alatt minden odalett. Megöltek egy szenátort, 

aki a brutális sorozatgyilkosságok ötödik áldozata lett, és a tetteshez a rendőrség 



egy lépéssel sem került közelebb. A USBank, ami a várost uralta, hadilábon állt ve-

le. Most még a férje is fenéken lőtte magát, miközben orosz rulettet játszott. A tré-

fáknak se vége, se hossza nem lesz. Mégis mire utal, hogy a férje szerint mi a leg-

fontosabb szerve? Hammer el fogja veszteni az állását. De kit izgat. Legalább a vé-

gén ő is elmondhatja a magáét, nem? Brazil befejezte a hívást a nyilvános fülkében, 

és meggyorsította a lépteit, hogy utolérje. 

- A Fekete Özvegy sztorit is lehozzuk, ha sikerül az azonosítás - emlékeztette 

az asszonyt idegesen. 

Hammer erre is fütyült. 

- Nem tudom, mit szólna - próbálta meglovagolni a szerencséjét Brazil -, ha be-

lecsempésznék egy-két részletet, amivel becsaphatnám a gyilkost. 

- Micsoda? - nézett rá értetlenül Hammer. 

- Tudja, ha egy kicsit összezavarnám. West rendőrfőnök-helyettes sem tartotta 

jó ötletnek - szögezte le végül. 

A felvilágosult rendőrfőnök végre megértette, mire céloz, és érdeklődni kez-

dett. 

- Csak kényes részleteket ne szivárogtasson ki - emlékeztette. Pillantása a ve-

zérlőpultnál álló nővérre esett, és elindult felé. Nem kellett bemutatkoznia. 



- Most viszik a műtőbe - mondta a rendőrfőnöknek. - Megvárja? 

- Igen - határozott Hammer. 

- Van egy magánszobánk, amit a káplán használ, ha egy kis nyugalomra vágyik 

- mondta a nővér annak az asszonynak, aki az egyik hőse volt. 

- Ott várok, ahol mindenki más - jelentette ki Hammer. - Valaki másnak is 

szüksége lehet a szobára. 

A nővér remélte, hogy nem. Az elmúlt huszonnégy órában senki sem halt meg, 

és az ő műszakjában vélhetően nem is fog. A nővérek mindig a munka nehezebbik 

végét fogták meg. Az orvosoknak hirtelen nyoma vész. Már a következő drámával 

foglalkoznak, és a nővérre hagyják, hogy kivegye a tubust, feltegye a lábujjra a ne-

vet, áttolja a halottasházba a testet, és foglalkozzon a bánattól lesújtott rokonokkal, 

akik sosem hitték volna, és perelni fognak. Hammer talált két széket a fogadórész-

leg egyik sarkában. Talán húsz szerencsétlen ember várt a sorára, majdnem min-

denkit elkísért valaki, aki megpróbálta vigasztalni, de a többség vitatkozott, mások 

meg nyögtek és véreztek a törülközőbe, vagy törött végtagjukat babusgatták, és je-

get szorítottak égéseikre. Szinte mindenki sírt vagy kisántikált a mosdóba, papírpo-

hárból vizet ivott, és a következő hányingerhullámmal küszködött. 

Hammer körülnézett, és fájdalmasan érintette, amit látott. Ezért választotta a 

hivatását, vagy az őt. A világ széthullik, ő pedig segíteni akart. Egy fiatalemberen 



akadt meg a tekintete, aki öt székkel arrébb, egyedül ült, és a fiára, Randyre emlé-

keztette. Magas láza volt, izzadt, reszketett, és nehezen szedte a levegőt. Hammer 

számba vette a fülbevalóját, finom vonású arcát, lesoványodott testét, és rögtön tud-

ta, mi baja. A fiatalember lehunyta a szemét, és megnyalta cserepes ajkát. Látható-

an mindenki a legtávolabb húzódott tőle, kivált azok, akikből testnedvek csorogtak. 

Hammer felállt. Brazil egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. 

A betegelosztó nővér rámosolygott a közeledő Hammerre. 

- Miben segíthetek? - kérdezte. 

- Ki az a fiatalember ott? - kérdezte a rendőrfőnök. 

- Valami légzőszervi fertőzése van - váltott át hivatalosra a nővér. - Nem 

mondhatom meg a nevét. 

- A nevét tőle is megtudhatom - világosította fel Hammer. - Kérek egy nagy 

pohár vizet sok jéggel, és egy takarót. És mégis mikor óhajtják az orvosok meg-

vizsgálni? Úgy tűnik, mintha bármelyik pillanatban elájulhatna, és ha így lesz, tudni 

fogok róla. 

Hammer néhány másodperc múlva a vízzel és a takaróval ment vissza a váró-

helyiségbe. Leült a fiatalember mellé, és betakarta. A férfi kinyitotta a szemét, ami-

kor az asszony valamit a szájához tartott, ami jeges, nedves és csodálatos volt. Me-



legség öntötte el és alábbhagyott a remegése, miközben lázban égő tekintetét az an-

gyalra emelte. Harrel Woods meghalt, és most megkönnyebbülten itta az élet vizét. 

- Hogy hívják? - Az angyal hangja messziről jött. 

Woods mosolyogni akart, de vérzett az ajka, amikor megpróbálta. 

- Van magánál jogosítvány? - kérdezte az angyal. 

Zavaros agyában felvillant, hogy úgy látszik, manapság már a mennyben is kell 

fényképes igazolvány. Gyönge kézzel elhúzta a fekete bőr deréktáska cipzárját, és 

áradta az igazolványt az angyalnak. Hammer leírta az adatait, ha a fiatalembernek 

menedékre lenne szüksége, amikor elhagyja a kórházat, ami elég valószínűtlennek 

tűnt. 

Két nővér jelent meg, és céltudatos léptekkel Woods felé indultak, majd felvet-

ték az AIDS-betegek osztályára. Hammer visszament a helyére, és azon tűnődött, 

vajon hol talál kávét. Kicsit eltöprengett még az embereknek nyújtott segítségről. 

Elmondta Brazilnak, hogy kamaszkorában csak erre vágyott. 

- Sajnos manapság a rendőri munkával is gond van - folytatta. - Hányszor segí-

tünk valójában? 

- Most segített - emlékeztette Brazil.  

Hammer bólintott. 



- De ez nem rendőri munka, Andy. Puszta emberség. És vissza kell hoznunk az 

emberséget abba, amit teszünk, különben nincs remény. Nem politika, hatalom 

vagy csupán a vétkesek összeterelése a dolgunk. A rendőri munka mindig is arról 

szólt, hogy kijöjjünk egymással, és segítsünk egymáson, és mindig is erről kell 

majd szólnia. Egy test vagyunk. 

 

Seth teste nagy szorultságban volt a műtőben. Az arteriogram jól ment, és a be-

leiből nem csepegett kontrasztanyag, de mivel VIP volt, nem mertek kockáztatni. 

Letakarták, előkészítették, és most megint hason feküdt. A nővérek puha húsát döf-

ködték elviselhetetlenül fájdalmas injekciókkal és Foley katéterrel. Betoltak egy 

nitrogénnel teli tartályt, és egy csőhöz kötötték. Az ún. Simpulse-irrigációnak vetet-

ték alá, ami nem más, mint sóoldattal és antibiotikumokkal való erőteljes átmosás. 

Háromezer köbcentivel bombázták, szívták, aztán kitisztították a sebet, Seth pedig 

panaszkodott. 

- Altassanak el! - könyörgött. 

- Túl nagy volt a kockázata. 

- Adjanak valamit, bármit! - siránkozott. 

Végül kompromisszumra jutottak, és beadtak egy emlékezetkiesést okozó 

gyógyszert, a Midazolamot, ami nem enyhített a fájdalmain, de legalább elfelejtette 



őket. Bár a röntgen során megtalálták a golyót, a sebész tudta, hogy ennyi zsírszö-

vetben lehetetlen rábukkanni, csak ha úgy feltrancsírozzák Sethet, mintha konyha-

főnök módra készítenének salátát. A sebészt dr. White-nak hívták, harmincéves 

volt, és a Harvardon meg a Johns Hopkinsban végzett, és a Clevelandi Klinikán 

volt rezidens. Dr. White-ot nem aggasztotta volna annyira, hogy bent hagyja a go-

lyót, ha a szokásos szimpla burkolatú, kerek végű fajtáról lett volna szó. 

De az üreges végűek becsapódáskor úgy nyíltak szét, mint egy virág. A rendőr-

főnök férjében a deformált lövedék rendet vágott, pontosan úgy, ahogy Remington 

tervezte, és a lövés után is kárt fog tenni. Nem is volt kérdéses, hogy a bent hagyott 

golyó súlyos fertőzés forrása lehet. Dr. White bemetszést végzett, hogy a seb tisz-

tuljon, majd a sebre tapasz és kötés került. Már fent járt a nap, mire dr. White ki-

ment Hammerhez az akut betegek őrzőjébe, ahol Seth kábultan feküdt az oldalán, 

az intravénás csövekhez kötve, a függöny mögött, ami a kórház íratlan szabályai 

szerint némi magányt biztosított a VIP betegeknek. 

- Rendbe fog jönni - mondta dr. White Hammernek. 

- Hála istennek - könnyebbült meg Hammer. 

- Szeretném éjszakára elkülönítve tartani, és folytatni az intravénás antibioti-

kumos kezelést. Ha az első huszonnégy órában láza lesz, tovább is benntarthatjuk. 

- És ez előfordulhat - tört rá ismét a félelem Hammerre. 



Dr. White el sem hitte, hogy itt állt, és a rendőrfőnök az ő szavait lesi. Dr. Whi-

te elolvasott minden cikket, amit erről a fantasztikus nőről írtak. Dr. White olyan 

akar lenni, amikor majd idősebb és befolyásosabb lesz, mint amilyen Hammer 

most. Figyelmes, erős, mutatós, gyöngyöt viselő keménykezű nő. Hammert biztos 

senki sem kezeli fölényesen. Hammernek kizárt, hogy azt a szarakodást kelljen el-

viselnie, mint dr. White-nak az öregfiúk sebész klubjától. Az öregfiúk a Duke-on, a 

Davidsonon, Princetonban és az UVA-n végeztek, és egyetemük csokornyakkendő-

it viselték a hangversenyeken és a koktélpartikon. Gond nélkül kivettek egy-egy 

napot, hogy a Norman-tavon vitorlázzanak, vagy elmenjenek golfozni. De ha dr. 

White-nak szüksége volt pár órára, hogy elmenjen a nőgyógyászához, vagy meglá-

togassa beteg anyját, esetleg influenzával ágyban maradjon, már mindjárt példaként 

szolgált arra, hogy miért nem szabad az orvosi hivatásba beengedni a nőket. 

- Természetesen nem számítunk komplikációra - sietett megnyugtatni Ham-

mert. – De jelentős szövetkárosodás történt. - Szünetet tartott, és azon törte a fejét, 

hogy mondja el tapintatosan. - Egy ilyen erejű és sebességű golyó általában távozik 

a sebből, amikor a testet ilyen közelről éri lövés. De ebben az esetben túl nagy volt 

a tömeg, amin a lövedéknek át kellett hatolnia. 

Hammer lelki szemei előtt megjelent a Knox által gyártott masszív, csillogó 

ballisztikai zselétömb, amit a lőfegyverszakértők lőpróbára használtak.  



Brazil jegyzetelt, de ez senkit sem izgatott. Olyan tisztelettudó, segítőkész je-

lenség volt, hogy akár éveken át követhette volna Hammert, és ez sem jelentett vol-

na gondot. Lehetséges, hogy Hammer nem is vett róla tudomást. Ha állásának kü-

szöbön álló elvesztése nem lett volna elkerülhetetlen, talán még a hivatalába is fel-

vette volna asszisztensnek. 

Hammer kevés időt töltött a férjével. Seth morfiumot kapott, de ha nem így tör-

tént volna, akkor sem sok mondanivalója lett volna. Hammer fogta kicsit a kezét, 

halk, bátorító szavakat mormolt; borzasztóan érezte magát, és olyan dühös volt, 

hogy legszívesebben ő lőtte volna le. 

Brazillal akkor hagyták el a kórházat, amikor a környéken munkába indultak az 

emberek. Brazil lemaradt, hogy az Observer fotósa drámai képeket készíthessen 

Hammerről, amikor kilép a sürgősségi ajtaján, és fejét komoran lehajtva végigmegy 

a járdán; mögötte egy Medvac helikopter landolt egy közeli tetőn, és mentőautó ro-

bogott a bejárathoz, hogy Hammer mellett betolják az újabb beteget. 

A mentőautóval és a háttérben leszálló helikopterrel készült fénykép, amin 

Hammer lesütötte a szemét, és az arca bátor tragikumot fejezett ki, szenzációsra si-

keredett. Másnap az újságállványokról és a halomba rakott újságok címlapjáról ez a 

fénykép nézett mindenkire a nagy charlotte-mecklenburgi körzetben. Brazil történe-

te volt a bátorságnak szentelt legfelkavaróbb életrajzi méltatás, amit Packer valaha 

olvasott. A városi szerkesztőségnek elállt tőle a szava. Hogy az ördögbe jutott eh-



hez Brazil? Hammer soha nem árult el személyes részleteket saját magáról vagy a 

családjáról, és most váratlanul, egy olyan időszakban, amikor a diszkréció létfon-

tosságú lett volna, mindent kitálalt egy zöldfülű újságírónak? 

A polgármester, a város pártoktól független közigazgatási vezetője, a városi ta-

nács és Cahoon is hasonlóképpen le voltak nyűgözve. Több tévé- és rádióriporter is 

készített velük interjút, és valamennyien nyíltan bírálták Hammert, aki továbbra is 

túlzott figyelmet irányított a sorozatgyilkosságokra és a királynő városa más társa-

dalmi problémáira. 

Félő volt, hogy számos vállalat és egy étteremlánc is meggondolja, hogy Char-

lotte-ban terjeszkedjen-e. Az üzletemberek sorra lemondták megbeszéléseiket. Úgy 

hírlett, hogy Virginiában keres telephelyet egy számítógépes chipgyártó üzem és 

egy Disney-vidámpark. 

Charlotte polgármestere, közigazgatási vezetője és több városi tanácsos is meg-

ígérte, hogy alaposan kivizsgálják a Hammer házában történt baleset körülményeit. 

Rövid nyilatkozatában Cahoon is úgy vélte, hogy ez helyénvaló. A férfiak vérsza-

got éreztek, és ettől elment az eszük. Panesa ritkán folyt bele közvetlenül a harcok-

ba, hogy egyik vagy másik oldalra kellett volna állnia, de ez esetben nekiveselke-

dett, és szenvedélyes hangú vezércikket írt a „Vélemények” rovatba, amit a vasár-

napi számban közöltek le. 



A cikk címe Darázsfészek volt; Panesa részletesen taglalta benne egy fáradha-

tatlan, humánus asszony, a közkedvelt rendőrfőnökük szemszögéből a város gond-

jait, akit saját démonai is támadnak, és aki „mégsem hagyott soha cserben minket, 

és nem terhelt a saját fájdalmával”, írta Panesa. „Most érkezett el az ideje, hogy tá-

mogassuk Hammer rendőrfőnököt, és bebizonyítsuk, hogy mi is ki tudunk állni 

mellette, és helyesen tudunk választani.” Panesa a cikk hátralevő részében utalt 

Brazil Hammerről szóló történetére és a sürgősségin AIDS-ben haldokló fiatalem-

berre, akinek Hammer vizet és takarót vitt. „Ez pedig, Charlotte polgárai, nem csak 

szolidaritás, hanem keresztényi viselkedés”, írta Panesa. „És hadd vesse rá az első 

követ Search polgármester, a városi tanács vagy Solomon Cahoon.” 

Napokon át folyt a polémia, minden felkavarodott, és Cahoon koronájából el-

lenségesség támadt, és dühös darázsrajként repült be a polgármester ablakán. Felaj-

zottan zümmögtek a telefonvonalak, amint a városatyák lehallgatástól mentes vona-

lakon összeesküvést szőttek, hogy kimódolják, miként űzhetnék el Hammert a vá-

rosukból. 

- A közvéleménynek kellene döntenie - mondta a polgármester a közigazgatási 

vezetőnek. - Az állampolgárok ragaszkodnak majd hozzá. 

- Másról szó sem lehet - értett egyet Cahoon a hatalom íróasztala mögül folyta-

tott konferenciabeszélgetés során, és tekintete bejárta az alumíniumcsövek között a 

birodalmát. - Teljes mértékben a polgároktól függ. 



Cahoon legkevésbé a bankot váltó feldühödött tömegre vágyott. Ha túl sokan 

mennének át a First Unionhoz, a CCB-hez, a BB&T-hez, a First Citizen Bankhoz 

vagy a Wachoviához, az komoly kárt okozna Cahoonnak. Járványossá válhatna, 

megfertőzné a nagy, egészséges befektetőket, mint egy számítógépes vírus, egy 

ebola, egy szalmonella vagy egy vérzéses láz. 

- A fenébe is, Panesával van gond - vélekedett a polgármester. Cahoon felhábo-

rodása ismét magasra csapott. Nem felejti el egyhamar a laptulajdonos vasárnapi 

vezércikkének kődobálásra vonatkozó kitételét. Panesának is el kell tűnnie. Gondo-

latban végigvette jelentős hálózatát, lehetséges szövetségeseket fontolgatott a 

Knight-Ridder-láncon belül. Magasról kell jönnie, elnöki vagy vezérigazgatói szint-

ről. Cahoon mindenkit ismert, de a média istenverte százlábú volt. Amint megbök-

döste, összekunkorodott, és védelmébe vette a saját lárváit. 

- Panesát csak te tudod kontrollálni - közölte a polgármester Cahoonnal. - Én 

már megpróbáltam. Rám nem hallgat. Olyan, mintha Hammerrel akarnék szót érte-

ni. Lehetetlen. 

A laptulajdonos és a rendőrfőnök nem hallgattak a józan észre. Napirendjük 

volt, és meg kellett állítani őket. Andy Brazil is egyre nagyobb szálka lett a sze-

mükben. Cahoon olyan régi motoros volt, hogy pontosan tudta, Brazil legközelebb 

hol támad. 



- Beszélj a fiúval - tanácsolta a polgármesternek. - Valószínűleg megpróbál 

majd találkozni veled, nem? 

- Mind azért törik magukat. 

- Akkor hagyd, hadd keressen fel, Chuck. Állítsd a mi oldalunkra, ahova tarto-

zik - közölte Cahoon, és mosoly játszott az ajkán, amikor kinézett a fátyolos nyári 

égre. 

 

Brazil a Fekete Özvegy-gyilkosságokkal kezdett foglalkozni; biztosra vette, 

hogy a gyilkosságok folytatódnak majd. A megszállottjuk lett: elhatározta, hogy 

feltárja azt a fontos megérzést vagy nyomot, ami a pszichopata gyilkos nyomára 

vezeti a rendőrséget. Felhívta az FBI profilírozóját, Birdöt, és egy hátborzongatóan 

pontos, de manipulatív történetet írt. Brazil előző este visszatért a West Trade Stre-

et-i vasúti sínekhez, hogy felderítse a lerombolt téglaépületet. Elemlámpájának a 

fénye a széltől cibált helyszínelő szalagra esett. Mozdulatlanul állt, és körülnézett 

ezen az isten háta mögötti, ijesztő vidéken; megpróbált érzelmeket kiolvasni belőle, 

és elképzelni, hogy a szenátor hogyan keveredett ide. 

Lehet, hogy találkozni akart itt valakivel a sötét bozótosban, ahol senki sem lát-

ja őket. Brazilban feltámadt a kíváncsiság, hogy a boncolás során vajon találtak-e 

drogot. Volt-e a szenátornak olyan titkos szenvedélye, ami az életébe került? Brazil 



végighajtott a South College Streeten, nézte a prostituáltakat, és még most sem tud-

ta eldönteni, hogy férfiak-e vagy az erkölcsrendészet zsarui. Nézte azt a fiatal te-

remtést, akit már sokszor látott, és aki lassan, bágyadtan sétált, és merészen gusztál-

ta: kétségtelenül felismerte már a BMW-jében. 

Brazil fáradt volt ma reggel. Alig bírt lefutni a pályán négy mérföldet, és a te-

niszhez már nem is volt kedve. Mostanában ritkán találkozott az anyjával, aki - ha 

fent és magánál volt - azzal büntette, hogy nem szólt hozzá. Üzeneteket hagyott, 

amiben elvégzendő munkákra emlékeztette, és a szokottnál is rendetlenebb volt. 

Köhögött és sóhajtozott; mindent elkövetett, hogy Brazil napját megkeserítse és 

bűntudatot ébresszen benne. Brazil sokat törte a fejét West előadásán a nem műkö-

dő kapcsolatokról. West szavait hallotta a fülében. Minden lépéssel, amit lefutott, 

minden éjszakai szemhunyorítással, amikor aludni próbált, ezek jártak az eszében. 

Napok óta nem látta Westet, nem beszélt vele, és szerette volna tudni, hogy 

van, és miért nem hívja, hogy menjenek lőgyakorlatra vagy járőrözni, vagy csak 

hogy megtudja, él-e még. Brazil összezavarodott, rosszkedvű és befelé forduló lett, 

de már felhagyott azzal, hogy kiderítse, mi baja. Nem értette, hogy Hammer miért 

nem hívta fel, hogy megköszönje az életrajzi cikkét. Talán írt benne valamit, ami 

felbosszantotta. Talán egy tényt tévesen közölt. A szívét-lelkét beleírta abba a cikk-

be, és szinte betegre dolgozta magát vele. Panesa is fütyült rá most, hogy Brazil 

jegyzéket készített. Brazil azt hajtogatta magában, hogy ha olyan fontos lenne, mint 



ezek a hatalommal bíró emberek, biztos érzékenyebb volna. Megpróbálna a kisem-

ber érzéseire is tekintettel lenni, és örömet szerezne neki azzal, hogy felemeli a 

kagylót, vagy küld egy köszönőlevelet, vagy akár egy kis virágot. 

 

West életében nem volt más virág, mint az, amit Niles széttépett az ebédlőasz-

talon. Mindezt az után tette, hogy előbb almot szórt szét a fürdőszobában, amíg a 

gazdája zuhanyozott. West majdnem belelépett vizes lábbal a homokba, és a ho-

mokkal bevont kellemetlen miegymásba. West amúgy is szeszélyes hangulatban 

volt. Dühös volt a szeretett főnöke körül támadt viták miatt, és félt attól, hogy ez 

hová vezethet. Aznap, amikor Goode átmenetileg átvette Hammer feladatkörét, 

West visszatért a farmra. Tudott arról, hogy Brazil olyan privát szobákba is követte 

Hammert, ahova még ő sem lépett be. 

Milyen tipikus, gondolta West, miközben Nilest szidta, megmosta a lábát, és 

felmosta a fürdőszobát. Brazil kihasználta, hogy megvethesse a lábát a főnöknél. 

Brazil barátként viselkedett, majd abban a pillanatban, amikor lehetőség kínálko-

zott, hogy behízelegje magát egy magasabb hatalomhoz, úgy eltűnt, mint szürke 

szamár a ködben. De nem így van mindig? Szemét gazember. Nem hívja, hogy 

menjenek lőgyakorlatra, sem járőrözni, de még arra sem kíváncsi, hogy él-e még. 

West felfedezte, hogy mi maradt a kertjéből származó tűzliliomokkal, miközben 

Niles villámgyorsan elrejtőzött a kanapé alatt. 



A feltámadónövény, amit Hammer Seth kórtermébe délelőtt 10-kor vitt, fuk-

sziaszínű volt, és erről kapta a nevét is. Hammer letette a virágot egy asztalra, és az 

ágyhoz húzott egy széket. Az ágy fejét megemelték, hogy a férje oldalt fekve is tud-

jon enni, olvasni, látogatót fogadni vagy tévét nézni. Seth tekintete tompa volt az 

ismeretlen tenyészetből rá törő streptococcus fertőzéstől. A keskeny csöveken át 

szünet nélkül a karjába szúrt és lekötött tűkbe folytak a harcra kész folyadékok és 

antibiotikumok. Hammer kezdett nagyon félni: Seth most már a harmadik éjszakát 

töltötte a kórházban. 

- Hogy vagy, édesem? - kérdezte a férje vállát simogatva. 

- Szarul - közölte Seth, és a tekintete visszavándorolt a tévéképernyőn látható 

Leezára. 

Látta, hallotta és olvasta a híreket. Seth tisztában volt azzal, milyen borzalmas 

dolgot művelt magával, és mindenekelőtt Hammerrel és a családjával. Őszintén 

szólva, eszébe sem volt ilyesmit tenni. Amikor ép eszénél volt, inkább meghalt vol-

na, semhogy bárkit is bántson. Szerette a feleségét, és nem bírt nélküle élni. Ha 

tönkretette Hammer karrierjét ebben a városban, akkor mi lesz? Hammer bárhova 

elmehet, és sokkal könnyebb lesz megszabadulnia tőle, ha elköltözik innen, mint 

ahogy már mondta is. 



- Hogy mennek a dolgaid? - motyogta Seth, miközben Leeza egy nemet változ-

tató vízvezeték-szerelővel vitatkozott, akinek mély volt a dekoltázsa. 

- Te csak ne izgasd magad miattam - jelentette ki határozottan Hammer, és még 

egyszer megpaskolta a férje vállát. - Most csak az a fontos, hogy jobban legyél. Po-

zitívan gondolkodj, édesem. Az agy mindenre kihat. Csak semmi negativitás. 

Mintha a hold sötét felének mondta volna, hogy világosodjék ki. Seth rábámult. 

Nem emlékezett, hogy Hammer mikor szólította utoljára édesemnek. Talán soha. 

- Nem tudom, mit mondjak - vallotta be Seth. 

Hammer pontosan tudta, mire céloz. Seth-t megmérgezte a lelkifurdalás, a bűn-

tudat és a szégyen. 

Nekilátott, hogy tönkretegye a felesége és a gyerekei életét, és egész jól haladt 

vele. 

Az igazat megvallva szarul kellene éreznie magát. 

- Nem kell semmit sem mondanod - nyugtatta meg gyöngéden Hammer. - Ami 

megtörtént, azon már nem lehet változtatni. Lépjünk tovább. Amikor innen kien-

gednek, majd szerzünk segítséget. Most csak ez a fontos. 

Seth lehunyta a szemét, és szemhéja mögött könnyek bugyogtak fel. Látta a 

buggyos fehérnadrágos fiatalembert, csokornyakkendővel és divatos kalapban, bol-



dogan vigyorogva, ahogy egy napos reggelen az arkansasi állami parlament gránit-

lépcsőjén a fokokat kettesével véve szalad le. 

Egykor elbűvölő és magabiztos volt. Élvezte az életet, tudott szórakozni, parti-

ra járni és mulatságos történeteket mesélni, ahogyan akárki más. A pszichiáterek 

megpróbálták nála a Prozacot, a Zoloftot, a Nortriptylene-t és a Lithiumot. Seth dié-

tázott. Egyszer az ivással is felhagyott. Hipnotizálták, és az Anonim Falánkok há-

rom összejövetelére is elment. Aztán mindent abbahagyott. 

- Reménytelen - zokogta a feleségének. - Nincs más hátra, mint meghalni. 

- Ne merj ilyet mondani! - remegett meg az asszony hangja. - Hallod, Seth? Ne 

merj! 

- Miért nem elég a szerelmem! - sírta a férfi. 

- Miféle szerelem? - Hammer felállt, és önuralma függönye mögül kikandikált 

a harag. - A szerelmet te úgy képzeled, hogy várod, hogy boldoggá tegyelek, mia-

latt te semmit sem teszel magadért. Nem vagyok a házmestered. Sem az állatkerti 

gondozód. Vagy a kocsmárosod. Egyáltalán: nem vagyok az őrződ, és kész. - Dü-

hösen járkált le-fel a kis magánkórteremben. - A partnered kell, hogy legyek, Seth, 

a barátod, a szeretőd. Ezzel szemben tudod, mi a helyzet? Ha teniszmeccset játsza-

nánk, egyedül játszanék párost mindkét térfélen egyszerre, miközben te az árnyék-

ban ülsz, elhappolod az összes labdát, és magadban nyilvántartod a poénokat. 



Brazil a délelőtt nagy részét azzal töltötte, hogy azon törje a fejét, felhívja-e 

Westet, hogy nincs-e kedve teniszezni. Ártatlan javaslat, nem? Nem akarta megsze-

rezni a nőnek az örömet, hogy azt gondolja, igenis fontos neki, hogy három és fél 

napja nem hallott róla. 

Leparkolt a Minden Rendben parkolóban a West Trade-en, a Presto közelében, 

és farkaséhesen bement a grillbárba kávézni; a gyomrát valami egészségesebb étel-

re tartogatta. Később majd benéz a Csak Friss-be, a jól enni jó érzés gyorsétterem-

be, ami a First Union átriumában volt. Az itt meg a Wendyben kapható grillezett 

csirkemellfilés szendvicseken élt mostanság, amihez sem majonéz, sem sajt nem 

járt. Kezdett lefogyni, még az is felmerült benne, hogy talán anorexiás. 

A pultnál ült, kevergette a feketekávéját, és várta, hogy Spike abbahagyja az 

egy kézzel végzett tojásfeltörést egy tál fölött. Brazil beszélgetni szeretett volna. A 

Spike feje fölötti Michelob Dry órán háromnegyed tizenegy volt. Sok volt a tenni-

való, és Brazilnak délután négyre el kellett készülnie, amikor az újság számára vég-

zett őrjárata hivatalosan megkezdődik. Bármennyire is szerette Packer Brazil friss 

hírlapi szenzációit a betörésekről, rablásokról, nemi erőszakról, öngyilkosságokról, 

sportklubokban támadt verekedésekről, szellemi bankos bűntényekről, droggal kap-

csolatos lefülelésekről, családi veszekedésekről, kutyaharapásokról, de más, az em-

berek érdeklődésére számot tartó esetekről is írni kellett. 



Az ügyek javát Webb már jóval előbb ellopta, mielőtt bárki is megpillanthatta 

volna őket. A helyzet annyira elfajult, hogy a média lassanként Webb Hely-nek 

kezdte hívni a charlotte-i rendőr-főkapitányság sajtókosarát. 

West, akinek eszébe jutott, hogy Brazil az elején sokat panaszkodott erre, végre 

megtette, amit meg kellett tennie: felhívta a 3-as csatornát, és panaszt nyújtott be a 

vezérigazgatónál. Ám ez semmin sem segített. Goode sem reagált fogékonyan, 

amikor West neki is megemlítette. West nem tudhatta, hogy Goode is rendszeresen 

bejelentkezik a Webb Hely-re. Mostanság Goode Miatájával a város legkülönbö-

zőbb pontjain álltak le, s nem azért tették ezt, mintha nem tudtak volna Goode laká-

sára menni, ahol Goode egyedül lakott. A lelepleződés veszélye hihetetlenül felaj-

zotta őket. Gyakran parkoltak néhány háztömbnyire Webb lakásától, ahol a felesége 

várta haza vacsorázni, és közben a szennyesét szedte össze és a zoknijait válogatta. 

  

Tizennyolcadik fejezet 

 

A munkacsapatnak, amit West a Presto grillbárban folyó drogügyletek felderí-

tésére állított össze, szintén sok mocskot kellett kikeresnie, átválogatnia, és a város 

más bűnözési tendenciáival remélhetőleg összepárosítania. Mungo beépített nyo-

mozó volt, és grillezett csirkefalatkákat evett szafttal, mialatt Brazil, akit Mungo 



nem ismert, feketekávét ivott. Mungo (mungó, regenerált gyapjú - a ford.) nyilván-

való okokból kapta ezt az utcán használatos becenevét. Farmert és Párducok pólót 

viselő böhöm nagy ember volt, aki az övéhez láncolva viselte a tárcáját, hosszú sö-

rényét hátrakötötte, ferde homlokára pedig kendőt csomózott. A fülében fülbevaló 

csillogott. Cigarettázott, és egyik szemével hunyorgott a füsttől, míg azt hallgatta, 

hogy a szőke pasi hogy faggatja Spike-ot a grillnél. 

- Nem, haver - fordított meg egy fasírtot Spike, és közben a tócsihoz valót aprí-

totta. - Egyik sem idevalósi, ha érti, mire célzok - mondta erős portugál akcentussal. 

- Hogy hova valósiak, nem számít - jegyezte meg Brazil. - Pusztán az, hogy mi 

történik, amikor ideérnek. Az itt folyó szarság forrása pontosan ott van, ahol mi va-

gyunk. - A helyi argót beszélte, és mutatóujjával dobolt a pulton. - Helyben. Ebben 

biztos vagyok. Mi a véleménye? 

Spike nem óhajtotta ezt tovább firtatni, és Mungo radarja is betájolta a szőke 

csini fiút, akit ismerősnek vélt. Mintha már látta volna valahol, és ettől még erősebb 

lett a meggyőződése, hogy Szőkét felveszi a gyanúsítottak listájára. De előbb meg 

kell tudnia, hogy mi a szarság folyik itt, és a reggelijét sem fejezte még be. 

- Kérek még pirítóst - szólt oda Spike-nak, amikor Szőke elpályázott.  - Ki ez? 

- kérdezte, fejével a becsukódó ajtó felé bökve. 



Spike vállat vont, mert már régen megtanulta, hogy ne válaszoljon a kérdések-

re, és Mungo ráadásul zsaru volt, ezt mindenki tudta. Spike feltöltött egy fogpiszká-

lótartót, és Brazil ez alatt éppen átért a következő helyre, a Presto melletti Travele’s 

Szállodába, ahol az ember akár csekély ötven dollárért is ki tudott egy hétre venni 

szobát, ha megfelelően tárgyalt a recepcióban ülő Bink Lydle-lel. Brazil feltette 

Lydle-nek a kérdéseit, és ugyanazt a felvilágosítást kapta, mint a szomszédban. 

Lydle nem volt túlzottan barátságos. A karját összefonta keskeny mellén, a 

csengővel és egy vonalas telefonnal felszerelt összekaristolt pult mögött. Közölte 

ezzel a fehér fiúval, hogy Lydle semmit sem tud a közelben kicsinált üzletemberek-

ről, és nem gondolja, hogy az „itt folyó szarság forrása” helyben volna. Személy 

szerint maga Lydle soha nem látott olyan embert, aki gyanús lett volna, legalábbis a 

szállodájában nem fordult meg ilyen, ami a város egyik nevezetessége: a hely, ami 

a Régi Déli Vasútállomás idejébe nyúlik vissza. 

Brazil több saroknyit gyalogolt az Ötödik utcáig, és megkereste Jazzbone Bili-

árdszalonját. Brazil azon a véleményen volt, hogy valaki végül is szóba fog állni 

vele, még ha ezzel kockázatot vállal is. Ebben a korai időpontban Jazzbone-nál még 

lanyha volt az üzletmenet: csak pár pasi üldögélt, Colt 45-ös sört ivott, dohányzott, 

és tivornyákról, nőkről meg szerencsésen megtett számokról mesélt kedvenc törté-

neteket. A kopott zöld filccel bevont biliárdasztalok még elhagyatottak voltak, a há-

romszögekben nyugodtan várakoztak a golyók, várták az estét, amikor ez a hely a 



pityókás kora hajnalig zsúfolt és veszélyes lesz. Ha bárki tudja, mi folyik a környé-

ken, az csak Jazzbone lehet, gondolta Brazil. 

- Jazzbone-t keresem - mondta Brazil az ivócimboráknak. Egyikük a bárpult fe-

lé mutatott, ahol Jazzbone jól láthatóan éppen egy üveg Schlitzet nyitott ki, és 

szemügyre vette az egyetemistának öltözött aranyhajú mandrót. 

- Itt vagyok! Pont, akit keres! - kiáltotta Jazzbone. 

Brazil végigsétált a cigarettával kiégetett, whiskyszagú szőnyegen. Egy sváb-

bogár keresztezte az útját, és só, hamu borított minden asztalt, ami mellett elment. 

Minél közelebb ért Jazzbone-hoz, annál több részletre figyelt fel. Jazzbone arany-

gyűrűket viselt minden ujján: pénzérméket gyémántberakással. A metszőfogain le-

vő aranykoronákon szív- és négylevelű lóhere alakú kivágások voltak. A jobb csí-

pőjén egy félautomata fegyvert viselt. Jazzbone komótosan töltötte fel sörrel a hű-

tőt. 

- Hideg italunk csak Pabst Blue Ribbon van - közölte a szőke csávóval. 

Az előző éjszaka mozgalmas volt, és halálosan kimerítette. Érezte, hogy ez a 

fiú mást is akar, nemcsak sört, de nem zsaru, mint Mungo. Jazzbone három sarokról 

megérezte, ha valaki zsaru vagy szövetségi. Nem emlékezett, mikor tudta bárki is 

átverni. Jazzbone-t egyszer páholták csak el olyanok, akik bejöttek az intézményé-

be, éppen úgy néztek ki, mint ő, még fegyverük is volt. 



- A Charlotte Observer-től jöttem - mondta Brazil, aki azért azzal tisztában 

volt, hogy mikor jó önkéntes rendőrnek lenni, és mikor nem. - A segítségére volna 

szükségem, uram. 

- Igen? - Jazzbone abbahagyta a rakosgatást. Mindig is tudta, hogy egyszer jó 

sztori lesz. - Miféle segítségre? Ez az újságnak lesz? 

- Igen, uram. 

Még udvarias is, megadja az embernek a kellő tiszteletet. Jazzbone szemügyre 

vette a fiatalembert, és közben egy keverőkanál végét rágta, és felvonta a szemöl-

dökét.  

- Szóval mit akar tudni? - kérdezte. A pult végébe ment, és kihúzott egy bár-

széket. 

- Nos, ezekkel az itt folyó gyilkosságokkal kapcsolatban -kezdte Brazil. 

Jazzbone egy pillanatra összezavarodott. 

- Hm? - kérdezte. - Talán, ha pontosabban fogalmazna. 

- A nem idevalósiak. A Fekete Özvegy. - Brazil lehalkította a hangját, majd-

nem suttogott. 



- Ja, azok! - kiáltott fel Jazzbone, akit nem érdekelt, ki hallja. - Ugyanaz csinál-

ta mindet. 

- Piszkosul betehet az üzletnek. - Brazil olyan keményen kezdett beszélni, 

mintha nála is fegyver volna. - Egy görény, aki mindenkinek betesz. 

- De mennyire, testvér. Ne is mondja. Én itt rendes üzletet viszek. Nem akarok 

bajt, és nem is okozok. - Rágyújtott egy Salem-re. - Mások viszont igen. Ezért van 

ez is nálam - paskolta meg a fegyverét. 

Brazil irigyen nézte. 

- A francba is, ember - sóhajtott fel. - Miféle pisztolyt hord?  

Ami igaz, az igaz, Jazzbone büszke volt a fegyverére. Egy drogdílertől szerez-

te, aki New Yorkból jött, és itt biliárdozott, és nem tudta, hogy Jazzbone-nak okkal 

van biliárdterme. Jazzbone úgy vélekedett, hogy ha jól megy neki valami - nő, ko-

csi vagy biliárdozás -, akkor már legyen a tulajdonában, és Jazzbone átkozottul jó 

biliárdjátékos volt. Kivette a pisztolyt a tokból, hogy a srác megcsodálhassa, de ne 

férjen hozzá túl közel. 

- Colt Dupla Eagle negyvenötös, öthüvelykes csővel - világosította fel Brazilt, 

aki látott már ilyet az Illusztrált fegyverhatározó-ban. Matt rozsdamentes acélbevo-

nat, állítható irányzék, rendkívül pontos célzás, széles acélravasz és rohamfegyver-

nél szokásos ütőszeg. 



Jazzbone pisztolya újonnan hétszáz dollárba került, és a bártulaj látta, hogy a 

kölyök le van nyűgözve, és viszket a tenyere, hogy megérintse a fegyvert, de 

Jazzbone nem ismerte ehhez elég jól. 

- Gondolja, hogy ugyanaz vágja haza ezeket a nem idevalósi fehér pasikat? - 

ismételte meg Brazil a kérdést. 

- Nem mondtam, hogy mind fehér - igazította helyre Jazzbone. - Az utolsó, az 

a szenátor, nem volt fehér. De igen, egyébként ugyanaz a görény csinálja. 

- Tudja, hogy ki? 

Jazzbone nagyon is jól tudta, és legalább annyira nem akart bajt a környéken, 

mint a gazdag csávók a bérelt kocsijukban. Arról nem is szólva, hogy Jazzbone lel-

kesen támogatta a szabad vállalkozást, és nem csak biliárdon való csalásból és piá-

ból szerezte a zsozsót. Befektetett odakint pár lányba is. A lányok kerestek egy kis 

zsebpénzt Jazzbone-nak, és melegítették az ágyát. A Fekete Özvegy nagyon betett a 

boltnak. Manapság az volt az érzése, hogy a férfiak azért jönnek a városba, hogy a 

CNN-t nézzék, újságot olvassanak, aztán kivesznek egy pornófilmet, és a szobájuk-

ban dekkolnak. Jazzbone megértette őket. 

- Van egy tökfej, aki odakint lányokat futtat - közölte a jegyzetelő Brazillal. – 

Én megnézném közelebbről. 

- Miféle tökfej? 



Jazzbone rávillantotta az aranyfogait a naiv riportergyerekre. 

- Hát egy hajviselet. - Jazzbone a saját fejére mutatott. - Narancssárga, mint a 

tök, fonatok, szorosan a fejéhez simulva. Egy ocsmány rohadék. 

- Tudja a nevét? - írt sebesen Brazil. 

- Nem vagyok rá kíváncsi - közölte Jazzbone. 

 

West, aki a város nyomozóinak főnöke volt, sosem hallott a Fekete Özvegy-

gyilkosságokkal kapcsolatban egy tökfejről. Amikor Brazil felhívta egy nyilvános 

fülkéből, mert ilyen kényes információt nem mert egy mobilra bízni, a fiatalember 

olyan eszelős volt, mintha lövöldözésből rohant volna a telefonhoz. West leírta, 

amit Brazil elmondott, de egyetlen szava sem keltett benne reményt. A Fantom 

Csapat hetek óta volt már kint az utcán. Hogy Brazil tizenöt percet töltött Jazzbone-

nál, és máris megoldotta az ügyet? West erősen kételkedett ebben. És nem táplált 

különösebben barátságos érzéseket a becsapós, felhasználóbarát Brazil iránt. 

- Hogy van a nagyfőnök? - kérdezte Brazil. 

- Majd maga megmondja.  

- Tessék? 



- Nézze, nincs időm csevegni - torkollta le durván West.  

Brazil a Szövetségi Bíróság épülete előtti járdán állt, gyűlölködő pillantások 

kereszttüzében. De mindez nem nagyon izgatta. 

- Mit követtem el? - kiabált vissza. - Mondja meg, mikor adott magáról utoljára 

életjelet? Nem vettem észre, hogy felemelte volna a kagylót, és bármire megkért 

volna, vagy legalább megnézte volna, hogy vagyok. 

Westnek ez eszébe sem jutott. Sosem hívta fel Rainest. Ami azt illeti, sosem 

hívott fel egyetlen pasit sem, és sem a múltban, sem a jövőben nem is fog. Az egy 

Brazil kivételével. Miért van ez így, gondolta, és miért ódzkodik hirtelen olyan ért-

hetetlen módon attól, hogy a számát tárcsázza? 

- Gondoltam, majd felhív, ha valami nyomja a lelkét - felelte West. - Hektikus 

időszak volt. Niles teljesen megőrjít. Lehet, hogy feljelentem a gyámügyön. Nem is 

tudom, miért nem hívtam fel, érti? De nem sokra megy azzal, hogy most ezért bün-

tet. 

- Van kedve teniszezni? - kérdezte gyorsan Brazil.  

Westnek még megvolt a Billie Jean King-es farakettja, amit szorosan lenyoma-

tott. Se ilyen rakettet, se ilyen sajtót nem gyártottak már. Ahogy Tretorn teniszlab-

dát sem, amik sosem koptak el, inkább széttörtek. Az utolsó pár teniszcipője ala-

csonyan kivágott, fehér vászon Converse márkájú cipő volt, amit szintén nem gyár-



tottak már. Fogalma sem volt, hova rakta mindezt, nem volt teniszruhája, és külö-

nösebben a tévében sem szerette nézni a sportot. Személyes evolúciója ebben a 

szakaszában inkább a baseballért rajongott. Sok oka volt hát, amiért ezt válaszolta: 

- Felejtse el - majd lerakta a kagylót. 

Egyenesen Hammer irodájába ment. Horgess szokatlanul barátságtalan és 

szűkszavú volt. West nagyon sajnálta. Akárhányszor nyugtatta is meg Hammer, 

hogy ne foglalkozzon ezzel többé, Horgess képtelen volt elfelejteni. A rádiót vette 

fel a telefon helyett. Horgess, a talpnyaló szolgálatos kapitány gondoskodott arról, 

hogy az egész világ megtudja, milyen kínos lövöldözés történt a rendőrfőnök házá-

ban. És most erről beszél, erről spekulál mindenki. A várt viccek pontosan olyanok 

voltak, amilyeneket Horgess sosem hozna a főnöke tudomására. A kapitány sápadt 

volt és lehangolt. Alig volt kedve odabiccenteni Westnek. 

- Bent van? - kérdezte West. 

- Gondolom - mondta leverten a kapitány. 

West kopogott, és válaszra sem várva belépett. Hammer telefonált, tollával egy 

halom rózsaszín telefoncédulát kocogtatott. Dohánybarna nadrágkosztümjében és 

fehér csíkos blúzában meglepően összeszedett és magabiztos benyomást keltett. 

Westet meglepte, de örömmel konstatálta, hogy a főnöke ismét nadrágot és lapos 



sarkú cipőt visel. West odahúzott egy széket, és megvárta, hogy Hammer levegye a 

fülhallgatót. 

- Nem akartalak félbeszakítani -jegyezte meg. 

- Semmi gond - nyugtatta meg Hammer. 

Osztatlan figyelemmel hallgatta Westet. Kezét összefonta rendezett íróasztalán, 

és egy olyan ember higgadtságával nézett rá, mint akinek rengeteg a dolga, de kö-

vetkezetesen nem hagyja, hogy ez fölébe kerekedjen. Hammer sosem maradt el a 

munkájával, de nem is akart mindenbe belefogni. Minél idősebb lett, annál inkább 

csodálkozott olyan dolgokon, amiket valaha fontosnak tartott. Jelentősen megválto-

zott mára a nézőpontja: mint egy gleccser, ami új kontinenseket formáz, és régi vi-

lágokat tör porrá. 

- Mostanáig nem tudtunk beszélgetni - kezdte West tapintatosan. - Hogy bírod? 

Hammer ajkán halvány mosoly jelent meg, de a szemében szomorúság ült, mi-

előtt palástolhatta volna. 

- Amennyire lehet, Virginia. Köszönöm az érdeklődésedet. 

- A vezércikkek, a karikatúrák, az újságban minden fantasztikus volt - folytatta 

West. 



- És Brazil sztorija nagyszerűen sikerült. - Habozott, mivel Andy Brazil témája 

még mindig felkavarta, bár maga sem értette, miért. 

Hammer tökéletesen értette. 

- Nézd, Virginia - mondta újabb mosoly kíséretében, ami ezúttal kedves és 

csendes derűvel árnyalódott. - Brazil valóban szenzációs. Ezt én is elismerem. De 

ami engem illet, nincs miért aggódnod. 

- Tessék? - ráncolta a homlokát West. 

 

Brazil a ragyogó napsütésben a városnak egy olyan pontján sétál a járdán, ahol 

fegyveres őrök nélkül nem lett volna szabad tartózkodnia. A Five Points-ként is-

mert csomópont volt, ahol a város fő vivőerei - a State, a Trade és az Ötödik utca, a 

Beaties Ford és a Rozelles Ferry Road - ágaztak szét a 77-es államközi fő artériájá-

ból, és vitték a rajtuk haladókat a királynő városának a szívébe. Köztük volt több 

üzletember is, akik a Charlotte-Douglas Nemzetközi Repülőtérről igyekeztek befelé 

a városba, és néhány rosszfiú is, köztük Tökfej, a sorozatgyilkos. 

Tökfejet ocsmány transzvesztitának vélték azok, akik életükben egyszer is lát-

ták, bár ők igen kevesen voltak. A strici magának való figura volt, és többnyire egy 

84-es, sötétkék 351 V8-as motorú Ford teherszállító furgonban tartózkodott, amit 

azért szeretett, mert csak elöl voltak ablakai. Bármilyen ügyletet bonyolított is le 



hátul Tökfej, az titokban maradt - hisz úgy is illett -, és ebbe az alvás is beletarto-

zott. Tökfej ezen a szép reggelen szokott helyén, az Ötödik utcán, a Különleges 

Parkolóban állt, ahol az őr tudta, hogy a legjobb, ha békén hagyja, amiért időnként 

Tökfej üzletének szolgáltatásaiból is részesült. 

Tökfej az újságot olvasta, és az őr által hozott harmadik szalonnás-tojásos 

szendvicsét ette csípős szósszal és vajjal. Tökfej látta, ahogy a fehér fiú notesszal a 

kezében járkál és szimatol. Az utcán az a hír járta, hogy a pasit Szőkének hívják, és 

Tökfej pontosan tudta, kiről próbál fülest kapni, és ezt cseppet sem díjazta. Figyelte 

a fiút, törte a fejét, miközben befejezte a reggelijét, és kipattintott egy Michelob 

Dry-t, majd újabb pillantást vetett a ma reggeli Observer címoldalára. 

Valami Brazil nevű dél-amerikai újságíró kényelmetlenül személyes kérdése-

ket feszegetett Tökfejjel kapcsolatban, és Tökfej ennek nem örült. Először is azért 

volt felpaprikázva, mert amikor a tömegek Tökfejre gondolnak, egy pókot látnak 

maguk előtt, és azt a narancssárga jelet, amit Tökfej minden testre festett, homok-

órának hiszik. Holott Tökfej azért festett ilyet, mert szerette a narancssárgát. És 

pontosan nyolc üzletembert akart kicsinálni és kirabolni, eggyel sem többet, mielőtt 

odébbáll. A szerencséjét tenné kockára, ha ennél tovább időzne egy környéken, a 

nyolcas pedig emlékeztető volt saját maga számára, hogy ideje Tökfejnek és Mé-

regnek a furgonnal továbbmenni, esetleg Washington környékére. 



A Brazil nevű riporter a ma reggeli cikkben egy FBI profilírozót idézett, aki azt 

nyilatkozta, hogy a Fekete Özvegy kudarcot vallott a társkapcsolatokban, sosem 

volt nős, sokáig egy munkahelyen sem bírta, szexuálisan is és minden más tekintet-

ben is aberrált, és szexuális identitásválságban szenved. Mindezt Bird különleges 

ügynök közölte az újságíróval. Tökfej, akire természetesen nem név szerint utaltak, 

hanem csak, mint a „gyilkosra”, élete során elolvasott és megnézett minden erősza-

kos pornográfiát, hátrányos családi közegből származik, sosem fejezte be a főisko-

lát, már ha egyáltalán járt bármelyikre is. Valószínűleg van járműve, ami minden 

bizonnyal régi és amerikai, és feltehetően még mindig az apjával lakik, akit gyűlöl, 

vagy mindenesetre felnőtt élete nagy részében vele lakott. Tökfej slampos, valószí-

nűleg kövér, és drogozik. 

Bird különleges ügynök az újság szerint megjósolta, hogy Tökfej hamarosan 

széthullik. Hibákat követ el, túllép önnön határain, szervezetlen lesz és elveszti az 

önkontrollját. Végül minden pszichopatánál bekövetkezik ez a stádium. Tökfej un-

dorral a furgon végébe hajította az újságot. Valaki árulkodik, személyes adatokat 

szivárogtat ki a sajtónak Tökfejről, aki most dühösen meredt Szőkére, aki a Cadil-

lac Grillnél egy pillanatra megtorpant; a nőfi szendvicseit nagy gonddal éppen itt 

készítették. Szőke végül úgy döntött, hogy bemegy. 

A Cadillac Grill vendégköre nem fogadta nagy örömmel Szőke megjelenését. 

Tudták, hogy riporter, és nem akarták, hogy közük legyen hozzá vagy a kérdései-



hez. Mégis, mit képzel? Tán hogy elment az eszük? Talán kockáztassák, hogy Tök-

fej begorombul, a szokottnál is aljasabb lesz, és ők is Ezüstheggyel a fejükben vég-

zik? Az a figura a legocsmányabb, leggyűlölködőbb nőfi, és Five Points üzleti vilá-

ga az igazat megvallva nagyon szerette volna, ha minél előbb átteszi a székhelyét, 

vagy kinyiffantják. De ami a fasiszta rendszerekre mindig is jellemző volt, senkinek 

nem volt bátorsága vagy ideje, hogy fellázadjon Tökfej ellen. Az energia és a vilá-

gos gondolkodás ritkaságszámba ment olyan közkatonák körében, akik késő éjsza-

káig fent maradtak, Night Traint ittak, kábítószert szedtek és biliárdoztak. 

A Cadillac főszakácsa Remus Wheelon volt, egy tetovált, mokány ír. Hallott 

már Szőkéről, és nem akarta, hogy a szimat betegye a lábát a műintézetébe. Remus 

nagyon is jól tudta, hogy most készített Tökfejnek három különleges Ébredj és ra-

gyogj szendvicset, és a hidegvérű gyilkos szarzsák most biztos kint ül a furgonjá-

ban, les, és azt várja, hogy Remus akár csak egy csésze kávét adjon Szőkének. Re-

mus a pultnál várt. Hosszan és komótosan súrolta ki a sütőt. Főzött még kávét, sü-

tött még egy adag füstölt kolbászt, és az Observer-t olvasta. 

Brazil leült egy bokszban, és felvette a zsíros, laminált, kézzel írt és elfogadha-

tó árakat feltüntető étlapot. Érezte, ahogy eddig még nem tapasztalt barátságtalan-

sággal nézik. 

Visszamosolygott, mintha Sarah néni palacsintázójában ülne; a viselkedése 

meggondolásra késztette a bent levőket. Brazil nem hagyta magát eltéríteni a külde-



tésétől. Megszólalt a csipogója, amit mindenki jól hallott, és Brazil úgy csapott le 

rá, mintha megharapta volna. Felismerte a számot, és meglepődött. Körülnézett, és 

úgy döntött, ez a hely talán mégsem alkalmas arra, hogy előkapja a munkahelyi 

mobilját, és felhívja a polgármesteri hivatalt. 

Már éppen felállt, hogy induljon, amikor a nyíló ajtó feletti csengő más elhatá-

rozásra bírta: a fiatal prostituált lépett be, és Brazilnak hevesebben kezdett verni a 

szíve. Nem tudta, miért igézi meg annyira a lány, de képtelen volt levenni róla a 

szemét, és félelemmel volt vegyes a szánalom, amit érzett iránta. A lány combtőnél 

levágott farmert, vastag gumitalpú szandált és letépett ujjú Grateful Dead pólót vi-

selt. Meztelen melle a járása ritmusára mozgott a póló alatt. Leült a Brazil melletti 

fülkében, Brazillal szemben, és merészen a szemébe nézett, majd piszkos, szőke 

haját kisöpörte az arcából. 

 

Remus kihozta a lány kávéját, mielőtt még az felvehette volna az étlapot. A 

lány nehezen boldogult a műanyag alatti írás kibetűzésével: a szavak úgy táncoltak 

a szeme előtt, mint horgászzsinórok az Alga-tó partján, ahogy a davidsoni gazda-

gok Griffith és a Main Street sarkánál levő tavat hívták, ahova annak idején a papá-

ja is elvitte párszor horgászni. Ez az előtt történt, hogy idősebb lett, és az anyja ház-

tartási alkalmazott lett a Best Westernnél. A papa a Southeasternnél dolgozott te-



herautósofőrként, és kiszámíthatatlan volt a munkaideje. Mama nem volt mindig 

otthon, amikor papa egy hosszú útról hazaért. 

Cravon Jones gondolkodása szerint a három lánya hozzá tartozott, és az ő dol-

ga és persze joga volt, hogy kedve szerint juttassa kifejezésre a szeretetét. Nem volt 

kétséges, hogy Addie-t részesítette előnyben, aki a felesége anyja után kapta a ne-

vét, akit a papa gyűlölt. Addie születésétől fogva szőke és csinos volt, különleges 

gyermek, aki szívesen bújt oda az apjához, és akihez az anya nem ragaszkodott, és 

nem is tudott vele kijönni. 

Mrs. Jonesnak elege lett abból, hogy egy részeg, undorító, büdös emberhez jöj-

jön haza, aki veri, lökdösi, sőt aki egyszer még az orrát és az állát is eltörte. A lá-

nyok érthető módon félelmükben vonzódtak az apjukhoz. 

Addie tizenegy lett, és a papa egy éjszaka bebújt mellé. A papának szúrós iz-

zadtság- és piaszaga volt, amikor a kemény valamijét hozzá nyomta, aztán meg be-

lé, és vér áztatta a lepedőt, és Addie-nek némán csorogtak a könnyei. Addie testvé-

rei is abban a szobában voltak, és mindent hallottak. De erről senki sem beszélt, az 

esetet nem is tekintették valóságosnak, és Mrs. Jones is a tudatlanság mellett dön-

tött. De nagyon is jól tudta, mi a helyzet, amit Addie az anyja tekintetéből olvasott 

ki, az egyre jobban elhatalmasodó alkoholizmusából és Addie iránti növekvő közö-

nyéből. Ez az élet addig tartott, míg Addie tizennégy nem lett, és amikor egy éjsza-



ka a mama dolgozott, és a papa valahol úton volt, megszökött otthonról. Winston-

Salemig jutott, ahol megismerkedett az első férfival, aki gondoskodott róla. 

Azóta sok ilyen akadt: kokót és krekket kapott tőlük, vagy cigarettát, sült csir-

két, mikor mire volt szüksége. Huszonhárom volt, amikor Charlotte-ban pár hónap-

ja lebotorkált a Greyhound buszról. Addie nem nagyon emlékezett rá; az utolsó, 

amit fel tudott idézni, egy gazdag pasi volt, akivel Atlantában „szállt el”; a pasi 

Lexusszal járt, és további húsz dollárt fizetett azért, hogy Addie arcába vizeljen. 

Addie mindent elviselt, ha nem kellett jelen lennie, ebbe a fájdalommentes állapot-

ba pedig csak a drogok tudták vezetni. 

Tenger, az utolsó és végső embere, ruhafogassal verte, mert egy este görcsei 

voltak, és nem tudott pénzt keresni. Életében ekkor szökött meg, ki tudja, hányad-

szor, és Charlotte-ba ment, mert arról tudta, hol van, és mert az öregasszony táská-

jában, amit ellopott, odáig volt elegendő pénz. 

Addie Jones, akit sok lebegés óta nem hívott már senki a keresztnevén, egy At-

lanta Braves hátizsákkal utazott, amit egyik kuncsaftjától lopott. Néhány holmiját 

tartotta benne, és erősen magához szorította, amikor elindult a West Trade-en, a 

Presto Grill felé, szemben a Minden Rendben parkolóval, ahol Tökfej a furgonjá-

ban várt, és horgászott. A legjobb fogásaira éppen az ilyen buszoknál tett szert: a 

biológiai kockázat mosta partra a balfaszokat, akik mind ugyanazt a történetet me-



sélték. Tökfej tisztában volt vele, hiszen ő is egy ilyen buszról kúszott le annak ide-

jén. 

Addie tizenöt perc múlva már a sötétkék furgonban volt, és Tökfej tudta, hogy 

ezúttal igazi kincset talált. Nem csak magának akarta a lányt, de tudta, hogy a csá-

vók odakint odalesznek majd hetyke testéért, igéző tekintetéért és duzzadt ajkáért. 

Új teremtményét Tökfej Méregnek keresztelte, és hozzákezdtek barátságtalan hata-

lomátvételükhöz. A többi strici eleinte bepöccent. Aztán megkezdődtek a gyilkos-

ságok, és mindenütt hemzsegtek a zsaruk. Rossz üreges lövedékekről és valami na-

rancssárga festékről folyt a szóbeszéd, meg valami pókról is. Mindenki megrémült. 

- Mit hozzak? - kérdezte Remus Mérget, aki cigarettázott, és kibámult az utcá-

ra. 

- Egy kis szalonnát - felelte Méreg, akinek akcentusa már sem fehér, sem ame-

rikai nem volt. 

Remus úgy tapasztalta pályája során, hogy a prostik átveszik a kitartójuk ak-

centusát és modorosságait. A fekete prostik fehér módjára beszélnek, a fehérek fe-

keték módjára, a fehér dzsigolók egy profi kosárlabdajátékos ruganyos lépteivel 

járnak, míg a feketék olyan peckesen vonulnak, mint John Wayne. Remus mostanra 

már megszokta ezt a furcsaságot. Maradt a főztjénél, vezette a boltot, hagyott mást 

élni, hogy őt is békén hagyják. Nem akart bajt, és Méreg úgy nyugtalanította, mint-



ha túl közel nyomtak volna a szeméhez egy jégcsákányt. A lány gúnyosan mosoly-

gott, mintha tudná, hogy ezúttal Remusból űznének tréfát. Remus sejtette, hogy egy 

hidegvérű gyilkosság - köztük az övé is - remekül elszórakoztatná a lányt. 

 

Brazil már jó ideje ült a bokszában, és nézte, ahogy az étteremben ritkul a ven-

dégkör. Az étlapját kocogtatta, az asztalán semmi sem volt, mivel láthatóan senki 

sem akarta kiszolgálni. Figyelte, ahogy a fiatal prosti befejezi a reggelit. A lány 

pénzt dobott az asztalra, és felállt. Brazil követte a pillantásával, ahogy kiment. Vá-

gyott arra, hogy beszélgessenek, ugyanakkor rettegett is tőle. A lány rejtélyes kivo-

nulásakor megszólaló csengő hangja elhalt, és Brazil is felállt. Elfelejtette, hogy 

nem rendelt, és borravalót hagyott az asztalon. Kilépett az étteremből, kezében a 

noteszával, és jobbra-balra nézett a járdán állva. Körbejárta a háztömböt, a parkolót 

vizslatta az Ötödik utca másik oldalán, de nem látta a lányt. Csalódottan folytatta a 

kószálását. Egy sötétített üvegű fekete furgon hajtott el lassan, de Brazil rá sem he-

derített, mert az agya megpróbált kinyitni valamit, amiről biztosan tudta, hogy is-

meri a kombinációját, csak éppen nem bírt hozzáférni. 

 

Mungo a furgon szélvédőjén át Brazilt nézte, és rádöbbent, hogy ez az ügy 

egyre csak dagad. Figyelte, ahogy a pasi lassan, egykedvűen sétált, itt-ott megállt, 



majd a forgalmat fürkészte és bámészkodott. Mungo izgalma magasra csapott, ami-

kor Brazil odament a környék legidősebb kurvájához, Shenához. 

A nő egy düledező faház utcai lépcsőjén ült, kólát szürcsölt, próbált magához 

térni az előző éjszaka után, és felkészülni a következőre. Szőke úgy lépett oda hoz-

zá, mintha ismernék egymást. Beszélni kezdett, a nő megrántotta a vállát, gesztiku-

lált, aztán dühös lett, és úgy hessentette el a fiút, mintha galamb volna. Aha, gon-

dolta Mungo, ez a fiúcsali területi gondot jelent: zavarja a többi prosti körletét. 

Szőke biztos pasikra vadászik, talán nőkre is, akiknek drogot árulhat, vagy akikkel 

természet ellen való bűncselekményeket hajthat végre, és ebből meggazdagodhat. 

Mungo biztosra vette, hogy ha mélyebbre ás, kiderül, hogy Szőke magasan áll 

a droglánc szamárlétráján, esetleg közvetlen New Yorkkal van kapcsolatban. A do-

log talán összefügg a Fekete Özvegy-gyilkosságokkal is. Mungo elővette a video-

kameráját, és megörökítette a legcsinosabb, legegészségesebb férfi prostituáltat, 

akit életében látott, kivéve persze a filmeken. Mungo gyorsan visszahajtott a főka-

pitányságra. 

 

West egész éjjel fent volt. Mindent megtett, hogy Nilesszal abbahagyassa a 

nyivákolást és a gyúrást. Annyiszor dobta le az ágyról, hogy már elfáradt a válla. 

Felnőttként beszélt a fejével, hogy megértesse vele, mennyire fáradt, és alvásra van 



szüksége. Kiabált, fenyegetőzött, és kizárta a macskát a szobájából. A macska kipi-

henten és boldogan aludt kedvenc ablakpárkányán, amikor West ma reggel munká-

ba sietett. Természetesen elkésett. Nem maradt egy csepp türelme sem. Amikor 

Mungo a Fantom Csapattal folytatott tanácskozását félbeszakította, nem fogadta ki-

törő örömmel. 

- Megbeszélésünk van - emlékeztette Mungót. 

- Nekem meg olyan hírem, amit örömmel hall majd - emelte fel büszkén 

Mungo a videokazettát. - Egy játékos, talán több is, még az sem kizárt, hogy a gyil-

kosunk, vagy legalábbis köze van hozzá - közölte Mungo elfulladva, és úgy festett, 

mint egy bringás. 

Hammer azóta telefonált, hogy West utoljára beszélt vele, így West a rádión 

hívta, és megkérte, hogy hívja vissza. 

- Nem akarlak hamis reménnyel áltatni - mondta West a főnökének. - De na-

gyon ígéretesen hangzik. 

- Írd le - kérte Hammer. 

- Fehér férfi, százhetven magas, hetvenöt kiló körül, szőke, feszes fekete far-

mer és feszes póló jellegű ing. Nike edzőcipő. Az Ötödik és a Trade környékén 

mászkál, a kocsikat nézi, kurvákkal beszélget. Kétségtelen a Prestóban is megfor-

dult, a környéken a drog minőségéről beszélt, a helyi beszerzési forrásokról, a sza-



vaiból mindenesetre ezt lehetett kivenni. És… - folytatta West -, ami legjobban 

nyugtalanít, főnök, hogy van ez a Méreg nevű prosti, alias Addie Jones, ismered? 

- Persze. - Hammernek fogalma sem volt. 

- Elég sokáig együtt voltak a Cadillac Grillben. A nő kiment, a pasi rögtön utá-

na. Ezen a ponton szétváltak, láthatóan azért, hogy végezzék a dolgukat, bármi le-

gyen is az. 

- Hol ez a videó? - kérdezte Hammer. 

- Nálam. 

- Megnézted már? 

- Kézi JVC Grax 900-as camcordereket használunk a titkos megfigyelésekhez. 

Mungo mindjárt hoz egy VHS adaptert. Egy perc, és itt lesz. 

- Hozd át. Nézzük meg - ajánlotta Hammer. 

  

Tizenkilencedik fejezet 

 



A polgármester irodájában Brazil türelmetlenül feszengett a kanapé szélén, fel-

jegyezte a környezetet, és figyelte, ahogy a titkárnő, Ruth Lafone, a következő tele-

fonhívást intézi. 

A nő szánta Brazilt, akit - akárcsak a többit előtte - kelepcébe készültek csalni. 

Ismét szólt a telefonja. Ruth felvette a kagylót, és mosolygott. Kellemesen és tiszte-

lettel beszélt a férfival, akit túlnyomó többséggel választottak meg, hogy a város 

lakóit szolgálja. Ruth letette a telefont, és felállt. Ránézett Brazilra. 

- A polgármester úr fogadja - közölte. 

Brazil nem egészen értette az egészet. Meg sem tudta volna számolni, hogy 

már hányszor kért véleményt, interjút, kommentárt Search polgármestertől. Most 

pedig maga a polgármester hívta, hogy eleget tegyen egy kérésének? De melyik-

nek? Brazil arra gondolt, bárcsak jobban öltözött volna fel, és ne ez a szűk fekete 

farmer lenne rajta. Szerencsére bement a férfimosdóba, és betűrte a szintén szűk, 

kifakult piros Head pólóját. Amióta leadott pár kilót, a rendes ruhái leestek róla, 

mintha sitten lett volna, ezért egy olyan fiókból vett elő ruhát, amiben még a közép-

iskolai holmijait tartotta. 

- Ha nem veszi zokon a kérdésemet - kezdte Brazil, amikor felállt a kanapéról -

, szeretném megtudni, van-e valami apropója ennek az interjúnak azon kívül, hogy 

pályám során már vagy több ezerszer akartam a polgármester úrral beszélni? 



- A polgármester úr sajnos képtelen mindig rögtön reagálni - mentegetőzött a 

titkárnő, amit az évek múlásával megtanult tökélyre vinni. 

Brazil egy pillanatig fürkészte az arcát, mert megsejtett valamit abból, ahogy a 

nő elfordította a tekintetét. 

- Rendben - mondta Brazil. - Nagyon köszönöm. 

- Szívesen - vezette be a nő a vágóhídra, mert meg akarta tartani az állását. 

Search polgármester disztingvált, csinos férfi volt, aki európai szabású, nyária-

san könnyű, szürke öltönyt viselt, hozzá fehér inget és sötétszürke és kék mintás 

nyakkendőt és ugyanolyan nadrágtartót. Nem állt fel hatalmas, egy tömbből készült 

diófa asztalától. Több ablakát is a város látképe töltötte meg. Közvetlen a háta mö-

gött a USBank Vállalati Központ derékmagasságig látszott csak, és a polgármester 

csak akkor láthatta volna a koronát, ha lefekszik a padlóra, és a nyakát kicsavarva 

felfelé néz. 

- Köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy fogadjon - kezdte Brazil, amikor 

leült a polgármesterrel szemben a székre. 

- Megérti, hogy elég érdekes helyzet alakult ki itt, a városunkban. 

- Igen, uram. És nagyra értékelem. 



Brazil nem az a tipikus okostóni riporter volt, akivel a polgármesternek reggel, 

délben és este dolga akadt. A kölyök Billy Budd, Billy Graham, tágra nyílt szemű 

ártatlanság volt, udvarias, tisztelettudó és elkötelezett. 

Search tudta, milyen óriási veszélyt hordoznak az ilyen őszinte, igaz emberek. 

Ügyekért áldozzák az életüket, bármit megtennének Jézusért, nemesebb hivatást 

szolgálnak, nem hisznek az egyes emberben, csak az égő csipkebokorban, és 

Putifárné sem viszi őket bűnbe. A dolog nem lesz olyan egyszerű, mint Search 

gondolta. 

- Hadd mondjak valamit, fiam - fordult Search a maga komoly, fennhéjázó 

módján a fiúhoz, akit az a nagy szerencse ért, hogy a polgármester időt szakított rá. 

- Senki sem szereti úgy a rendőrségünket, mint én. De azért remélem, tudja, hogy 

minden éremnek két oldala van? 

- Tapasztalatom szerint, nem is kettő, hanem több, uram - helyeselt Brazil. 

 

Hammer a külső irodájában volt, és míg Westre és a videokazettára várt, pár 

szót váltott Horgess-szel. A kazettától azt remélte, hogy megvilágítja azt, amit 

Mungo szerint feltár. Talán ez egyszer fordul a szerencséje. 

- Elég legyen, Fred - mondta a férfi asztala sarkánál állva. A kezét dohánybar-

na nadrágja zsebébe süllyesztette. 



- Csak hát olyan pocsékul érzem magam, Hammer asszony. Fel nem foghatom, 

hogy csinálhattam ilyet. Megbízott bennem, nekem meg az volt a dolgom, hogy hű-

séges követője legyek, és megkönnyítsem az életét. És lám, mit tettem, amikor a 

dolgok kicsit stresszesebbek lettek - mondta Horgess ugyanazon a szomorú, gyű-

lölj-csak hangon. 

A beszélgetés túlzottan is Sethre emlékeztette Hammert, és pillanatnyilag egy-

általán nem vágyott egy irodai férjre, aki ugyanolyan szánalomra méltó, mint a 

Carolinas Kórház 333-as szobájában fekvő. 

- Mit is szoktunk a tévedésről mondani, Fred? - vizsgáztatta a rendőrfőnök. - 

Mint a koncepcionális közlésünk részéről? 

- Tudom. - Horgess képtelen volt a szemébe nézni. 

- Először is megengedhető a tévedés, ha helyesen akartunk eljárni akkor, ami-

kor elkövettük, másodszor, ha elmondjuk valakinek, hogy tévedést követtünk el. 

Harmadszor, ha hajlandóak vagyunk mások előtt is beszélni a tévedésünkről, hogy 

ők ne kövessenek el hasonlót. 

- A kettest és a hármast nem tettem meg - mondta Horgess.  

- Nem bizony - értett egyet Hammer abban a pillanatban, amikor West belépett. 

- A kettesre nincs szükség, mert ez esetben már úgy is tudja mindenki. Tizenhét 



óráig az asztalomon legyen a magyarázata, amit az Informer-nek küld, és amiben 

mindenkinek beszámol a tévedéséről. - A szemüvege fölött Horgessre nézett. 

 

Search polgármesternek sejtelme sem volt a közösségi rendőri munka koncep-

cionális közléséről, vagy bármilyen ilyen jellegű nyilatkozatról, ami nem mészárol-

ta le az embereket a tévedéseikért, kivált az olyan példátlan tévedéseket, mint ami 

Hammert olyan kínos helyzetbe hozta. Vele ilyesmi nem fordulhatott elő, mert a 

polgármester tudta, hogyan bánjon az emberekkel, főként a médiával. 

- Egyáltalán nem igaz, hogy a város veszélyes - jelentette ki Brazilnak, és az 

iroda rögtön valahogy levegőtlen, fullasztóan meleg és ki tudja, miért, de kisebb is 

lett. 

- De öt idegenből érkezett üzletembert gyilkoltak az elmúlt néhány hétben - til-

takozott Brazil. - Nem tudom, ön hogyan… 

- Véletlenszerű. Egyedülálló. Incidensek. - Search oldalán lefolyt az izzadság, 

és érezte, hogy tüzelni kezd az arca. 

- A belvárosi szállodák és éttermek azt állítják, hogy több mint húsz százalék-

kal esett vissza a forgalmuk. - Brazil nem akart vitatkozni, pusztán le akart a dolog 

mélyére ásni. 



- És az olyanok, mint maga, csak rontanak a helyzeten - törölte meg a homlokát 

Search, és azt kívánta, bárcsak Cahoon soha ne passzolta volna át neki ezt a megbí-

zatást. 

- Én csak az igazat akarom elmondani, Search polgármester úr - bizonygatta 

Billy Budd-Billy Graham. - A titkolódzás nem segít megoldani ezt a rettenetes 

helyzetet. 

A polgármester a szarkazmushoz folyamodott, és nevetni kezdett ennek az 

egyszerű fiúnak az egyszerű logikáján. Úgy érezte, hogy keserű lé szivárog át az 

érfalain, az epe egyre magasabbra emelkedik benne, miközben az arca veszélyesen 

elvörösödik, és a haragja olyanná nem válik, mint józan esze felületén egy napkitö-

rés. 

Search polgármester úr elvesztette az önkontrollját. 

- Hát ezt nem hiszem el! - nevetett gúnyosan és lekezelően ezen a riporteren, 

aki egy nagy semmi volt az életben. - Hogy maga leckéztessen engem! Nem fogok 

itt ülni, és azt magyarázni, hogy a forgalom nem lanyhul. E pillanatban én magam 

sem mennék be kocsival a belvárosba. - Egyre vadabbul, megállíthatatlanul és a ha-

talmától megittasulva nevetett. 

 

 



Este hatkor, ebben a boldog órában West és Raines már jó úton haladtak, hogy 

berúgjanak Jack Straw ízléses Tavernájában, a Keleti Hetedik utcában álló La-di-da 

és Két Nővér mellett. West az egyenruhája helyett laza farmert, bő farmeringet és 

szandált vett fel. Sierra Nevada erős barna sört, a hónap sörét itta, és még most sem 

hitte el, amit Hammerrel a kazettán látott. 

- Van fogalmad róla, milyen színben tüntet ez fel engem is, meg a nyomozói-

mat is? - kérdezte negyedszer. - Jézusom! Nyugtass meg, hogy ez csak egy rossz 

álom. Kérlek! Ugye, felébredek? 

Raines Field Stone chardonnay-t ivott, a hónap borát. Edzősortban, meztelen 

lábra húzott Nike edzőcipőben és ujjatlan felsőben volt, és minden fej megfordult 

utána, kivéve azt, amelyik szemben ült vele. Mi a baj Westtel? Másról sem beszél 

soha, mint a munkájáról, meg az újságtól arról a féleszűről, akivel járőrözni szokott. 

Ja, és persze Nilesról, arról a kibaszott, Isten-óvja-a-királynőt macskáról. Hányszor 

tett már tönkre az a nyavalyás macska egy ígéretesnek tűnő pillanatot? Niles mintha 

pontosan tudta volna, mikor kell elterelni a figyelmet. Elég volt egy ugrás Raines 

hátára vagy a fejére, meg egy harapás a zoknis lábujjába. Vagy amikor Niles addig 

ült a távirányítón, míg Kenny G hangja olyan lett, mint egy légvédelmi sziréna? 

- Nem a te hibád - ismételte a spenótos szószba mártogatva Raines. 



West evett még egy sörtésztában sütött savanyúságot, miközben az Ugorjatok 

Kisgyerekek kezdték felállítani a hangszereiket meg a berendezéseiket. A kék mű-

anyag terítős kis hely, ahol valami Tryke nevű fazon állította ki erős színekkel fes-

tett funky képeit, ma este remegni fog, örömzenélni, hintázni és kezdetleges éneket 

és libidót vonultat fel. 

Raines remélte, hogy legalább a második menetig ott tudja tartani Westet. 

Egyébként őrült mulatságosnak tartotta, ami Westtel a munkahelyén történt. Min-

den önuralmára szüksége volt, hogy gyöngéd és megértő legyen. 

Elképzelte, ahogy Mungo-Jumbo beszédül a Prestóba, hogy megtömje a maj-

mot. Észrevesz egy csávót, aki banánt tart a zsebében, és akit a Vén Krapek Grill-

kartell fejének néz. Gyorsan összeröffentenek egy munkacsoportot, amely végül 

videóra veszi Szőkét, a Fertő Királyát, és a Fekete Özvegy sorozatgyilkosságok leg-

főbb gyanúsítottját, amint Five Pointsban jár-kel a feszes fekete farmerjában egy 

notesszel a kezében. Mit nem adott volna Raines, ha láthat egy videót Hammerről 

az elegáns tárgyalótermében, amint ezt a szart nézi! Jézusom. Igyekezett megint el-

nyomni a mosolyát, de most nem járt sikerrel. Fájtak az arcizmai és a gyomra is. 

- Mi bajod? - nézett rá oldalvást West. - Kurvára nem mulatságos. 

- Bizony nem - mondta elhalóan Raines, majd kitört belőle a hahota. Hétrét 

görnyedt a székben, és vonított, az arcán pedig csorogtak a könnyek. 



Addig csinálta, míg az Ugorjatok Kisgyerekek fel nem állították a hangosítókat, 

hangolni nem kezdték a Fender elektromos gitárokat, a Pearl dobokat a Zildjian kö-

zepes hangerejű cintányérokkal és a Yamaha zongorát. Ravaszul összenéztek, hosz-

szú hajukat hátravetették, fülbevalójuk megcsillant a félhomályban. Ez a csávó tisz-

tára elszállt. Nagyon menő, ember. De a barátnője nincs oda érte. Úgy száll el, hogy 

ő nem is megy vele? Mellesleg fura, hogy csak kurva chardonnay-t iszik. 

West olyan dühös volt, hogy legszívesebben western módra felborította volna 

az asztalt. Raines ugrott volna, összebilincselte volna a csuklóját és a bokáját, és itt 

hagyta volna ezen a meleg csütörtök estén a nyavalyás seggét Jack Straw-nál. West 

félig elhitte, hogy Mungo csak Goode-nak dolgozik titokban. Talán Goode meg-

környékezte, és szívességeket ígért neki, ha tőrbe csalja Westet, és aláássa a szava-

hihetőségét, és a Hammerrel fennálló jó kapcsolatát. Istenem! 

Amikor Hammer politúrozott asztalánál ültek, és megjelentek az első képek, 

West biztosra vette, hogy tévedés történt. Brazil teljes életnagyságban sétált a for-

galom zajai mellett, és az isten szerelmére, jegyzetelt! Hány sorozatgyilkos vagy 

drogkartelles jegyzetel fényes nappal az utcán? 

Ami Brazil személyleírását illeti, Mungo, a Gyapjas Mamut mintegy húsz kiló-

val és tizenöt centivel tévedett, bár ami igaz, az igaz, West még sosem látta Brazilt 

ilyen feszes cuccban. A fekete farmer olyan szűk volt, hogy járás közben látta hátul 

a combizmait összehúzódni, a piros pólója úgy simult rá, mintha ráöntötték volna, 



az izmai szálkásak és szépen kidolgozottak voltak. Talán így próbált meg beolvadni 

a környezetbe. Ez mindent megmagyaráz. 

- Meséld el, Hammer mit tett - törölgette a szemét Raines.  

West intett a pincérnőnek, hogy kérnek még egy rundot. 

- Nem akarok erről beszélni. 

- Jaj, ne légy már ilyen, Virginia. Mondd el, kérlek. Muszáj! - Kicsit kiegyene-

sedett. - Mondd el, mit tett Hammer, amikor meglátta a felvételt. 

- Nem - felelte West. 

Az igazat megvallva, Hammer nem sokat tett. Ült a szokott helyén, az asztal-

főn, és szó nélkül meredt a huszonnégy hüvelykes Mitsubishire. Végignézte a fel-

vételt, mind a negyvenkét percnyi anyagot, Brazil hosszú sétafikálását és kivehetet-

len beszélgetéseit a város kétes hírű belvárosi népével. West és Hammer nézték, 

ahogy Brazil mutogat, vállat von, leír, nézelődik, és kétszer leguggol, hogy bekösse 

a cipőfűzőjét, majd visszatér a Minden Rendben parkolóba, a BMW-jéhez. Hammer 

rendőrfőnök az ezt követő súlyos csendben levette a szemüvegét, és véleményt 

formált. 

- Mi volt ez? - kérdezte a nyomozóosztályt vezető helyettesétől. 



- Nem is tudom, mit mondjak - válaszolta West, és sötét gyűlölet ébredt benne 

Mungo iránt. 

- És ez mind azon a napon kezdődött, amikor a Prestóban ebédeltünk, és meg-

láttál egy férfit, akinek banán volt a nadrágzsebében - ismételte el Hammer, hogy 

megbizonyosodjék, nem téved az ügy tényeit illetően. 

- Szerintem nem helyes a kettőt összekapcsolni. 

Hammer felállt, de West tudta, hogy nem szabad megmozdulnia. 

- De mennyire, hogy helyes - mondta Hammer, és megint zsebre dugta a kezét. 

- Ne érts félre, nem hibáztatlak, Virginia. - Járkálni kezdett. - Hogyhogy Mungo 

nem ismerte fel Brazilt? Aki éjjel-nappal az utcán van vagy az Observer, vagy a mi 

ügyeinkben? 

- Mungo beépített ember - magyarázta West. - Általában kerül minden helyet, 

ahol rendőrök vagy a sajtó fordul meg. Azt hiszem, nem is sokat olvas. 

Hammer bólintott. Ezt tulajdonképpen meg is értette, és túlérzékenyvolt. Nem 

érezte magát alkalmasnak arra, és kedve sem volt hozzá, hogy mások - akár 

Horgess, Mungo vagy West - kínos ügyeit és tisztes tévedéseit hevesen támadja, 

főleg Westet nem, aki soha nem követett el hibát, kivéve azt, amikor Mungót az 

életben bármivel is megbízta. 



- Semmisítsem meg? - kérdezte West, amikor Hammer kivette a videokazettát 

a lejátszóból. - Szerintem nem kéne. A felvételen ismert prostituáltak is vannak: 

Cukor, Dupla Hasábburgonya, Lyukas Kezű, Csúzli, Mint a Villám, Citromos Cu-

korka, Méreg. 

- Mind rajta voltak? - csodálkozott el Hammer a tárgyalóterem ajtajában. 

- Beleolvadnak a környezetbe. Tudni kell, mit nézzen az ember. 

- Megtartjuk - döntött Hammer. 

 

Rainesnek fájt az oldala, úgy röhögött. West dühös volt magára, hogy a törté-

net végét is elmesélte. Raines lehajtotta a fejét az asztalra, és a tenyerébe temette az 

arcát. West az arcát törölgette egy szalvétával, és kipirultan úgy izzadt, mintha a 

trópusokon volna. A zenekar nemsokára rázendít, és a Jack Straw kezdett megtelni. 

West felfigyelt Tommy Axelre, aki akkor lépett be; az újságban már látta a képét. 

Egy másik pasival volt, aki úgy volt öltözve, mint Raines, olyan magamutogatósan. 

Miért olyan jóképűek a homokosok? West szerint ez nem járja. Nem egyszerűen 

pasik a pasi-világban, annak minden előnyét élvezve, de ráadásul a DNS-ük vala-

hogy eltulajdonította mindazt a jót, ami a nőké, mint például a kecsességet és a 

szépséget. 



A homokosokban persze van rossz is. Meghunyászkodás, játszadozás, kénysze-

res testápolás, hiúság és vásárlás. Talán ennek végül is semmi köze a nemhez, gon-

dolta West. Talán nincs is olyan, mint nem. Talán a biológiai emberek csak jármű-

vek, mint a kocsik. Hallotta, hogy a tengerentúlon a kormánykerék az egyik oldalon 

van, míg itt a másikon. Más nem? Talán nem. Talán csak más kocsi, és mindenki-

nek a viselkedését a sofőrülésben ülő szelleme szabja meg. 

- Elég volt - sziszegte oda West Rainesnek. 

Felhajtotta Sierra Nevadáját, és egy újhoz kezdett. Ma este talán berúghat. 

Raines vezet. 

- Sajnálom, sajnálom - ismételgette Raines. Vett még egy mély lélegzetet, az-

tán csak elcsigázottan ült. - Mintha nem volnál valami jól - jegyezte meg aggodal-

mas arccal. - Kicsit meleg van idebent. 

West ismét megtörölte az arcát, a ruhája nyirkos lett, de nem úgy, ahogy 

Raines talán remélte. Érezte alanti természete súlyát; a termékenység istennője hó-

napról hónapra mind állhatatlanabbul figyelmeztette Westet, hogy fogy az idő. 

West nőgyógyásza komolyan és ismételten emlékeztette arra, hogy a bajok az ő ko-

rában szoktak kezdődni. Ő, azaz dr. Alice Bourgeois büntetést emlegetett, amikor 

nincs gyerek, és nem is várható. Soha ne becsülje alá a biológiát, mondogatta min-

dig. 



West és Raines sajtburgert, hasábburgonyát és még egy rund italt rendeltek. 

West még egyszer megtörölte az arcát, és fázni kezdett. Nézte, ahogy a zenekar ké-

szülődik, figyelme a többi asztalnál ülők felé kalandozott. Sokáig hallgatott; nem 

messze egy pár idegen nyelven beszélt, talán németül. West érzelgős lett. 

- Szórakozottnak tűnsz - jegyezte meg Raines, az ösztönös megérzések embere. 

- Emlékszel, amikor Miamiban német turistákat öltek meg? Hogy mit tett az 

eset a turistaiparral? 

Raines, mint férfi, ezt személyesen a szívére vette. Látta a Fekete Özvegy- 

gyilkosságok áldozatait, vagy közülük többet. Elképzelhetetlen, hogy fegyvert szo-

rítsanak az ember fejéhez, és kiloccsantsák az agyát. Lehetetlen megállapítani, hogy 

azokat a szegény pasasokat milyen megaláztatások érték a haláluk előtt; tudhatja-e 

bárki biztosan, hogy nem húzták-e előbb le a nadrágjukat, nem erőszakolták-e meg 

őket, és nem azután festették-e le az altestüket? Ha a gyilkos óvszert használt, ki 

mondhatná meg? West pontosan azt mondta, amivel elvehette Raines kedvét. És 

most már dühös is volt. 

- Szóval csak a turistaipar fontos - mondta, és áthajolt az asztal fölött. - Felejt-

sük el, hogy férfiakat rántanak ki az autójukból, szétlövik a fejüket, és falfirkát fúj-

nak rájuk! - gesztikulált vadul. 

  



West megtörölte az arcát, és az övére csatolt táskából Advilt halászott elő. 

- Nem falfirkát. Jelképet. 

- Hányingerem van tőle. 

- Mindenkinek az kéne, hogy legyen. - West képtelen volt ételre nézni. 

- Mit gondolsz, ki csinálhat ilyet? - Raines egy nyaláb sült burgonyát vörös tó-

csába mártott. 

- Talán egy nőfi. - West úszott a hideg verítékben. A haja nedvesen tapadt az 

arcára és a nyakára, mintha futva üldözött volna valakit. 

- Tessék? - nézett fel rá Raines, és beleharapott a csöpögő sajtburgerébe. 

- Nő-férfi. Egyik éjjel nő, a másikon férfi. A hangulatától függően - magyaráz-

ta West. 

- Á! Mint te. - Raines a tál majonézért nyúlt. 

- A fenébe is - tolta el West a tányérját. - Szerintem most jött meg. 

A zsivajt az elektromos gitár első akkordjai dúlták szét, majd csatt-csatt, csatt-

csatt-csatt hallatszott. Cintányérok csendültek, Axel lába Jon bokája köré fonódott, 

és Axel aznap talán milliomodszor gondolt Brazilra. 

 



Packer is Brazilra gondolt, miközben Dufust apró, tekergőző focilabdaként a 

hátsó ajtóhoz vitte, hogy a kutyus ugyanahhoz a japán juharhoz futhasson. 

Dufusnak egy helyre kellett szoknia, oda kellett járnia, hogy megtanulja megtalálni 

a szagát. Nem számított, hogy a fa hátul volt eldugva, és közben esni kezdett. 

Packer ledobta a felesége kancsal kutyáját ugyanazon a tar folton, ugyanaz mellett a 

göcsörtös gyökér mellett. Packer kifulladt, és nézte, ahogy Dufus pukedlizik a Ki-

rálynőnek. 

- Miért nem emeled fel a lábad, mint egy férfi? - motyogta. A kutya guvadt 

szemmel figyelte, pettyes rózsaszín orra mozgott. - Anyámasszony katonája - tette 

hozzá Packer. 

Az elnyűtt szerkesztő csipogója az este folyamán egyszer már remegett, amikor 

éppen füvet nyírt a pihenőnapján. Panesa hívta, hogy elmondja: a polgármester el-

ismerte, hogy most még ő sem hajtana be éjjel a belvárosba! Jézus Mária, hát ez hi-

hetetlen! Az újság már biztos a legjobb úton halad a Pulitzer-díj felé egy olyan so-

rozatért, ami jelentős változást idéz elő a társadalomban, és megváltoztatja a törté-

nelmet. Miért kellett ennek éppen akkor bekövetkeznie, amikor Packer nem volt 

bent a szerkesztőségben? Harminckét éve jár be. És abban a pillanatban, amikor 

úgy dönt, hogy az életet más szemszögből nézi, és megpróbálja elhárítani a léte 

külső ablakpárkányán gubbasztó szívinfarktust, felbukkan Andy Brazil. 



Most következett a futkosás az udvaron, hogy Dufus belei felturbózzák magu-

kat, és kibocsássák azt, ami Packer szerint megaláztatás minden élőlénynek, kivéve 

talán egy kis házimacskának. Dufus nem kergette Packert, és nem jött, ami újdon-

ságnak számított. A szerkesztő leült a hátsó ajtóhoz vezető lépcsőre, a felesége ku-

tyája pedig mulcsot rágott, míg el nem jött az ideje, hogy elhullajtsa jelentéktelen 

kis adományait. Packer felsóhajtott, majd feltápászkodott. Dufusszal a sarkában 

bement légkondicionált házába. 

- Jó kis kutyulim - gügyögött Mildred, a kutya pedig ugrált és a gazdasszonyát 

nyalta, amíg az fel nem kapta, és szerető karjába nem ölelte és ringatni nem kezdte. 

- Szívesen - jegyezte meg Packer, aztán lezöttyent hátradönthető székébe, és 

bekapcsolta a tévét. 

Órákkal később még mindig ott ült, csirkefalatkákat evett Roger-féle barbecue-

szósszal. Zörgött a nagy zacskó hasábburgonya, amikor belenyúlt, és a burgonyát is 

szószba mártotta. Több zöld citromos Corona sör után már meg is feledkezett az 

ablakról, és kint a párkányon gubbasztó szívinfarktusról. Mildred a Haza vakációra 

című sorozatot nézte megint, mert úgy vélte, az ő életükről szól. Még ilyet. Packer 

először is nem játszik orgonán, Mildred nem visel parókát, és nem dohányzik, va-

lamint nem élnek egy kisvárosban. A lányukat nem rúgták ki az állásából, legalább-

is nem egy képzőművészeti galériából. Ez volt az a hely, ahol sosem dolgozott, ta-

lán azért, mert színvak volt. És amennyire Packer tudta, vagy amennyire strapálta 



magát, hogy megtudja, a fiuk sem volt buzi, illetve az ennek ellenkezőjére történt 

burkolt célzások nyomtalanul eltűntek a házassági hírlyuk Bermuda-háromszö-

gében. A szerkesztő nem figyelt oda, és a hírt nem közölték le. Vége. 

Packer tekintélye tudatában nyomta meg a távirányítót. Felerősödött a hang, a 

mindenütt jelenlevő Webb úgy meredt a kamerába, amiről Packer rögtön érezte, 

hogy csak bajt jelenthet. 

- A francba - nyomta meg Packer a széke emelőkarját, és ülőhelyzetbe hozta 

magát. 

- A kíméletlen őszinteség ritka, ha nem megrázó pillanatában - mondta komoly 

arccal Webb -, Charles Search polgármester bevallotta, hogy a Fekete Özvegy so-

rozatgyilkosságok következtében a szálloda- és éttermi forgalom több mint húsz 

százalékkal esett vissza, és kocsival a belvárosban ő maga sem érezné biztonságban 

magát. Search polgármester arra kérte Charlotte lakóit, hogy segítsenek a rendőr-

ségnek elfogni a gyilkost, aki eddig már öt… 

Packer ekkor már tárcsázott, a zacskó hasábburgonya leesett a földre, és szét-

szóródott. 

- …az egyén, aki az FBI profilírozója szerint szexuális pszichopata, egy soro-

zatgyilkos, aki nem hagyja abba… - folytatta Webb. 

- Hallod ezt? - kiáltott fel Packer, amikor Panesa felvette a telefont. 



- Fel is veszem - felelte az olyan gyilkos hangon, amit Packer ritkán hallott tő-

le. - Ennek most már véget kell vetni. 

  

Huszadik fejezet 

 

Brazil sosem nézett televíziót, mert az otthoni készüléket az anyja kisajátította, 

és Brazil nem járt Charlotte számos sportbárjába, ahol a sarkokban hatalmas képer-

nyők voltak. Semmit sem tudott arról, ami ezen a csütörtök éjszakán a tizenegy órás 

hírekben volt; senki sem csipogott rá, nem zaklatták. Minden csupa béke volt, ami-

kor éjféltájban, teljes sötétben a davidsoni futópályán rótta a köröket, nem törte 

meg más hang a csendet, mint a lélegzetvétele és futó léptei dobogása. Bármennyire 

is örült bámulatos és véget nem érő újságírói hazafutásainak, boldognak nem 

mondhatta volna magát. 

Sokan kapták ugyanazt az anyagot. Például Webb is. És bármilyen informatív 

vagy együtt érző is egy sztori, a lényeg a szenzáció értékű hír. Az igazat megvallva 

Brazil az utóbbi időben egy ilyet sem szerzett. Csak úgy látszott, mert az, amit 

megírt, rutinszerűen a címoldalra került, befolyást gyakorolt a közvéleményre, és 

sok bokrot megzörgetett. Brazil elégedett volna azzal, hogy élete végéig ilyen hatá-

sú cikkeket ír, és semmi mást. A díjak nem sokat számítottak a szemében. De rea-



lista volt. Ha nem előz meg mindenkit a személyes interjúban, a feltárt információ-

morzsában vagy a bűntett helyszínén, nemsokára nem is fizetik azért, hogy ír. 

Feltehetőleg akkor még elmehetne zsarunak, és ez ismét eszébe juttatta Westet. 

A szilárd földről felröppent abba a sötét, kusza, zavaros, fájdalmas bozótba, ami 

minél inkább igyekezett kiverekedni magát belőle, annál nagyobb fájdalmat és 

frusztrációt okozott. Még gyorsabban futott, kapuk körül szlalomozott, üres lelátó-

kat került meg, amelyek többnyire őszi estéken elveszített meccsek emlékeivel tel-

tek meg, amikor általában tanult vagy a fagyos egyetemi városban sétált a csillagok 

fényénél, és megpróbálta őket úgy leírni, ahogy még soha senki. Állát behúzta ka-

pucnis melegítőjébe, a könyvtárba ment vagy a diákok nagytermének egy eldugott 

zugába, hogy verset írjon vagy dolgozatot, és nem akarta, hogy a párok, akik mel-

lett elmegy, felismerjék. 

Még ha West nem is akart teniszezni, akkor sem kellett volna ilyen durván 

visszautasítani, hacsak nem gyűlöli. Felejtse el. A hangja, amint kimondta ezeket a 

szívtelen szavakat, követte Brazilt, ahogy egyre sebesebben futott, amíg már szúrt a 

tüdeje, és a szélein már majdnem tüzet fogott, miközben a lábai egyre hosszabban 

nyúltak el, és az izzadságcseppek szétszóródtak a földön. Próbálta elhagyni a han-

got, az embert, aki kimondta a kegyetlen szavakat, a harag kilőtte az éjszakába, az 

ötvenjardos vonalon túlra. 



Amikor végre lassított, meg-megroggyant a térde. Brazil lerogyott a hűs, ned-

ves fűbe. A hátán feküdt, lihegett, a szíve vadul kalapált, és meglegyintette az elő-

érzet, hogy meghal. 

 

West is így érezte magát. Feküdt az ágyában, a sötétben, és magához szorította 

a forróvizes palackot, mialatt a görcsök céltalan szülésre készítették fel. Tizennégy 

éves kora óta havonta egyszer vajúdott, időnként gyötrelmesebben, mint máskor. 

Olykor a fájdalom olyan erős volt, hogy haza kellett mennie az iskolából, a rande-

vúról vagy a munkából - mást hazudva, hogy mi baja -, hogy bevegyen egy Midolt. 

Miután a morcos Raines, a mentős hazaszállította, négy Motrint vett be, bár némi-

leg későn. Nem megmondta dr. Bourgeois, hogy három nappal a baj előtt vegyen be 

kétszáz milligramm Ibuprofent napi négy alkalommal, hogy megelőzze, és az alatt 

ne vágja meg magát, ne eredjen el az orra vére. Virginia West szokás szerint elfog-

laltabb volt annál, semhogy valami olyan mondén és triviális dologgal foglalkoz-

zon, mint az egészsége. Niles felismerte a ciklikus sürgősségi állapotot, és azonnal 

a tettek mezejére lépett: a gazdája nyaka köré fonta a testét, és melegítette. Örült, 

hogy West nem megy sehova, és nem kell senkivel sem osztoznia az ágyukon. 

 



Judy Hammer rendőrfőnöknek is beteges előérzetei támadtak, és ő is egy ágy 

mellett volt: a Carolinas Kórház Sebészeti Intenzív Osztályán (SIO), ahol Seth álla-

pota komolyra fordult, és jobbulás helyett rosszabbodni kezdett. Hammer döbben-

ten ült köpenyben, maszkban és kesztyűvel Seth ágya mellett. Magas dózisú peni-

cillin, clindamycin és immunoglobulin csepegett a férje vénájába, hogy ellensú-

lyozza a nekrotizáló fasciitist (NF)-t, ami a szisztémás fertőzéssel kapcsolatos ritka 

infekció volt, és Hammer személyes megfigyelése és jegyzetei szerint heves lefo-

lyásúnak tűnt; Hammer mindent azonnal lejegyzett, amit az infektológus mondott. 

Mindez valahogy összefüggésben volt az A beta-haemolitikus streptococcus 

egy köznapi csoportjával és a staphylococcus aureusszal, amit Hammer fel sem tu-

dott érni ésszel azon túl, hogy a mikroszkopikus mocskok elevenen felfalják a fér-

jét. Közben Seth véráramában az oxigénszint a normális alá esett, és a kórházban 

eluralkodott a pánik. A személyzet Sethet, a VIP-beteget kiemelten kezelte, és 

szakorvosok adták egymásnak a kilincset. Hammer képtelen volt megérteni őket. 

Gondolkodni sem tudott, ahogy lenézett a férje megereszkedett, lázas arcára, és a 

maszkon keresztül beszívta a halál szagát. 

A polgárháború idején a sebészek a férjénél bizonyára egyszerű üszkösödést ál-

lapítottak volna meg. A cikornyás latin név semmit sem változtatott a valóságon, 

hogy a seb környékén a hús megfeketedik és elzöldül, és ez átterjed a végtagokra is, 

majd a beteg elevenen elrohad. Az NF egyetlen ellenszere az antibiotikum volt, se-



gíteni lehetett még sebészi beavatkozással és amputálással. Az Egyesült Államok-

ban ebben a betegségben szenvedő évi háromszáz-ötszáz betegnek mintegy az egy-

harmada hal meg, azaz körülbelül harminc százaléka; Hammer ezt az adatot találta 

az Amerika online-on keresgélve. 

Nem nyújtott számára vigaszt vagy reményt, amit a betegségről talált. A halá-

los baktérium az utóbbi időben robbant be a köztudatba, amikor Nagy-Britanniában 

tizenegy ember halálát okozta. GYILKOS BAKTÉRIUM FELFALTA AZ ARCO-

MAT, kürtölte világgá a Daily Star. HALÁLOS HÚSEVŐ BAKTÉRIUM, hirdették 

más bulvárlapok. Ez végzett Jim Hensonnal a Muppet-show-ból, ahogy Hammer az 

internetről megtudta, és a streptococcus egy virulens változata okozta az 1800-as 

években a skarlátot. Az NF olykor olyan gyorsan terjed, hogy az antibiotikum sem 

segít, és félő volt, hogy Seth is a statisztikai adatokat gyarapítja. VIP-helyzete a 

kórházba kerülése óta agresszív kezelést igényelt, így a jelen helyzet nem a kórház 

hibája volt, hanem Seth általános állapotának következménye. 

Seth rosszul táplálkozott. Klinikai depresszióban szenvedett. Kórtörténetében 

alkoholizmus és ateriovasculáris betegség is szerepelt. A nyílt seb következtében 

trauma érte, és a sebben idegen test maradt, amit nem lehetett eltávolítani. Dr. 

Cabel szerint Seth immunreakció-készsége csökkent, és óránként mintegy fél kilót 

fogy. Ez nem terjedt ki a sebészek által kioperált rétegekre, amelyeket lefejtettek a 

következő egészséges, vérző szintig, hogy azután hamarosan az is - minden igyeke-



zet és ima ellenére - fekete és zöld legyen. Hammer mozdulatlanul ült a székén, és 

az emlékezetébe idézett minden szeretetlen szót, amit valaha a férjének mondott, 

minden haragos vagy szeretet nélküli tettet. Most semmit sem látott férje gyarlósá-

gaiból. 

Minden az ő hibája. A fegyver az ő harmincnyolcas speciális Smith és 

Wessonja volt, a lőszer az ő Remington +P üreges végű lövedéke. Ő parancsolt a 

férjére, hogy azon nyomban kerítse elő a fegyvert a lepedők közül, és adja át neki. 

Hammer állította a súlyával kapcsolatban ultimátum elé, és most majdnem elhitte, 

hogy amitől Seth szenved, az nem véletlen, hanem funkcionális betegség. Seth a 

szeme láttára omlott össze. Óránként egy hüvelyknyit ment össze, a zsírrétegek 

minden műtét után kisebbek lettek. Hammer nem ilyen súlycsökkentést képzelt el 

neki. Seth megbüntette azokért az évekért, amikor az árnyékában élt, és a szél 

Hammer szárnyait emelte magasba, amikor Seth volt az ihletője és a leglelkesebb 

rajongója. 

- Hammer parancsnok? 

Hammer rádöbbent, hogy valaki beszél, és tekintete a sebészköpenyt, sapkát, 

maszkot, kesztyűt és cipővédőt viselő dr. Cabel-re esett. Jude-nál nem lehetett idő-

sebb. Istenem, segíts, gondolta Hammer, és egy halk, mély sóhajjal ismét felállt a 

székből. 



- Ha egy percre volna szíves magunkra hagyni bennünket - mondta dr. Caleb. 

Hammer kiment az antiszeptikus, világos folyosóra. Nézte a nővéreket, az or-

vosokat, a családtagokat és a barátokat kijönni a különböző kórtermekből, ahol 

újabb szenvedők voltak kikötve a keskeny hidraulikus ágyakhoz, és gépek figyelték 

a küszködő életerőt. Hammer kábultan állt, amíg dr. Cabel ki nem lépett, és Seth 

kórlapját be nem csúsztatta az ajtón levő borítékba. 

- Hogy van? - tette fel Hammer ugyanazt a kérdést, és lehúzta a maszkot az álla 

alá. 

Dr. Cabel fent hagyta a maszkot. Nem kockáztatott, és otthon már csak úgy zu-

hanyozott, ha tetőtől talpig antibakteriális szappannal lesúrolta magát. Becsukta 

Seth ajtaját. A tekintete nyugtalanságról árulkodott. Hammer ravasz volt, nem ér-

dekelték a további eufémizmusok, szócsavarások, kitérők. Ha ez a fiatal 

infektológus azt képzeli, hogy el tudja előle rejteni az igazságot, akkor lesz még mit 

tanulnia tőle. 

- Visszavisszük a műtőbe - mondta Seth orvosa. - Ami ezen a ponton meglehe-

tősen tipikusnak mondható. 

- Mi az a pont pontosan? - kérdezte Hammer. 



- A progresszív streptococcuszos gangréna és a nekrotizáló fasciitis második 

napján - felelte a férfi. - A nekrózis láthatóan túlterjedt az eredeti sebtisztítás széle-

in. 

Dr. Cabel ugyan tisztelte Hammer rendőrfőnököt, de nem akart beszélni vele. 

Körülnézett, hátha lát egy nővért. A fenébe. Mind foglalt volt. 

- Hozzá kell fognom - mondta. 

- Ne olyan gyorsan - hozta a tudomására Hammer. - Pontosan mit is végez a 

műtét során? 

- A műtőben majd többet fogunk tudni. 

- És ha megkockáztatna egy sejtést? - Hammernek kedve lett volna képen tö-

rölni. 

- Ezen a ponton a sebet általában kitisztítjuk az egészséges, vérző szövetig. Va-

lószínűleg sóoldattal átmossuk, majd gézzel átkötjük, és napi kétszeri nagynyomású 

oxigénnel folytatjuk. Teljes parenterális táplálást javasolok. 

- Vagyis multivitaminokat - jegyezte meg Hammer. 

- Nos, igen. - Dr. Cabel kissé meglepődött, hogy az asszony érti az összefüggé-

seket. Hammer évek óta vásárolt vitaminokat, és semmi különöset nem látott a ja-

vaslatban. 



Dr. Cabel elindult. Hammer visszarántotta a sebészt ruhájánál fogva. 

- Nézzük a lényeget - mondta. - Sethnek élete során vagy tucatszor volt 

streptococcus fertőzése a torkában. Miért lett ebből most ez? A pocsék immunrend-

szerét leszámítva. 

- Ez nem egészen ugyanaz, mint ami torokfájást okoz. 

- Ennyi előttem is világos. 

Ez a hölgy nem hagyja elmenni. Dr. Caleb most más szempontból sajnálta meg 

Sethet. Bárkit kimerítene, ha egy ilyen asszonnyal kellene együtt élnie. Képzeljük 

el, hogy az ember megkéri, hogy hozzon egy kávét: vajon elhiszi-e, amit mondunk 

neki? Dr. Cabel - amikor már semmivel sem boldogult - átváltott arra a nyelvezetre, 

amit csak a szuperfaja értett. 

- Könnyen lehet, hogy a streptococcus új genetikai információt szerzett géneket 

vett fel. Egy bakteriofág fertőzésekor ilyesmi előfordulhat - világosította fel dr. 

Caleb. 

- Mi az a bakteriofág? - kérdezte Hammer. 

- Egy vírus, ami a DNS-ét a baktériumgazdába vegyíti. A hipotézis szerint az A 

streptococcus csoport egyes M1-es vállfája a mostani invazív fertőzések kb. negy-



ven százalékában úgy tűnik, hogy megszerzi a fághoz szükséges genetikai anyagot. 

A WHO szerint legalábbis. 

- Who? - vonta össze a szemöldökét Hammer. 

- Úgy van. - Dr. Caleb célzatosan az órájára nézett. 

- Ki az ördög az a Who? - Hammer nem engedett. 

- Az Egészségügyi Világszervezet. Van egy streptococcus referencia laborató-

riumuk. A lényeg röviden annyi, hogy mindez egy génnel lehet összefüggésben, 

ami kódol egy toxint, a superantigént, ami széles körű vélemények szerint a toxikus 

sokk szindrómáért felelős. 

- A férjemnek ugyanaz a betegsége volna, mint amit egy tampontól lehet kap-

ni? - emelte fel a hangját Hammer. 

- Egy távoli unokatestvérétől. 

- És mióta amputálnak ilyesmi miatt? - csattant fel Hammer. A folyosón jövők- 

menők kíváncsian nézték a makulátlan, jól megvilágított folyosón zöld sebészkö-

penyben vitatkozókat. 

- Nem, nem. - Meg kellett valahogy szabadulnia ettől a nőtől, így ő, aki angol 

irodalom szakos volt, Shakespeare-t dobta elé koncnak. - Annál a betegségnél, ami 



a férjének van, asszonyom, a műtét marad a leghatékonyabb gyógymód. „Légy 

vakmerő és véres és szilárd” (Ford.: Szabó Lőrinc) - idézte. - Lear király. 

- Macbeth - javította ki Hammer, aki imádta a színházat. Dr. Caleb elsietett. 

Hammer addig téblábolt, míg a férjét visszagurították a műtőbe, majd hazament. 

Kilenckor az ágyára rogyott, mert olyan kimerült és kedvetlen volt, hogy kép-

telen volt tovább hatékonyan öntudatánál maradni. Helyettesével az otthonaikban - 

egyikük egy háziállattal, a másik anélkül - nyugtalanul aludtak reggelig. 

 

Brazil forgolódott az ágyban, ide-oda rángatta a lepedőt, hol a lábára húzta, hol 

alá tömködte, aztán megint rá. Hátára fordult, aztán az oldalára, a hasára. Végül a 

hátára gördült, bámult a sötétbe, és hallgatta a tévé mormolását a falon túlról, ahol 

az anyja ismét öntudatát vesztve hortyogott a kanapén. 

Folyton az járt az eszében, amit West mondott. El kellene költöznie, lakást kel-

lene keresnie. De valahányszor néhány további lépést tett ezen a félelmetes, izgal-

mas ösvényen, mindig ugyanabba a madárijesztőbe futott, ami elűzte a másik 

irányba. Mihez kezdjen az anyjával? Mi lesz vele, ha magára hagyja? Feltehetően 

akkor is bevásárolhat neki, benézhet hozzá, hogy lássa, hogy van, megjavíthat ezt-

azt, elintézheti a ház körüli teendőket. Brazil forgolódás közben aggódott, és hall-



gatta valami hajnali három órás, 18 éven felülieknek való horrorfilm kísérteties 

hangjait. Westre gondolt, és ismét elcsüggedt. 

Brazil végül arra jutott, hogy egyáltalán nem kedveli Westet. Nem olyan ked-

ves, felvilágosult nő, mint Hammer. Egy nap majd egy olyan társat talál, mint 

Hammer. Élvezik majd egymás társaságát, tisztelik egymást, együtt teniszeznek, 

futnak, súlyt emelnek, főznek, javítják az autókat, járnak a tengerpartra, olvassák a 

jó könyveket vagy a verseket, és mindent együtt csinálnak, kivéve, amikor éppen 

magányra van szükségük. Mit tud az ilyen életről West? Kerítést épít. Együléses 

fűnyíróval nyírja a füvet, mert ahhoz is lusta, hogy tolja a fűnyírót, pedig a kertje 

alig egy félholdnyi. Undorító étkezési szokásai vannak. Dohányzik. Brazil ismét 

megfordult, és nyomorúságos lelkiállapotban lógatta le a két karját az ágyról. 

Ötkor felkelt, és visszament a pályára futni. Lefutott még nyolc mérföldet, és 

többet is megtett volna, de elunta, és be akart már menni a városba. 

Furcsán érezte magát. Pár nap leforgása alatt a teljes kimerültségből hiperakti-

vitásba csapott át. Élete során egy olyan esetre sem emlékezett, amikor így csapon-

gott a kémiai egyensúlya. 

Az egyik percben vonszolta magát, a következőben minden ok nélkül fel volt 

dobva, és pezsgett az izgalomtól. Eltöprengett azon a lehetőségen is, hogy a hor-

monjai valami változáson esnek át, ami érzése szerint normális lehetett az ő korá-



ban. Igaz, hogy ha a férfihormonok nem adják meg magukat az ösztöneinek tizen-

hat és húsz között, a biológia megbünteti. 

A háziorvosa is pontosan ezt mondta neki. Dr. Rush, akinek a rendelője Corne-

liusban volt, figyelmeztette Brazilt erre a jelenségre, amikor a Davidsonban töltött 

első évében a csapattal orvosi vizsgálaton járt. Dr. Rush, amikor rájött, hogy Bra-

zilnak nincs apja, és tanácsra van szüksége, azt mondta, hogy sok fiatal férfi tragi-

kus hibát követ el, mert a testük nemzési üzemmódban van. Dr. Rush szerint ez 

nem más, mint a gyarmati idők atavisztikus visszacsapása, amikor a tizenhat éves 

kor a várható élettartam több mint a fele volt egy férfi esetében, feltéve, hogy a 

szomszédok vagy az indiánok nem ölték meg hamarabb. Ha ebből a szempontból 

nézzük, a nemi ösztönök, bár kezdetlegesek, de tökéletesen érthetőek, és Brazil úgy 

jár el a leghelyesebben, ha figyelmen kívül hagyja őket. 

Brazil jövő májusban betölti a huszonhármat, és az ösztönök az idő múlásával 

nem csillapultak. Hűséges maradt dr. Rushhoz, aki a helyi pletyka szerint egyálta-

lán nem volt hűséges a feleségéhez, ahogy korábban sem volt az. Brazil a szexuali-

tásra gondolt, és sprintelt még egy kicsit, mielőtt hazakocogott. Úgy vélte, hogy a 

szerelem és a szex összefüggnek, bár lehet, hogy nem kellene. A szerelemtől édes 

és elmélkedő lett. A szerelem hatására észrevette a virágokat, és szívesen szedett 

volna. A szerelemtől faragta legszebb rímeit, míg a szex erőteljes, földi 



pentaméterben lüktetett, amit sosem mutatna meg másnak, vagy jelentetne meg 

nyomtatásban. 

Hazasietett, és a szokottnál tovább állt a zuhany alatt. Nyolc után öt perccel 

már a Knight-Ridder épület büféjében állt sorban. Farmert viselt, az övén csipogót, 

és az emberek kíváncsian bámulták a csodagyerek riportert, aki rendőrt játszott, és 

láthatóan mindig egyedül volt. Brazil mazsolás korpás kenyeret választott és áfo-

nyát, a rádióban pedig a WBT hihetetlenül népszerű és tiszteletlen Ne menj a reg-

gelbe műsora ment Dave-vel és Dave-vel. 

- A tegnap esti gyorsan terjedő hír arról szól - mondta Dave a mély rádiós 

hangján -, hogy kiderült: még városunk polgármestere sem menne be most éjjel a 

belvárosba. 

- Kérdés, hogy minek is tenné? - csipogott bele Dave. 

Amit Butler szenátor is feltehetett volna magának. 

- Ellenőrizte a választópolgárait, Dave. Igyekezett a szolgálatukra lenni. 

- És az iciri-piciri pókocska felmászott a vízköpőjén… 

- Hűha, Dave, túllősz a célon. 

- Figyelj, állítólag ebben a műsorban bármit mondhatunk! Benne van a szerző-

désben. - Dave szokásos szellemes formáját hozta; jobb volt, mint Howard Stern. 



- De komolyan, Search polgármester mindenkit arra kér, hogy segítsen elkapni 

a Fekete Özvegyet - folytatta Dave. - A következőben Madonna, Amy Grant és Rod 

Stewart… 

Brazil megtorpant a sor közepén; földbe gyökerezett a lába, miközben a rádió 

tánczenét játszott, és az emberek kikerülték. Packer lépett be, és egyenesen felé tar-

tott. Brazil világa Humpty Dumpty volt, amint leesik a falról, és a repedések min-

den irányban szétfutnak. Kifizette a reggelijét, és szembefordult a romlásával. 

- Mi folyik itt? - kérdezte, mielőtt komor szerkesztője megszólalhatott volna. 

- Jöjjön fel - mondta Packer. - Gond van. 

Brazil nem futott fel a mozgólépcsőn. Nem beszélt Packerrel, akinek nem volt 

több mondanivalója. Packer nem akart ebbe belefolyni. Nem fog szamárságot csi-

nálni. Hadd tegye ezt rendbe a nagy Richard Panesa. A Knight-Ridder ezért fizeti 

neki a nagy zsozsót. Brazilt iskoláskorában csak kétszer kísérték be az igazgatói 

irodába. Egyik esetben sem tett semmi igazán rosszat. Egy alkalommal bedugta az 

ujját a hörcsög ketrecének rácsai közé, és a hörcsög megharapta. Másodjára akkor 

történt baj, amikor az ujját az írótáblája lyukába dugta, és nem tudta kihúzni. 

Mr. Kenny drótvágóval szabadította ki a kis Brazilt, akinek megszakadt a szí-

ve, és porig volt alázva. A kék műanyag táblát, amin az Egyesült Államok térképe 

volt, nem lehetett megmenteni. Mr. Kenny kidobta a szemétbe, Brazil pedig nagy 



bátran állt és nézte, nem sírt, pedig tudta, hogy az anyjának nincs pénze, hogy má-

sikat vegyen. 

Brazil azután szelíden megkérdezte, hogy bent maradhat-e iskola után egy hé-

ten keresztül, hogy lesöpörje a hátsó lépcsőről a radírgumit, és ezzel keressen any-

nyit, hogy valamit vegyen, amiben a jegyzetpapírjait tarthatja, és amin írhat. Kéré-

sének teljesítése nem ütközött akadályba. 

Brazil most azon tűnődött, mit ajánljon fel Panesának, hogy helyrehozza azt, 

amivel ilyen problémát okozott. Amikor belépett a laptulajdonos félelmet ébresztő 

üvegirodájába, Panesa a mahagóni íróasztalánál bőrszékben ült finom olasz öltö-

nyében. Panesa nem állt fel, nem jelezte, hogy látja Brazilt, hanem a vasárnapi 

szám vezércikkének nyomtatását olvasta, amiben élesen bírálta Search polgármes-

tert üres, bár igaz megjegyzéséért, miszerint mostanában ő sem szívesen megy be a 

belvárosba. 

- Esetleg becsukhatná az ajtót - mondta halkan Panesa a fiatal riporterének. 

Brazil becsukta az ajtót, és leült a főnökével szemben. 

- Szokott tévét nézni, Andy? - kérdezte Panesa.  

Brazil egyre zavartabb lett. 

- Nem nagyon van időm… 



- Akkor talán azt sem tudja, hogy jobbról-balról lopják a friss szenzációit. 

- Hogyan? - ébredt fel Brazilban a sárkány. 

Panesa látta a szemében kigyúló tüzet. Helyes. Ez a fiatal, érzékeny, ragyogó 

tehetség csak akkor maradhat fenn ebben a bűnös világban, ha harcos, akárcsak ő, 

Panesa. Panesa egy szemernyi vigaszt sem nyújt neki. „Isten hozott, Andy Brazil, a 

Pokol Iskolájában”, gondolta a laptulajdonos, amikor tekintélyes íróasztaláról fel-

vette a távirányítót. 

- Úgy, hogy… - Panesa megnyomott egy gombot, és a mennyezetről legördült 

a vetítővászon - az elmúlt öt-hat sztorit, amit írt, előző este már bemondták a tévé-

ben, mielőtt másnap megjelent volna az újságban. Rendszerint a tizenegy órás hír-

adóban. - Megnyomott egy másik gombot, és bekapcsolt a mennyezeti vetítőgép. - 

Reggel aztán a rádióállomások azonnal átveszik. Mielőtt még a legtöbb embernek 

esélye nyílna elolvasni azt, amit a lapunk címoldalára nyomtunk.  

Brazil elszörnyedve és gyilkos indulattal ugrott fel a székéből. 

- Az nem lehet! Még csak a közelben sincs senki, amikor kint vagyok! - kiál-

totta, és ökölbe szorult a keze. 

Panesa a távirányítóval a vetítőre mutatott, megnyomott egy gombot, és Webb 

hatalmas arca azonnal megjelent a szobában. 



- …a 3-as csatorna exkluzív interjújában elmondta, hogy késő éjjel visszatér a 

baleset színhelyére, és csak ül a kocsijában és sír. Johnson, aki ma reggel visszaadta 

a jelvényét, azt mondta, hogy bárcsak ő is meghalt volna… 

Panesa Brazilra nézett. Brazil megnémult, Webb iránti pokoli dühe az emberi-

ség iránti gyűlöletté egyesült. Beletelt pár másodpercbe, mire a fiatal rendőrségi ri-

porter összeszedte az eszét. 

- Az én sztorim után volt? - kérdezte, bár tudta, hogy nem. 

- Előtte - felelte Panesa, és Brazil arcát fürkészte, és mérlegelt. - Előtte való éj-

jel, hogy a cikket leközöltük. Mint minden más, ami utána következett. Aztán jött 

ez a polgármesterrel történt beszélgetés. Az megadta a kegyelemdöfést. Tudjuk, 

hogy Search elszólta magát, és Webb nem tudhatott róla, hacsak nem poloskázta be 

a polgármester irodáját. 

- Nem lehet! - fakadt ki Brazil. - Nem az én hibám! 

- Ez nem a hibáról szól - mondta szigorúan Panesa. - Ásson le a mélyére. Most 

rögtön. Komoly kárt okoznak nekünk. 

Panesa nézte, ahogy Brazil kiront az irodából. A laptulajdonosnak megbeszélé-

se lett volna, de csak ült az íróasztalánál, emlékeztetőket nézett át, a titkárnőjének 

diktált, és figyelte Brazilt az üvegen át. Brazil dühösen fiókokat nyitogatott, beletúrt 

az asztal alatti dobozba, noteszokat és más személyes holmit dobált az aktatáskájá-



ba. Úgy rohant ki a szerkesztőségi szobából, mintha nem akarna visszajönni. 

Panesa felemelte a kagylót. 

- Hívja fel Virginia Westet - mondta. 

 

Tommy Axel Brazil után nézett, és azon tűnődött, mi az ördög folyhat, ugyan-

akkor feltámadt benne a gyanakvás. Tudott Webbről, hallott a kiszivárogtatásról, és 

megértette Brazilt, hogy elvesztette az eszét. Axel elképzelni sem tudta, hogy vele 

is hasonló történjen, hogy valaki ellopja a briliáns gondolatait és az elemzéseit a 

zenei rovatából. Istenem. Szegény fiú! 

 

Brenda Bond is felfigyelt a kavarodásra, miközben annál a számítógépnél dol-

gozott, ami három napja egyfolytában elromlott, mert az idióta kertészeti rovatos-

nak istenverte tehetsége volt ahhoz, hogy olyan billentyűkombinációt üssön le, 

amivel kizárja magát, vagy amitől a fájlok a pi-jelek sorozatává válnak. Bondnak 

valami furcsa érzése támadt, amikor bement a rendszermenedzserhez. Nehezen tu-

dott koncentrálni. 

 



West az íróasztala mögött állt, az aktatáskáját próbálta bekapcsolni, és a kávé-

jára igyekezett visszapattintani a fedelet, közben pedig a piskótáját csomagolta, 

amit nem evett meg. Aggodalom és kétségbeesés látszott rajta, ahogy Panesát hall-

gatta a telefonban. 

- Van fogalma, hova ment? - kérdezte. 

- Talán haza? - kérdezett vissza Panesa. - Az anyjánál lakik.  

West reménytelenül pillantott az órára. Kilencven másodperc múlva Hammer 

irodájában kellett lennie, és a főnököt nem lehetett megvárakoztatni, nem lehetett 

elkésni, sem elmenni vagy a találkozót elfelejteni. West becsukta az aktatáskáját, a 

rádióját az övén levő tartóba csúsztatta. Nem tudta, mit tegyen. 

- Megteszem, amit tudok - mondta Panesának. - Sajnos, ma délelőtt tanúskod-

nom kell a bíróság előtt. Gondolom, csak kiengedi a gőzt. És visszajön, amint le-

higgadt. Andy nem adja fel. 

- Remélem, igaza van. 

- Ha nem kerül elő, mire visszajövök, keresni fogom - ígérte West. 

- Jó ötlet. 

 



West remélte, hogy Johnny Martino bűnösnek vallja magát. Hammer nem. 

Olyan hangulatban volt, hogy jobb volt tőle őrizkedni. Dr. Cabel valójában szíves-

séget tett neki. Kicsiholta a harag szikráit, és minél fényesebben izzottak, a depresz-

szió és a rossz közérzet köde annál gyorsabban oszlott el. West még sosem látta 

ilyen sebesen gyalogolni. 

Hammer cipzáras aktatáskát fogott a hóna alatt, és napszemüveget viselt. 

Hammer és West átfurakodtak a hegyalja tikkasztó melegében a büntetőbíróság 

épületéhez, amit 1987-ben gránitból emeltek, ennélfogva régebbi volt, mint Char-

lotte-ban a legtöbb épület. A két nő sorba állt az átvilágításhoz, mint mindenki más. 

- Ne aggódj - próbálta meg nyugtatni a főnökét West, ahogy lassan araszoltak a 

város néhány finomabb polgára mögött. - Bűnösnek fogja vallani magát. - Az órájá-

ra pillantott. 

- Nem aggódom - mondta Hammer. 

De West igen. Száz ügy volt ma napirenden. Valójában ez sokkal nagyobb 

probléma volt, mint az, hogy Martino bűnösnek vallja-e magát, vagy a vele egyen-

rangúakból összeállított esküdtszék előtt szerencsét próbál. Octavius Able 

seriffhelyettes a vonalhoz közeledő két nőt nézte, és hirtelen felélénkült, érdekelni 

kezdte a munkája. 



West soha nem ment át az átvilágító berendezésén, amikor a gép még a régi bí-

róságon volt. És Able személyesen még soha nem látta Hammert. Soha nem ural-

kodhatott teljesen felette. West egyenruhában volt, és megkerülte a kaput, ami két 

másodpercenként csipogott, miközben aprópénzt, kulcsokat, szerencsetalizmánokat, 

zsebkéseket dobtak a kosarakba. Hammer - rangja privilégiumában bízva - szintén 

megkerülte a kaput. 

- Elnézést, asszonyom! - kiabálta Able seriffhelyettes, hogy mindenki jól hall-

ja. - Asszonyom! Legyen szíves átmenni a kapun. 

- Ő a rendőrfőnök - magyarázta halkan West, és nagyon is jól tudta, hogy ezt 

mondani sem kell. 

- Legyen szíves, igazolja magát - mondta Hammernek a seriff-helyettes. 

Az ideges lábak hosszú sora megtorpant, minden tekintet a jól öltözött hölgy 

ismerős arcára tapadt. Ki lehet? Látták már valahol. Talán a tévében, a híradóban, 

egy talk-show-ban? A fenébe. Aztán a sorban a hatodik, Tinsley Owens, aki gon-

datlan vezetésért volt itt, rájött. Ez a hölgy a gyöngysorral valami híresség felesége, 

talán Billy Grahamé. Hammer elképedve ásott a táskájában, és Able seriffhelyettes 

önérvényesítése ettől már nem volt olyan élvezetes. Az asszony rámosolygott, és 

feltartotta a jelvényét. 



- Köszönöm, hogy ellenőrzött. - Legszívesebben leütötte volna, amikor ezt 

mondta. - Amennyiben bárki is kételkedett volna a bíróságunk biztonságában. - 

Közelebb hajolt, hogy elolvassa a névkitűzőjét. - O.T. Able - ismételte meg, hogy 

soha ne felejtse el. 

A seriff-helyettes halott volt. Hammer biztos panaszt tesz. 

- Csak a munkámat végzem - mondta elhalóan a seriff-helyettes, ahogy a sor 

egyre hosszabb lett, megkerülte a világot, és az egész emberiség tanúja volt a tönk-

retételének. 

- Ahogy kell - értett egyet Hammer. - Én pedig gondoskodom róla, hogy a se-

riff is tudja, milyen nagyra kell önt értékelnie. 

A seriff-helyettes rájött, hogy a rendőrfőnök ezt halálosan komolyan gondolja. 

Hirtelen megnőtt és karcsúbb lett. Kheki egyenruhája kifogástalanul állt rajta. Csi-

nos volt és nem is olyan idős, mint ma reggel, amikor a BP-kútnál benzint tankolt, 

és egy kocsira való fiatalkorú bűnöző Szarhelyettesnek, Seggen Csuszának meg ha-

sonló faji mocskolódásokkal csúfolta. Octavius Able seriffhelyettes szégyellte ma-

gát, hogy kihasználta a helyzetéből származó előnyét a rendőrfőnöknővel szemben. 

Régen sosem csinált ilyet, és nem értette, mi történt vele az évek folyamán. 

  

  



Huszonegyedik fejezet 

 

Hammer és West aláírtak a bírósági összekötői irodában, és blokkoltak a kár-

tyájukkal. Az első emeleten végigmentek a hosszú folyosón, amin rengetegen vol-

tak; vagy a vécét keresték vagy a nyilvános telefont. Néhányan a juharfa padokon 

aludtak vagy az Observer-ben lapoztak, hogy lássák, említik-e az ügyüket. Amikor 

West benyitott a 2107- es terem ajtaján, szorongása tovább erősödött. A tárgyalóte-

rem tele volt vádlottakkal, akik ítéletre vártak, és zsarukkal, akik ide juttatták őket. 

Hammer előre ment, és leült az ügyvédeknek és a rendőrségnek fenntartott helyre. 

Melvin Pond államügyész-helyettes azonnal észrevette a két nagy hatalmú asz-

szonyt, és nagyon izgatott lett. Őket várta. Ez lesz számára a nagy esély. 

Tyler Bovine (bovine = szarvasmarhaféle - a ford.), a 25-ik ügyészi körzet né-

gyes számú bírája is rájuk várt, ahogy széltében-hosszában a média is. Batman és 

Robin, gondolta Bovine bíró óriási élvezettel, amikor kilépett az irodájából. Majd 

gondoskodik erről, amikor hosszú fekete, tömzsi törvénytestét takaró talárjában fent 

regnál a magasban. West egyre nyugtalanabb lett, és ennek számos oka volt. Aggó-

dott Brazil miatt, és félt, hogy sosem szabadul innen, hogy megkeresse. Tyler 

Bovine, mint a bírói nyáj szinte valamennyi tagja, utazó bíró volt. A Catawba folyó 

másik partján volt a székhelye, és megvetette Charlotte-ot és mindent, ami jó volt 

benne, beleértve a polgárait is. A bírónő úgy érezte, hogy csak idő kérdése, hogy 



Charlotte magába olvassza a szülővárosát, Gastoniát, és minden mást, amire 

Cornwallis elmulasztotta rátenni a kezét. 

- A bírónő! Mindenki álljon fel! 

Mindenki így is tett, és Bovine bírónő elmosolyodott magában, amikor a tár-

gyalóterembe lépve észrevette Hammert és Westet. A bírónő tudta, hogy a sajtó azt 

a fülest kapta, hogy ma nem vesztegetik itt az idejüket. Batman és Robin hétfőn is-

mét idejönnek. Ó, de még mennyire! A bírónő helyet foglalt, feltette a szemüvegét: 

fontosnak, istennek látszott. Pond államügyész-helyettes a tárgyalásra kitűzött 

ügyek jegyzékére nézett, mintha most látna ilyet életében először. 

Tudta, hogy csata előtt áll, de úgy döntött, mindenképpen győzni fog. 

- A bíróság szólítja az Észak-Karolina állam kontra Johnny Martino ügyet - 

mondta olyan magabiztossággal, amit valójában nyomokban sem érzett. 

- Még nem ez az ügy van soron - mondta unott hangon Bovine bírónő. 

West megbökte Hammert, aki Sethre gondolt, és nem tudta, mihez kezd, ha 

Seth esetleg meghal. Mindegy, mennyit veszekedtek, mennyire őrjítették meg egy-

mást, vagy milyen cáfolhatatlanul bizonyították, hogy egy férfi és egy nő sosem le-

het rokonlélek vagy jó barát. 



Hammer arcára tragikus kifejezés ült ki, és Pond ügyészhelyettes ezt a lovagi 

rangja és a szakmai jövője semmibevételének tekintette. Cserbenhagyta ezt a csodá-

latos, hősies asszonyt, akinek lelőtték a férjét, aki most kórházban van. Hammer 

rendőrfőnöknek nem itt kellene ülnie ezek között a kretének között. Bovine bírónő 

is látta Hammer arckifejezését, és egyre inkább vérszemet kapott. Hammer nem 

támogatta a legutóbbi választáson. 

Bovine most megmutatja, hogy valójában milyen nagy és fontos Hammer. 

- Amikor felolvasom a nevét, kérem, álljon fel. Maury Anthony! - kiáltotta 

Pond államügyész-helyettes. 

Pond tekintete végigsiklott a levert arcokon, végignézett a lomhán hátradőlő, 

dühös és szunyókáló embereken. Maury Anthony és az állam által kirendelt védője 

az utolsó sorok egyikéből állt fel. Előrejöttek, és megálltak az ügyészhelyettes asz-

tala előtt. 

- Minek vallja magát, Mr. Anthony, a kokain eladásával kapcsolatos vádban? - 

kérdezte az ügyészhelyettes. 

- Bűnösnek - közölte Mr. Anthony. 

Bovine bírónő a vádlottra meredt, aki semmiben sem különbözött a hozzá ha-

sonlóktól. 



- Remélem, tudja, Mr. Anthony, hogy ha bűnösnek vallja magát, nincs joga fel-

lebbezni. - Inkább kijelentette, mint kérdezte. 

Mr. Anthony a kirendelt védőjére nézett, aki bólintott. Mr. Anthony ismét a bí-

rónő felé fordult. 

- Igen, uram. 

Az ébren levők és az odafigyelők körében elszórtan nevetés hallatszott. Mr. 

Anthony ráeszmélt óriási tévedésére, és szégyenlősen elmosolyodott. 

- Bocsánat, asszonyom. Már nem olyan jó a szemem, mint régen. Újabb neve-

tés. 

Bovine bíró nagy, lapos arca megkeményedett. 

- Az állam álláspontja - parancsolta, és kortyolt egyet a kétliteres Evian vizé-

ből. 

Pond államügyész-helyettes átnézte a jegyzeteit. Hammerre és Westre nézett, 

és remélte, hogy figyelmesen hallgatják, és kellően le vannak nyűgözve. Itt volt az 

alkalom, hogy bármilyen betli ügy is kerül elé, ékesszólóan nyilatkozzon. 

- Méltóságos bírónő - kezdte szokása szerint Pond államügyész-helyettes -, jú-

lius huszonkettedikén körülbelül tizenegyharminc tájban Mr. Anthony ivott és be-

szélgetett a Graham környéki egyik intézményben, a Negyedik utcában… 



- A bíróság a pontos címet kéri - szakította félbe a bírónő. 

- Nos, tisztelt bírónő, ilyen cím nincs. 

- Kell lennie - erősködött a bírónő. 

- Ezen a környéken 1995-ben lebontottak egy épületet, tisztelt bírónő. A vád-

lott és a társai a gazzal felvert területen tartózkodtak… 

- Mi a címe a lebontott épületnek? 

- Nem tudom - felelte bizonytalanul az államügyész-helyettes.  

Mr. Anthony elmosolyodott. A kirendelt védő önelégült képet vágott. Westnek 

kezdett megfájdulni a feje. Hammer egyre messzebb sodródott a valóságtól. A bí-

rónő ivott a kristályvizes üvegből.  

- A címet majd megadja a bíróságnak. 

- Igenis, tisztelt bírónő. Csakhogy az adásvétel nem pontosan a régi címen tör-

tént, hanem kicsit hátrébb: körülbelül nyolcvan lábnyira, majd további ötven láb-

nyira, úgy mondanám, hogy az Independence Welfare épületétől, ami ott állt, és 

amit lebontottak hatvanfokos szögben északkeletre, a bozótosban, ahol Mr. Ant-

hony egy hajléktalantábor-félét állított fel azzal a céllal, hogy krekk kokaint adjon 

és vegyen, és használjon, és rákot egyen a társaival azon az éjszakán. Július hu-

szonkettedikén. 



Pond államügyész-helyettes, ha futólag is, de magára vonta Hammer és West 

figyelmét, nem is szólva Johnny Martino anyja, az öntudatánál levő tárgyalótermi 

közönség, két törvényszolga és egy, a feltételesen szabadlábra helyezettek felügye-

letével megbízott rendőr figyelméről. Mindezek kíváncsiság és értetlenség keveré-

kével bámultak rá. 

- A bíróságnak szüksége van a címre - ismételte meg a bírónő.  

Ivott még egy kortyot, és megvetést érzett a pszichiátere és a világ összes má-

niás-depressziós betege iránt. A lithiumhoz nem csak napi egy üveg vizet kell inni, 

de az ember gyakran vizel tőle, ami Bovine bírónő szerint kettős kockázattal jár. A 

veséje és a hólyagja olyan volt, mint egy kotyogó kávémasina, amit érzett és mé-

ricskélt, miközben ingázott Charlotte és Gaston megye között, és padon ült, és mo-

ziba ment, és zsúfolt repülőgépen utazott, vagy a pályán gyalogolt, és rájött, hogy 

zárva az öltöző. 

Mivel feljebbviteli bíróságon volt bírónő, minden tizenöt, húsz vagy harminc 

percben, vagy csak ebéd után, ha nagy volt a szükség és úri kedve úgy tartotta, szü-

netet rendelhetett el. A puszta ténynél fogva betolhatott egy hordozható vécét, vagy 

bármit megtehetett, amit csak akart. De amit soha nem tehetett meg, sem ebben az 

életben vagy ezen a bolygón, az volt, hogy nem szakíthatott félbe egy megkezdett 

ügyet, mert a bírónő mindenekelőtt jól nevelt volt, aki egy polgárháború előtt épült 

régi házban nőtt fel, és a Queens College-ba járt. Bovine bírónő kemény asszony 



volt, de sosem volt durva. Nem bírta elviselni az ostobákat vagy a stílusérzék nél-

küli embereket, és senki sem vádolhatta azzal, hogy nem kifogástalan a modora. 

Valójában a jó modort mindennél többre tartotta. 

Pond államügyész-helyettes habozott. Hammer figyelme ismét elkalandozott. 

West kényelmetlenül ült. A pad fatámlája nyomta a rendőri övét és a derekát. Iz-

zadt, és várta, hogy megszólaljon a csipogója. West megérezte, hogy Brazil kezd 

szétesni, de nem volt biztos a miértben, és azt sem tudta, mit tegyen ellene. 

- Kérem, folytassa, Mr. Pond - utasította az államügyész-helyettest a bírónő. 

- Köszönöm, tisztelt bírónő. Ezen a bizonyos július huszonkettedikéi éjszakán 

Mr. Anthony kokaint adott el egy charlotte-i beépített nyomozónak. 

- A nyomozó a teremben tartózkodik? - hunyorgott le a bírónő az alatta ülő 

tengernyi nyomorultra. 

Mungo felállt. West megfordult, és elkeseredett, amikor meglátta, ki okozta a 

nyikorgást, csoszogást és suttogást. Jaj, ne, már megint! Balsejtelme egyre sötétebb 

lett. Hammernek eszébe jutott, ahogy Seth ágyba hozta a reggelit, és egy slusszkul-

csot dobott a tálcára. Egy új Triumph Spitfire-ét, ami zöld volt, csomós fával díszít-

ve; Hammer akkor még csak őrmester volt, akinek sok volt a szabadideje, Seth pe-

dig egy gazdag építési vállalkozó gazdag fia. 



Akkoriban még nagy utakra mentek, piknikeztek. Hammer hazajött a munká-

ból, és zene szólt a házban. Seth mikor hagyta abba, hogy Beethovent, Mozartot, 

Mahlert és Bachot hallgasson, és vajon mikor kapcsolta be először a tévét? Mikor 

döntött úgy, hogy meg akar halni? 

- A gyanúsított, azaz Mr. Anthony - mondta Mungo - egy paplanon ült a bozót-

ban, amit Mr. Pond most írt le. Két másik társával volt, és Magnum 44-et és Colt 

45-öt ittak. Egy barna papírzacskóban egy tucat főtt rák volt a takarón. 

- Egy tucat? - kérdezte Bovine bírónő. - Megszámolta őket, Mungo nyomozó? 

- A nagyját már megették, tisztelt bírónő. Nekem azt mondták, hogy eredetileg 

tizenkettő volt. Amikor ellenőriztem, azt hiszem, három maradt. 

- Folytassa, folytassa. - A bírónő türelmének maradéka az emberiség söpredé-

kének szájtépése iránt fordított arányban állt lassan telítődő hólyagjával, miközben 

ivott még egy kortyot, és azon törte a fejét, mit eszik majd ebédre. 

- Mr. Anthony, a gyanúsított egy ampullában egy kokainszemcsét ajánlott 

megvételre tizenöt dollárért. 

- Baromság - szakította félbe Mr. Anthony. - Rákkal kínáltam, ember. 

- Ha nem hallgat el, Mr. Anthony, kivezettetem a bíróság megsértéséért - fi-

gyelmeztette Bovine bírónő. 



- Egy rák volt. A krekk szóhoz hasonlót csak akkor ejtettem ki a számon, ami-

kor azt tanácsoltam, hogy reccsentse fel a héját. 

- Megkérdeztem a gyanúsítottól, bírónő, hogy mi van a zacskóban, mire ő jól 

érthetően azt felelte: krekk - mondta Mungo. 

- Szó sincs róla. - Mr. Anthony a bírónőhöz igyekezett, de a védője a ruhaujjá-

nál fogva visszahúzta, amin még rajta volt a címke is. 

- De igen - erősködött Mungo. 

- De nem. 

- De igen!  

- Nem. 

- Csend legyen! - kiáltotta a bírónő. - Mr. Anthony, ha még egyszer elveszti az 

önuralmát… 

- Hadd mondjam el egyetlenegyszer a magam változatát! - kiáltotta Mr. Ant-

hony. 

- Erre való az ügyvédje - rótta meg szigorúan a bírónő, és kezdte érezni a víz és 

a lélekjelenlét elvesztésének nyomását. 

- Igen? Ez a szarzsák? - meredt dühösen Mr. Anthony az ingyen ügyvédjére. 



A tárgyalóterem felébredt, és érdeklődve figyelt; nagyobb volt az izgalom, 

mint amit eddig Pond államügyész-helyettes bármikor is tapasztalt. Valami készü-

lőben volt, és senki sem akart lemaradni róla. Az emberek oldalba bökték egymást, 

és hangtalanul fogadásokat kezdtek kötni. A harmadik sorban ülő Jake, a vádlottak 

részéről Mr. Anthonyra tette a pénzét, hogy sittre fogják vágni. Shontay, aki két 

sorral arrébb ült, a beépített nyomozóra fogadott, aki egy hajszálcsíkos öltönyt vise-

lő szénakazalra emlékeztette. Hallomásra alapozott hite szerint a zsaruk mindig 

győznek, bármennyire is nincs igazuk. Quik, aki messze hátul ült, fütyült az egész-

re, és a hüvelykujját pattintgatta ki, mint egy rugós bicskát. Amint lehet, a seggfej, 

aki Quik kirakatba szánt elfogásáért felelős volt, megfizet, amiért beköpte. Hogy 

éppen őt, ember. 

- Mungo nyomozó. - Bovine bírónőnek elege lett. - Milyen lehetséges oka volt, 

hogy átkutassa Mr. Anthony barna papírzacskóját? 

- Úgy történt, ahogy mondtam, tisztelt bírónő - mondta Mungo rezzenetlen arc-

cal. - Megkérdeztem, mi van a zacskóban. Ő pedig megmondta. 

- Azt mondta önnek, hogy rák van benne, és javasolta, hogy a rákot törje fel 

maga - mondta a bírónő, akinek most már valóban mennie kellett. 

- Hát, nem is tudom. Én azt hittem, krekk van benne. - Mungo igyekezett pár-

tatlanul viselkedni. 



Mungóval elég gyakran történt ilyesmi. Mindig könnyebb volt olyasmit halla-

nia, amit akart, és ha valaki ilyen nagydarab, ez könnyen is megy neki. Ejtették a 

vádat, és mielőtt a bírónő visszavonulhatott volna, az izgatott államügyész-helyettes 

szólította a következő ügyet, majd az azt követőt, és így tovább, és a bírónő nem 

szakította félbe, mert ezt az egyet nem tette soha. Kirendelt védőik mellett betöré-

sért, autólopásért, nemi erőszakért, gyilkosságért letartóztatott bűnözők álltak előt-

te, majd újabb drogdílerek és azok, akik vásárolni jártak hozzájuk. Pond állam-

ügyész-helyettes figyelembe vette a bíró görcsös testbeszédét és szánalmas viselke-

dését. Hozzászokott ahhoz, hogy a bírónő gyakran megy vécére, és tudta, hogy 

egyetlen esélye az, ha kihasználja az asszony rossz egészségi állapotát. 

Valahányszor a tisztelt bírónő felállt a helyéről, Pond államügyész-helyettes 

már neki is veselkedett a következő ügynek. Amennyire a körülmények lehetővé 

tették, a lehető leggyorsabban elővette újra a Martino-ügyet, abban a reményben, 

hogy megtöri a bírónőt, addig fárasztja, és teszi ki annak a vizes kezelésnek, amíg 

már nem bírja tovább. A bírónő végre előveszi az Észak-Karolina kontra Johnny 

Martino ügyet, hogy Hammer és West visszatérhessenek az élet országútjára és a 

kórházba. Pond államügyész-helyettes azért fohászkodott, hogy Hammer jó szívvel 

gondoljon rá, amikor majd három év múlva az államügyészi pozícióért indul. 

- Johnny Martino - dobta be Pond államügyész-helyettes, amint percek múlva 

ismét lehetősége nyílt. 



- A bíróság még nem áll készen az ügy tárgyalására - felelte alig hallhatóan a 

bírónő. 

- Alex Brown - hadarta Pond. 

- Igen - állt fel Brown és az ügyvédje. 

- Szándékos sebesülés okozásában minek vallja magát? 

- Ő kezdte - mondta Mr. Brown a rend kedvéért. - Mégis, mit tehettem volna? 

A Churchnél vettem egy negyed gallon csirkemájat, mire ő úgy dönt, hogy neki is 

az kell, csak éppen az enyémet viszi el, és nem fizet érte. 

Hammer annyi időre koncentrált csak, amíg felmérte a környezetét, és az ott 

levőket. Sokkal csüggesztőbb volt, mint képzelte. Nem csoda, hogy az utcán dolgo-

zó rendőrei és nyomozói olyan elkeseredettek, kiábrándultak és cinikusak. Volt idő, 

amikor benne sem élt szánalom az ilyenek iránt, amikor hasznavehetetlennek tekin-

tette őket. Lusta, jelentéktelen, önpusztító, csak magukkal foglalkozó senkiháziak, 

akik semmivel sem járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez, és csak elvesznek 

mindent a körülöttük élőktől. Sethre gondolt, a pénzére, kiváltságaira, lehetőségei-

re. A szeretetre, amit Seth tőle és másoktól kapott. Hammer rendőrfőnök sok min-

denkire gondolt, akiket ismert, és akik valójában nem voltak sokkal jobbak, mint az 

ebben a teremben összegyűltek. 



West szerette volna megölni Bovine bírónőt. Felháborító, hogy a rendőrfőnök-

kel és a helyettesével végigváratja ezt a cirkuszt. West figyelme kétpercenként elka-

landozott Brazil felé. Szerette volna tudni, hogy visszament-e az újság szerkesztő-

ségébe, és baljós előérzete egyre töményebb és dermesztőbb lett. Ha nem juthat ki 

minél hamarabb ebből a tárgyalóteremből, jelenetet fog rendezni. 

A főnöknője furcsa módon visszatért a jelenbe, és érdekelni kezdte minden, 

ami körülvette, mintha Hammer egész nap képes volna itt ülni, és azokkal a szemé-

lyes gondolatokkal foglalkozni, amik azzá tették, aki és ami. 

- Johnny Martino - próbálkozott újra Pond államügyész-helyettes. 

- Most nem tárgyalom ezt az ügyet - rivallt rá a bírónő, és óvatosan talpra kec-

mergett. 

Legalább fél órára ezzel vége is, gondolta dühösen West. Hammerrel a folyo-

són kell ülniük és várniuk. Remek. És pontosan így is történt volna, ha Johnny any-

ja engedi. Westhez hasonlóan Mrs. Martinónál is elszakadt a cérna. Mrs. Martino 

pontosan tudta, mi folyik itt. 

Tudta, hogy elöl az a két hölgy Batman és Robin, és a bírónőnek pisilnie kell. 

Mrs. Martino felállt, mielőtt a bírónő lemászhatott volna a trónusáról. 



- Várjunk csak egy pillanatig! - mondta harsányan Mrs. Martino, és az emberek 

között átfurakodva a bírói emelvényhez ment. A kimenő ruháját és a félcipőjét vette 

fel erre az alkalomra. - Egész idő alatt itt ültem és láttam, mi folyik. 

- De asszonyom…! - tiltakozott a bírónő, aki most már állt, és válságos álla-

potba jutott. A terem végében váratlanul besurrant a New Country WTDR rádió ri-

portere. 

- Ne asszonyomozzon engem! - fenyegette meg az ujjával Mrs. Martino. - A 

fiú, aki kirabolta azokat az ártatlan embereket, az én fiam. Szóval jogom van ki-

mondani, amit akarok. És tudom azt is, kik azok az asszonyok. - Tisztelettudóan 

fejet hajtott előttük. - Az életüket kockáztatták, hogy segítsenek azokon a szegény 

embereken, amikor az én semmirekellő fiam felkapaszkodott a buszra a fegyverrel, 

amit valami drogdílertől szerzett az utcán. Úgy éljek, hogy így történt. 

West, Hammer, Pond államügyész-helyettes és a tárgyalóterem közönsége 

élénk érdeklődéssel hallgatta Mrs. Martinót. A bírónő úgy találta, jobb, ha leül, és 

visszatartja. Mrs. Martino világéletében azt a napot várta, amikor majd eljöhet a bí-

róságra, és most úgy kezdett fel-alá járkálni, mint egy tapasztalt védőügyvéd. Tim 

Nicks rádióriporter mindent leírt, a vére pezsgett, és a dobhártyáján dobolt. 

Túl szép, hogy igaz legyen, gondolta. 



- Hadd mondjak magának valamit, bírónő - folytatta Mrs. Martino. - Ismerem 

én az ilyen játékot, higgye el. Valahányszor elengedhetné innen azokat a szegény, 

elfoglalt hölgyeket, maga továbblép, aszongya, hogy majd később tárgyalja, most 

még nem, blabla. - A fejét csóválta, járkált, és a karjával hadonászott. - Csak azt 

nem értem, minek csinálja ezt olyanokkal, akik segítenek, akik megpróbálják jobbá 

tenni az életet kint az utcán? Szégyen-gyalázat, én mondom, hogy ez pontosan az. 

- Kérem, foglaljon helyet, asszonyom… - próbálkozott újra a bírónő. 

 

Johnny Martino mecklenburgi narancsban volt és strandpapucsban, amikor be-

hozták a cellájából. Felemelte a jobb kezét, és megesküdött, hogy életében most ez 

egyszer igazat mond. Hammer kiegyenesedett, és hihetetlen csodálatot érzett Mrs. 

Martino iránt, akibe nem lehetett belefojtani a szót, sőt aki csak most, hogy a fiát 

behozták, kezdett belemelegedni. West izgatottan leste, hogy Tehén bírónő hogyan 

ússza meg a tőgy-katasztrófát, haha! 

West elfojtotta kitörni készülő nevetését; a hisztéria szélére sodródott, és ismét 

elkapta egy hőhullám. Pond elmosolyodott, Nicks riporter pedig vadul körmölt a 

noteszébe. 

- Azt akarja, bírónő, hogy üljek le? - kérdezte Mrs. Martino. Odament a pulpi-

tushoz, és csípőre rakta a kezét. - Akkor mondok magának valamit. Tegye azt, ami 



helyes. Most rögtön tárgyalja Johnny ügyét, hallgassa meg a bűnös, hazudós, lopós 

disznaját. Aztán hagyja, hogy ezek a finom, keresztes hadjáratot űző hölgyek útjuk-

ra menjenek, újabb életeket mentsenek meg, még több olyannak segítsenek, akik 

nem tudnak magukon segíteni, és szabadítsanak meg minket a gonosztól. 

- Éppen az ügyet tárgyalom, asszonyom - próbálta magyarázni Bovine bírónő. - 

Éppen ezt tesszük… 

De Mrs. Martino már eldöntötte, hogy kell az ilyet csinálni. Megfordult, és 

Johnnyra nézett. 

- Mondják meg - kezdte, és karjával végigsepert az egybegyűlteken. - Van itt 

valaki, aki meg akarja előzni ezeket a keresztény hölgyeket? - Körülnézett, felmérte 

a csendet, és egyetlen felemelt kezet sem látott. - Most mondják! - kiáltotta. - Nos, 

rendben van. Szabadon akarjuk engedni ezeket a hölgyeket? 

A tárgyalóteremben ülők éljeneztek, üvöltöttek, az emberek a győzelem jelét 

mutogatták Batman és Robin felé, akik csak ültek, és elbűvölten figyeltek. 

- Tíz rendbeli fegyveres rablás ügyében minek vallja magát, Johnny Martino? - 

kérdezte az államügyész-helyettes. 

Bovine bírónő összeszorította a fogát, és talárja egyik ujja üresen lógott, mi-

közben elfojtotta az ellenvetéseit, és keresztbe rakta a lábát. 



- Bűnösnek - motyogta Johnny Martino. 

- Mi mondanivalója van az ügyészségnek - suttogta fájdalmaival küszködve a 

bírónő. 

- Mr. Martino július tizenegyedikén, tizenhárom óra tizenegy perckor szállt fel 

a Greyhound buszra - foglalta össze Pond államügyész-helyettes. - Fegyvert fogva 

rájuk, kirabolt tíz utast, mielőtt Judy Hammer rendőrfőnök és Virginia West, a he-

lyettese le nem tartóztatták, és a korrekciós börtönbe nem szállították… 

- Hé, Batman! 

- Robin! 

Újból kitört az éljenzés. Bovine bírónő nem bírta tovább. Megkérhette volna a 

seriffet, hogy avatkozzék közbe, de ennél sürgetőbb dolgai is akadtak. Udvarias, jó 

modorú, jól nevelt volt, és elvesztette uralmát a tárgyalóterme fölött. Ez most for-

dult vele elő először. Valakinek meg kellett fizetnie érte. Akár annak a gazember-

nek, aki az egészet okozta, amikor felkapaszkodott arra az istenverte buszra. 

- Az állam egyetért, hogy tíz rendbeli fegyveres rablás ügyében megerősítsük 

az ítéletet - mondta gyorsan, és kísérletet sem tett a drámára. - A vádlott korábbi 

priusza kettes szintű, és mind a tíz esetben minimum hetven hónap, és maximum 

kilencvenhárom hónap büntetést kap, ami összesen minimum hétszáz hónap, ma-

ximum kilencszázharminc hónap. A bíróság déli egy óráig visszavonul. - Egyik ke-



zével összefogta a talárját, és kimenekült a teremből, ahol Mr. Martino még utána-

számolt a bírónő összeadásának. 

Nicks riporter visszarohant a South McDowell Streetre, ahol a Mai Nap Izgal-

mas Új Ország-át és a Mindenkori Kedvenceink-et lehetett hallgatni a 96,9-es hul-

lámhosszon. 

Ritka csoda volt, ha a rádióállomása elsőként jutott hírhez, friss szenzációhoz, 

tipphez vagy kiszivárogtatáshoz, mintha ezzel is jelezni akarták volna, hogy a 

countryzene hallgatói nem szavaznak, nem érdekli őket a bűnözés, vagy nem akar-

ják, hogy a krekkdílereket sittre vágják. A lényeg az, hogy egyetlen városi hivatal-

nok vagy Mély Torok (A nixoni Watergate-ügy kiszivárogtatójának álneve - a 

ford.) sem vette soha a fáradtságot, hogy Nicksre gondoljon, amikor valami törté-

nik. Ma végre eljött a napja, és olyan sebesen ugrott ki hatvanhetes Chevelle-jéből, 

hogy kétszer is vissza kellett szaladnia, hogy kivegye a noteszét, és bezárja az ajtót.  

  

Huszonkettedik fejezet 

 

Az éter hullámai tele voltak az első sorban ülő köpenyes kereszteslovag (nők) 

tárgyalótermi drámájával, akikkel a tréfacsináló bírónő szemtelenkedett. Egyik rá-

diótoronyról a másikra ugrott Észak- és Dél-Karolinában. Don Imus felkapta, kicir-



kalmazta, de úgy, ahogy csak ő tudta, és Paul Harvey elmondta a történet többi ré-

szét. Hammer ingajáratban közlekedett a munkahelye és az intenzív osztály között, 

és nemigen fogott fel mást, West pedig Charlotte utcáit járta, és Brazilt kereste, akit 

csütörtök óta nem látott senki. Most már szombat reggel volt. 

Packer megint a kutyát sétáltatta, amikor West felhívta. Ingerülten és megrö-

könyödötten hívta vissza. Ő sem tudott semmit Brazilról. Mrs. Brazil Davidsonban 

hortyogott a nappali kanapéján, szokás szerint átaludta Billy Graham televíziós is-

tentiszteletét. Szünet nélkül csengett a telefon, a hamutálca csordultig volt, a do-

hányzóasztalon egy üveg vodka állt. West elhajtott a Knight-Ridder épülete előtt, és 

a mobilját verte csalódottságában. 

-A francba, Andy! - szakadt ki belőle. - Ne tedd ezt! 

 

Mrs. Brazil résnyire nyitotta a szemét. Sikerült egy hüvelyknyire felemelked-

nie, mert mintha valami zajt hallott volna. Kék köntösben, arany stólával egy kórus 

Isten dicséretét zengte. Talán ez volt a zaj. A poharáért nyúlt, ami remegett a kezé-

ben, míg befejezte azt, amit előző éjjel elkezdett. Visszazuhant a savanyú szagú, 

kopott díványpárnára, a varázsital felforrósította a vérét, és elragadta valami sem-

mivel sem különösebb helyre. Újból ivott, és hirtelen rájött, hogy kifogyóban az 

üzemanyag, a közelben pedig nincs nyitva semmi, csak a Quick Mart. Végtére is 



megteszi a sör vagy a bor is, gondolta. Hol lehet Andy? Talán járt itthon, míg ő pi-

hent? 

 

Leszállt az éjszaka, és West otthon maradt; nem vágyott senki társaságára. Va-

lami nyomta a mellkasát, és képtelen volt sokáig egyhelyben ülni vagy egy dologra 

koncentrálni. Raines többször is kereste, és amikor West meghallotta a hangját a 

rögzítőn, nem vette fel a kagylót. Úgy tűnt, hogy Brazilnak nyoma veszett. West 

alig tudott ezenkívül másra is gondolni. Kész elmebaj. West biztosra vette, hogy 

Brazil nem követ el őrültséget. De kísértették a borzalmak, amikkel pályája során 

találkozott. 

Látta a túladagolásban meghaltakat, azokat, akik vadászpuskával lettek öngyil-

kosak, és akiket akkor fedeztek csak fel, amikor a vadászok visszatértek az erdőbe. 

Autók képét idézte fel a tavak és folyók mélyén elrejtve, míg a tavaszi olvadás vagy 

a nagy esőzések ki nem mozdították a helyükről azokat, akik úgy döntöttek, nem 

élnek tovább. 

 

Rengeteg gondja-baja mellett még Hammer is többször kereste Westet, és han-

got adott fiatal és eltűnt önkéntesükkel kapcsolatos aggodalmának. Hammer eddig a 

sebészeti intenzív osztályon töltötte a hétvégéjét, és amikor az apjuk még mélyebb-



re ereszkedett az árnyékok völgyébe, Hammer üzent a fiainak. Seth tompa tekintet-

tel meredt a feleségére, amikor Hammer belépett a szobájába. Seth már nem be-

szélt. 

Nem is gondolkozott már teljes mondatokban, csak emlék- és érzéstöredékek-

ben, amelyeket nem tudott elmondani, de amik talán értelmes egésszé álltak volna 

össze, ha képes lett volna kifejezni magát. De gyenge volt, agyonnyugtatózott és 

intubált. Ritka tiszta pillanataiban - azokon a napokon, amiket nem is tudott számon 

tartani -, amikor annyit mondhatott volna, amiből Hammer megérthette volna a 

szándékait, éppen a fájdalom szegezte az ágyhoz. A fájdalom mindig legyűrte. 

Könnyes szemmel nézte az egyetlen nőt, akit valaha szeretett. Seth olyan fáradt 

volt. És úgy bánta. Volt ideje mindent végiggondolni. 

Sajnálom, Judy. Amióta csak ismersz, nem tehettem róla. Olvass a gondolata-

imban, Judy. Nem önthetem szavakba. Olyan elcsigázott vagyok. Folyton csak 

vagdosnak, és nem tudom, mi maradt. Büntettelek, mert nem jutalmazhattalak. Túl 

későn jöttem rá. Szerettem volna, ha gondoskodsz rólam. És most nézd csak, mivé 

lettem. Végül is kinek a hibája? Nem a tied. Bárcsak megfognád a kezemet. 

Hammer ugyanabban a székben ült, és figyelte a férfit, aki huszonhat éve volt a 

férje. 



Seth karját lekötötték, hogy ne húzza ki a légcsövébe vezetett tubust. Az olda-

lán feküdt, a színe megtévesztően egészséges volt, de nem annak volt köszönhető, 

ahogyan élt, hanem kizárólag az oxigénnek; Hammer ezt tipikusan a sors iróniájá-

nak tekintette. Seth az ereje és a függetlensége miatt vonzódott hozzá, aztán meg-

gyűlölte azért, amiért ilyen. Hammer szívesen megfogta volna a férje kezét, de Seth 

törékeny és rugalmatlan tubusok, szíjak és kötések szövedékébe ágyazottan feküdt. 

Hammer közelebb hajolt, és a kezét a férje karjára tette; a férfi pislantott egyet, 

tompa tekintete álmos és könnyes volt. Hammer biztosra vette, hogy Seth tudat alatt 

tisztában van azzal, hogy itt a felesége. Ezen túl valószínűtlen, hogy bármit is fel-

fog. Farpofáit szikék és baktériumok dúlták fel, és most már alhasában és combján 

folytatódott a vagdosás és a rothadás. 

Borzalmas volt a bűz, de Hammer már nemigen vett róla tudomást. 

- Seth - kezdte halk, parancsoló hangján -, tudom, hogy talán nem hallasz, de 

ha mégis, úgy szeretnék néhány dolgot elmondani. A fiaink elindultak ide. Valami-

kor késő délután érkeznek meg, és egyenesen a kórházba jönnek. Jól vannak. Én itt 

maradok. Mind szomorúak vagyunk, és halálra aggódjuk magunkat miattad. 

Seth pislogott és bámult. Nem mozdult, miközben belélegezte az oxigént, és a 

monitorok figyelték a vérnyomását és a pulzusát. 



- Mindig is fontos voltál számomra - folytatta Hammer. - Szerettelek a magam 

módján. De már régen rájöttem, hogy azért vonzódtál hozzám, hogy megváltoztass. 

Én pedig azért, mert azt hittem, ugyanaz maradsz. Most, hogy belegondolok, buta-

ság volt. - Kis szünetet tartott, a szíve megremegett, ahogy Seth visszabámult rá. - 

Van, amit jobban vagy másképpen tehettem volna. Meg kell bocsátanom neked, és 

magamnak is. Meg kell bocsátanod magadnak, és nekem is. 

Seth egyetértett vele, és csak azt kívánta, bárcsak jelezhetné valami módon, mit 

gondol, és mit érez. A teste olyan volt, mintha áramtalanítottak volna: lemerült és 

nem volt benne elem. Kapcsolókat kattintott fel az agyában, és semmi sem történt. 

És mindezt amiatt, hogy túl sokat ivott az ágyban, miközben egy revolverrel ját-

szott, hogy Hammert megbüntesse. 

- Innen folytatjuk - mondta Judy Hammer rendőrfőnök, és igyekezett visszafoj-

tani a könnyeit. - Oké, Seth? Lezárjuk, és tanulunk belőle. Továbblépünk. - Nehe-

zére esett beszélni. - Az, amiért összeházasodtunk, már nem olyan fontos. Barátok 

vagyunk. Társak. Nem azért élünk, hogy szaporodjunk, vagy végtelen szexuális 

fantáziálások alanyai legyünk egymás számára. Azért vagyunk, hogy segítsünk 

egymásnak megöregedni, és eloszlassuk egymás magányát. Barátok legyünk. - Erő-

sen megszorította a férje karját. 

Seth szeméből könnyek buggyantak ki. Ez volt az egyetlen jel, amit adott, és a 

felesége elsírta magát. Fél órán át zokogott, mialatt Seth életfunkciói egyre gyen-



gültek. Az A csoportos streptococcus méreggel itatta át a lelkét, és fütyült az anti-

biotikumokra, az immunoglobulinra és a vitaminokra, amiket testes kórokozó-

hordozójukba csepegtettek. A betegsége szemszögéből egy marhafartő volt. Dög az 

élet országútján. 

Randy és Jude háromnegyed hatkor léptek be apjuk kórtermébe, és Seth akkor 

már nem volt magánál. Nem valószínű, hogy tudta, ott vannak mellette, de az a tu-

dat, hogy jönnek, elég volt neki. 

 

West elhajtott a Cadillac Grill, Jazzbone biliárdterme mellett, végül kiment 

Davidsonba, mert arra gondolt, hogy Brazil talán a házában rejtőzködik, és nem ve-

szi fel a telefont. Befordult a lepusztult felhajtóra, és elkeseredett, amikor csak a 

csúf Cadillacet találta ott. Kiszállt a rendőrkocsijából. A bejárathoz vezető, téglából 

rakott kerti út réseit felverte a gyom. Többször csengetett, aztán bekopogott. Végül 

gumibotjával erősen és elkeseredetten verni kezdte az ajtót. 

- Rendőrség! - kiabálta hangosan. - Kinyitni! 

Eltartott egy darabig, mire nyílt az ajtó, és Mrs. Brazil zavaros tekintettel kiku-

kucskált. Az ajtókeretbe kapaszkodott, nehogy eldőljön. 

- Hol van Andy? - kérdezte West. 



- Nem találkoztam vele. - Mrs. Brazil a homlokára szorította a tenyerét, és hu-

nyorgott, mintha a kinti világ ártana az egészségének. - Gondolom, a munkahelyén 

- motyogta. 

- Nincs, és csütörtök óta nem is volt bent - világosította fel West. - Biztos, hogy 

nem telefonált, vagy ilyesmi? 

- Aludtam. 

- És az üzenetrögzítő? Ellenőrizte? - faggatta West. 

- Zárva tartja a szobáját. - Mrs. Brazil vissza akart menni a kanapéjára. - Nem 

tudok bemenni. 

West nem hozta el a szerszámostáskáját, de ettől még elég sok mindent ki tu-

dott nyitni. Leszerelte Brazil ajtajának a gombját, és perceken belül a szobájában 

állt. Mrs. Brazil visszatért a nappaliba, és puffadt, mérgezett testét visszaeresztette a 

kanapéra. Nem akart bemenni a fia szobájába. A fia nem akarja, hogy bemenjen, 

ezért is zárja ki évek óta, amióta csak azzal vádolta meg, hogy pénzt vett ki a tárcá-

jából, amit a zoknijai alá dugott. Azzal is vádolta, hogy az iskolai papírjai között 

turkált. És őt hibáztatta, hogy feldőlt a tizennyolc év alattiak egyéni teniszbajnok-

ságán nyert trófeája, ami csúnyán behorpadt, és letört róla az embléma. 

Brazil csinosan bevetett, sima, zöld ágytakaróval letakart franciaágya mellett 

pirosan villogott a rögzítő lámpája. West megnyomta a „lejátszás” gombot, és köz-



ben körbehordozta tekintetét a polcokon sorakozó réz- és ezüsttrófeákon, az iskolai 

és sportokleveleken, amelyek bekeretezésére Brazil sosem vette a fáradságot, csak 

rajzszöggel erősítette fel őket a falra. Egy szék alatt elhagyatottan feküdt egy pár 

bőr Nike teniszcipő, aminek orra elkopott attól, hogy a földön húzta; az egyik 

egyenesen állt, a másik az oldalán feküdt, és a látvány fájdalmat okozott Westnek. 

Egy pillanatig szomorú és feldúlt volt. Elképzelte, ahogy Brazil kék szemének te-

kintete hosszan rászegeződik. Emlékezett a hangjára a rendőrségi rádióban, arra, 

ahogy huncutul a nyelvével próbálgatta a kávét; West mondogatta is neki, hogy 

nem okos így megállapítania, hogy nem túl forró-e. A rögzítőn az első három hí-

vásnál letették a kagylót. 

- Hello, itt Axel - hangzott a negyedik. - Van két jegyem Bruce Hornsbyra…  

West megnyomott egy gombot. 

- Andy? Itt Packer. Hívjon fel. 

West megint megnyomta a gombot, és a saját hangját hallotta. Előreugrott, és 

két újabb megszakított hívást talált. West kinyitotta a szekrényajtót, és amikor üre-

sen találta, nőni kezdett a félelme. West, a rendőr a fiókokat vette sorra, és azokban 

sem talált semmit. 

Brazil nem vitte el a könyveit, sem a számítógépét, és ez elmélyítette West ag-

godalmát és zavarát. Hiszen Brazil ezeket szereti a legjobban! Nem hagyná el őket, 



csak ha önpusztító kivonulásra, fatalista menekülésre készülne. West benézett az 

ágy alá, felemelte a matracot, és Brazil életének minden privát szegletébe bekuk-

kantott. A pisztolyt, amit tőle vett kölcsön, sehol sem találta. 

West csaknem hajnalig járta a várost, az arcát törölgette, Motrint kapkodott be, 

és hol ki-, hol bekapcsolta a légkondit, attól függően, hogy melege volt vagy fázott. 

A South College-on lassan gurult el az utca népe mellett, és alaposan megnézte 

mindet, mintha arra számítana, hogy Brazil is hirtelen közéjük csöppent. Mungo 

videójáról felismerte Mérget, a fiatal prostit, aki a járdán sétált ringó léptekkel, do-

hányzott, és élvezte, hogy bámulják. Méreg üveges, zavaros tekintettel nézett a 

rendőrautó után, és West visszanézett rá. Eszébe jutott Brazil szomorú kíváncsisága 

a rossz emberekkel kapcsolatban, és hogy mi történik, hogy ilyenné válnak. 

Mindig van választásuk. West folyton ezt válaszolta, és igaza is volt. 

De irigyelte Brazil frissességét, látásmódjának ártatlan tisztaságát. Valójában 

Brazil hozzá hasonló bölcsességgel nézte a világot, de Brazil bölcsessége mélyén a 

sebezhetőség, és nem a tapasztalat volt, ami néha együttérzése útját állta, és érzéseit 

többszörös kemény páncéllal vonta be. Ez az állapot már régen elhatalmasodott raj-

ta, és minden bizonnyal visszafordíthatatlan volt. Elfogadta, hogy amikor az ember 

ki van téve az élet legrosszabb megpróbáltatásainak, egyszer csak eljut arra a pont-

ra, ahonnan nincs visszatérés. Ütötték-verték, rálőttek, gyilkolt. Átlépte a határvo-



nalat. Misszionárius volt; az élet gyöngéd, lágy kontúrjai mások számára voltak lát-

hatóak. 

A Tryon Streeten megállt egy piros lámpánál a Jake, egy másik kedvenc 

reggelizőhelye közelében. Thelma csodákat művelt a sültekkel és a piskótákkal, és 

a kávéja is finom volt. West előrenézett, több háztömbnyire, túl az épület egyik ol-

dalán kirobbanó, óriási, festett darázzsal díszített First Union Bankon. Ráismert a 

sötét autó szögletes formájára, a kúp alakú hátsó lámpákra, amik vörösen izzottak. 

Nem volt elég közel, hogy a rendszámot is ki tudja venni, de elhatározta, hogy utá-

na ered. 

Zöldre váltott a jelzőlámpa, és West nem kímélte a Ford erős motorját, amíg az 

öreg BMW nyomába nem ért. Boldog volt, amikor felismerte a rendszámot. Dudált 

és intett, de Brazil csak ment tovább. West a nyomában járva, újra és ezúttal hosz-

szabban dudált, de Brazil láthatóan nem vett tudomást róla. West követte a fényes 

lökhárítóját a belvároson át. Brazil tudta, hogy ott van mögötte, de fütyült rá. Na-

gyot kortyolt a félliteres Budweiserből, amit az ölében tartott. 

West rendőrfőnök-helyettes szeme láttára szegte meg a törvényt, de érdekelte 

is őt. 

- Istenverte szemétláda! - kiáltott fel West, és bekapcsolta a kék-vörös villogót.  

Brazil gyorsított. West nem hitt a szemének. Hogy tehet ilyen ostobaságot? 



- Az isten szerelmére! - nyomta meg a szirénát West. 

Brazil üldözött már autókat, de sosem volt még üldözött. Általában az anyós-

ülésen ült West mellett. Ivott még egy kortyot a sörből, amit a 76-ik kamionparko-

lónál vett, a Sunset East-i kijárattól nem messze. Újabb dobozra van szüksége; úgy 

gondolta, hogy ráfordul a Trade Streetnél a 77-es államközire, és visszacsorog egy 

új dobozért. Az üreset hátradobta, ahol az ülésen és alatta már több doboz is ide-oda 

gurulva zörgött. Elromlott sebességjelzője hűségesen táplálta a hitét, hogy a BMW 

óránként harminckét mérfölddel halad. 

Valójában hatvanhárommal ment, amikor ráfordult az államközire. West ma-

kacsul a nyomában maradt, miközben egyre nőtt a rémülete és a dühe. Ha más 

járőrkocsikat is bevonna az üldözésbe, Brazil önkéntes gondtalan napjai rögtön vé-

get érnének, és igazi problémái csak utána kezdődnének. Még így sem volt arra ga-

rancia, hogy más rendőrök nem állítják meg. Brazil széthullása folytatódhat. Elő-

fordulhat, hogy rátör a kétségbeesés, és West tudta, hogy ez mivel végződhet. Lá-

tott már ilyen utolsó fejezeteket: összegyűrt, borotvaéles fém mindenütt szétszórva 

az úton, üveg, olaj, vér és a halottasház szállításra váró fekete hullazsákja. 

Brazil sebessége óránként kilencvenre nőtt, és Westtel a nyomában nem lassí-

tott egy jottányit sem. A sziréna teljes erőből szólt, forgott a lámpa. Brazil részeg-

ségének ködén átsejlett, hogy West nem hívott erősítést, mert azt hallotta volna a 

rádióján, és a kocsik is feltűntek volna már. Nem tudta eldönteni, hogy ettől jobban 



vagy rosszabbul érzi-e magát. Talán West nem veszi komolyan. Senki sem veszi, és 

nem is fogja többé; mindezt Webb miatt, a tisztességtelenség, az életnek és benne 

minden másnak a szívtelensége miatt. 

Brazil a Sunset Road Eastnél kivágott a kijárathoz, és lassítani kezdett. Külön-

ben is benzint kellett vennie. Az üldözés sem tarthat a végtelenségig. Akár meg is 

állhat. Súlyosabban nehezedett rá a depresszió, belenyomta az ülésbe, amikor kihú-

zódott az aszfaltos út szélére, távol a tizennyolc kerekű, fényesre festett, csupa 

króm fülkés kamionoktól. Kikapcsolta a motort, hátradőlt és lehunyta a szemét, 

ahogy közeledett a büntetés. West nem lesz vele elnéző. Egyenruhájában és fegyve-

rével elsősorban zsaru, ráadásul kemény, kellemetlen zsaru. Nem számított, hogy 

partnerek, együtt jártak lőgyakorlatra, és mindenféléről beszélgettek. 

- Andy. - West bekopogott az üvegen. - Szálljon ki - parancsolta az egyszerű 

törvényszegőnek. 

Brazil fáradt volt, amikor kimászott a kocsiból, amit Drew, az apja úgy szere-

tett. Levette az apja bőrkabátját, és a hátsó ülésre dobta. Kint legalább 26 fok volt, 

szúnyogok és éjjeli lepkék felhőkben szálltak a nátriumgőzlámpák körül. Brazil 

úszott az izzadságban. 



A kulcsokat szűk farmerja zsebébe gyömöszölte, amiről Mungo azt hitte, hogy 

bűnözői hajlama bizonyítéka. West bevilágított a hátsó ablakon. Félliteres alumíni-

um sörösdobozok feküdtek a padlón. West tizenegyet számolt meg. 

- Ezt mind ma este itta meg? - kérdezte, amikor Brazil becsukta az ajtót. 

- Nem. 

- Hányat ivott ma este? 

- Nem számoltam. - Brazil tekintete kemény és dacos volt. 

- Mindig fittyet hány a rendőrségi szirénára és a lámpára? - kérdezte West dü-

hösen. - Vagy a ma este valamilyen oknál fogva kivételnek számít? 

Brazil kinyitotta a hátsó ajtót, és dühösen kirántott egy pólót. Nem szólt sem-

mit, miközben lehámozta magáról a nedveset, és felvette a szárazat. West még so-

sem látta derékig meztelenül. 

- Be kéne kasztliznom - jegyezte meg West nem nagy meggyőződéssel. 

- Tessék csak. 

 

 



Randy és Jude Hammer egymástól negyvenöt perc különbséggel érkeztek meg 

a Charlotte-Douglas Nemzetközi Repülőtérre; az anyjuk lent várta őket a csomag-

kiadónál. Komoran, szórakozottan ültek a kocsiban, amivel Hammer elvitte őket a 

Carolinas Kórházba. Hammer boldog volt, hogy viszontláthatja a fiait, régi emlékek 

bolydultak fel, kerültek a napfényre és a levegőre. Randy és Jude az anyjuk mutatós 

alakját és szép, egyenes, fehér fogsorát örökölték, valamint átható tekintetét és fé-

lelmetes intelligenciáját. 

Sethtől négyhengeres motorjukat kapták, ami lassan, csekély céltudatossággal, 

erővel vagy energiával vitte előre őket. Randy és Jude beérték a puszta léttel, és se-

hova sem siettek. Álmaik és törzsvendégeik az éttermekben, ahol évről évre alkal-

mazták őket, elég örömmel és elégedettséggel töltötték el őket. Boldogan éltek az 

asszonyaikkal, akik így is szerették őket. Randy büszke volt a kis szerepekre, ami-

ket senki által sem látott filmekben játszott. Jude boldogan játszott bármelyik 

dzsesszklubban, ahol a fiúk lehetőséget kaptak fellépésre, és szenvedélyesen dobolt, 

akár tízen, akár nyolcvanan hallgatták. 

Furcsa mód nem a rakétasebességgel haladó anyjuk volt elégedetlen az életben 

kiemelkedőnek éppen nem mondható teljesítményükkel. Seth volt az, aki szégyellte 

és dühödt haraggal fogadta a fiúk téblábolását. Az apa értetlensége és türelmetlen-

sége hajtotta el őket. Hammer persze megértette a pszichológiai hátteret. Seth nem 

a fiait, hanem önmagát gyűlölte. Nem kellett éleslátás ahhoz, hogy erre a következ-



tetésre jusson. De az ok ismerete semmin sem változtatott. Tragédiának, súlyos be-

tegségnek kellett bekövetkeznie, hogy a család újra egyesüljön. 

- Bírod, mama? - kérdezte Jude az anyja kocsijának hátsó ülésén.  

Míg Hammer vezetett, a fia a vállát masszírozta. 

- Igyekszem. 

Hammer nagyot nyelt. Randy az anyósülésről aggódva nézte. 

- Nem akarom látni - mondta, és ölében fogta a virágot, amit a repülőtéren az 

apjának vett. 

- Érthető - váltott sávot, a tükröket figyelve Hammer. Eleredt az eső. - Hogy 

vannak a kicsikéim? 

- Remekül - felelte Jude. - Benji már szaxofonozni tanul. 

- Alig várom, hogy meghallgassam. És Owen? 

- Még fiatal a hangszerekhez, de ő a bugibaba. Ha zenét hall, Springgel táncol - 

utalt Jude a gyermeke anyjára. - Eldobnád magad, mama, ha látnád! Meg kell sza-

kadni a nevetéstől! 

Spring a festőnő volt, akivel nyolc éve éltek együtt Greenwich Village-ben. 

Hammer egyik fia sem nősült meg. Mindkettőnek két-két gyereke volt, és Hammer 



minden aranyszín hajszálukat imádta az édes kicsi fejükön. Vérző, mélyen elteme-

tett félelme volt, hogy távoli városokban nőnek fel, és keveset lehetnek együtt le-

gendás nagyanyjukkal. Hammer nem akart olyasvalakivé válni, akit emlegetnek, de 

akit sohasem ismertek. 

- Smith és Fen is el akartak jönni - fogta meg Randy az anyja kezét. - Minden 

rendbe jön, mama. - Újból belenyilallt a gyűlölet az apja iránt. 

 

West nem tudta, mihez kezdjen az este elfogott rabjával. Brazil magába ros-

kadva ült mellette, a karját összefonta, a tartása egyszerre sugárzott dacot és a meg-

bánás teljes hiányát. Kerülte West tekintetét, inkább kinézett az ablakon a lámpák 

alatt kavargó bogarakra és denevérekre. Figyelte a hegyes orrú cowboycsizmában 

erős paripáikhoz kivonuló, farmeres kamionsofőröket, akik a fülkéknek dőlve, a 

lépcsőre feltett lábbal, tenyerük védelmében gyújtottak rá, mint Marlboro Man a 

hirdetéseken. 

- Van cigarettája? - kérdezte Brazil Westet. 

A nő úgy nézett rá, mintha elment volna az esze. 

- Felejtse el. 

- Kérek egyet. 



- Na, persze. Még sosem dohányzott, és nem akarom én elindítani ezen az úton 

- mondta West, bár ő is rá akart gyújtani. 

- Nem tudhatja, hogy dohányoztam-e már, szívtam-e füvet vagy bármi mást - 

felelte Brazil a részegek különös hangján. - Hah! Azt hiszi, sokat tud. Szart se tud. 

Zsaruk. És agy helyett a sötét, keskeny sikátoraik. 

- Komolyan mondja? Azt hittem, maga is zsaru. Vagy onnan is kilépett? 

Brazil nyomorultul bámult ki az oldalsó ablakon. West sajnálta, bármilyen dü-

hös is volt rá. Bárcsak tudná, gondolta, hogy valójában mi is a baja. 

- Mi az ördög ütött magába? - próbálkozott más taktikával. Megpiszkálta Bra-

zilt, de ezúttal nem játékosan. 

A fiatalember nem reagált. 

- Tönkre akarja tenni az életét? És ha egy másik zsaru veszi előbb észre? - 

West gyakorlatiasan közeledett a témához. - Van fogalma, mekkora bajban lett vol-

na? 

- Nem érdekel - felelte elcsukló hangon Brazil. 

- De mennyire, hogy érdekli! Nézzen rám! 



Brazil kifelé bámult, a szeme könnyben úszott, ahogy tompán figyelte a kami-

onparkolóban jövő-menő emberek ködös képét; férfiak és nők, akiknek az élete me-

rőben más, mint az övé, akik nem értenék, ki is ő valójában. Ránéznének, és meg-

vetnék, mert kiváltságos és elkényeztetett, mert nem értenék a valóságát. 

 

Bubba is pontosan így érzett, és véletlenül éppen a kútnál állította le King 

Cabjét. Előbb a BMW-t látta meg, aztán a zsarukocsit, benne az ellenséggel. Bubba 

nem hitt a szemének, hogy micsoda malaca van. Bement egy Pabst Blue Ribbonért 

meg egy Red Manért, és megvette a legfrissebb Playboyt. 

 

Brazilnak nagy küzdelmébe került, hogy uralkodjon magán. West tudott ke-

mény lenni, de nem sokáig. Brazil fontos volt számára, bár hogy milyen értelem-

ben, azt nehezen tudta volna meghatározni, és a fiatalember részben ezért is nyugta-

lanította, és hozta annyira zavarba. Élvezte, hogy tehetséges, koraérett újonc, aki-

nek a mentora lehet, és élvezettel nézheti, ahogy tanul. Nem volt öccse, és nagyon 

szeretett volna egy pontosan ilyen testvért, aki fiatal, érzékeny, okos és kedves. A 

barátja volt, bár West nem sok esélyt adott neki. A külseje fantasztikus volt, és még 

csak nem is volt ennek tudatában. 

- Andy - mondta West halkan -, kérem, mondja el, mi történt. 



- Valahogy bejutott a komputerem memóriájába, a fájlokba. Mindent elmon-

dott a híradókban, mielőtt a lap megjelent volna. A friss, szenzációs híreimet. - 

Remegett a hangja, és nem akarta, hogy West így lássa. 

Westnek leesett az álla. 

- De ki? - kérdezte. - Ki volt az? 

- Webb. - Alig bírta kiejteni a nevet. - Ugyanaz a szar alak, aki a rendőrfőnök-

helyettesüket dugja! 

- Micsoda? - West most már semmit sem értett. 

- Goode-ot - világosította fel Brazil. - Mindenki tudja. 

- Csak én nem. - West kíváncsi volt, hogy maradhatott le egy ilyen hírről. 

Brazil szíve végleg megszakadt. West nem tudta, mit tegyen. Megint megtöröl-

te az arcát. 

 

Bubba lopakodva visszaosont a teherautójához, húsos arcát, csálé orrát elfordí-

totta a baseballsapka árnyékában. A vásárolt holmival felmászott a vezetőfülkébe, 

és a szélvédőn át figyelte a zsaru kocsiját. Egy darabig az újságot lapozgatta, meg-

megállt az igazán nagy dudáknál. Sok volt belőlük, és igyekezett nem gondolni a 



feleségére, vagy összevetni őket vele, miközben a legcélravezetőbb támadási mód-

szeren törte a fejét. 

Ma este kevés fegyvert hozott, csak egy háromszáznyolcvanas, a Colt volt a 

bokájára erősített pisztolytáskában, a tárban hét golyóval; nem erre esett volna el-

sőként a választása, ha előre tudja, hogy egyenlíthet a zsaruknál. Jó, hogy volt nála 

erősítés is a két ülés között: egy Quality Parts Shorty E-2-es, 223-as kaliberű, har-

minclövéses gépkarabély, állítható irányzékkal, mangánfoszfátos borítású, krómmal 

bélelt csővel, ami éjjel nem csillogott a fényben. Gyakorlati szempontból ez egy M-

16-os volt, és ezzel Bubba Bonnie-és-Clyde stílusban lyuggathatta volna át West 

kocsiját. Lapozott egyet, és újabb nagy ötleteket morzsolt, miközben élvezte a sö-

tétséget. 

 

Westnek sosem kellett még a férfinem egyetlen képviselőjét sem megvigasz-

talnia. Ritkán volt ilyesmire szükség, nem kérte meg rá senki, és mivel nem volt 

előzménye, amire támaszkodhatott volna, a józan eszére hagyatkozott. Brazil a te-

nyerébe temette az arcát. West rettenetesen sajnálta. Micsoda szerencsétlen helyzet. 

- Azért nem olyan vészes - vigasztalta. - Oké? - veregette meg a vállát. - Meg-

találjuk a kiutat. Oké? 



Megint megveregette a vállát, és amikor erre sem volt reakció, végül megadta 

magát. 

- No, jöjjön csak ide. 

West átölelte, és magához húzta. A fiatalember a következő pillanatban az ölé-

ben volt, és úgy ölelte, úgy kapaszkodott bele, mint egy gyerek, bár annak éppen 

nem volt mondható. West hőhullámai rosszabbra fordultak, miközben a gondolatai 

egymást kergették, és a hormonjai tomboltak. Brazil hozzádörgölte az orrát, és erő-

sen szorította, Westnek pedig felébredtek az ösztönei, ami őt magát is meglepte. 

Brazilnál is hasonló reakció következett be; feljebb csúszott a nő testén, a nyakáig, 

amíg rá nem talált a szájára. Egy pillanatig legalábbis teljesen elvesztették az ön-

uralmukat, és elszálltak. Traumatizált agyuk sokkos állapotba került, így más ösz-

töneik szabadon garázdálkodtak, mert az anyatermészet így csalta a szaporodás 

csapdájába a párokat. 

West és Brazil nem jutottak el addig a pontig, hogy azon tépelődjenek, milyen 

születésszabályozási módszer felelne meg legjobban az anatómiájuknak, fantáziálá-

suknak, titkos élvezeteiknek vagy a fogyasztói jelentésekbe vetett hitüknek. Az 

egymással való kommunikálás e módja merőben új volt számukra, ezért elidőztek 

azokon a pontokon, amikről mindig is sokat ábrándoztak. Azután a valóság gyorsan 

visszafoglalta a helyét, és West hirtelen felült; kinézett a rendőrkocsija ablakán, 

mert eszébe jutott, hogy szolgálatban van, egy férfival az ölében. 



- Andy - szólalt meg.  

Brazil el volt foglalva. 

- Andy - próbálkozott újra. - Kelj fel, a fegyveremen ülsz.  

Megpróbálta arrébb tolni, de se energiája, se kedve nem volt hozzá; valójában 

nem akarta, hogy Brazil elmenjen. Leszakadt az ég, és Westnek vége volt. 

- Ülj fel - törölte meg ismét az arcát. Tönkrement az élete. - Ez vérfertőzés, pe-

dofília - motyogta, és mély lélegzetet vett, miközben Brazil folytatta, amit éppen 

csinált. 

- Igazad van, igazad van - motyogta vissza Brazil a legcsekélyebb meggyőző-

dés nélkül, mialatt West létének csodáit tárta fel, ami West számára ismeretlen és 

akaratát megbénító volt. 

Nehéz volt megjósolni, hova is vezetett volna mindez, ha Bubba nem lép köz-

be. A 77-es államközin nem messze volt egy Holiday Inn Express, belső medencé-

vel, negyvenkét csatornás kábeltévével, ingyenes helyi hívásokkal, újsággal és in-

gyenes kontinentális reggelivel. Lehet, hogy West és Brazil reggeli előtt még kivet-

tek volna egy szobát, felmentek volna, és alkalmi áron még nagyobb bajba kerültek 

volna. Valószínűleg lefeküdtek volna egymással, ám ez volt az a pont, ahol West 

meghúzta a határt. A szex egy dolog, de nem feküdt le olyannal, akibe nem volt 

szerelmes, vagyis nem engedett az ágyába senkit, kivéve Nilest. 



Ám ezen merengések eldöntetlenek, amikor valaki élesen bekopog a kocsi ab-

lakán, és az ember - Boszniát vagy talán Miamit idézve - egy gépkarabély csövébe 

bámul bele. Westen nem volt szemüveg, de a támadófegyverrel felszerelt 

bumburnyák a rendőrautón kívül homályosan is ismerősnek tetszett. 

- Ülj fel, nagyon lassan - mondta Brazilnak. 

- Minek? - Brazil még nem végzett. 

- Higgy nekem - mondta West. 

Még szerencse, hogy a pára belülről lecsapódott az üvegre. Bubba nem látta 

tisztán, mi folyik a sötétkék Crown Victoriában, bár elég közeli sejtése volt róla. 

Mindez növelte az izgalmát, és a bizonyosságát is, hogy hazavágja ezt a kettőt, de 

előbb valami nagyon, nagyon csúnyát művel velük. Ha volt két dolog, amit Bubba 

végképp nem viselt el, az az volt, ha két buzi smacizott, és ha két nem buzi smaci-

zott. Amikor azt látta, hogy buzik flörtölnek, simogatják egymást, Bubba legszíve-

sebben kiverte volna belőlük a lelket, és otthagyta volna őket megdögleni egy árok-

ban. És amikor azt látta, amit érzése szerint ebben a pillanatban látott a rendőrautó-

ban, többé-kevésbé ugyanez a leküzdhetetlen vágy lett úrrá rajta. Ha valakinek pén-

ze, hatalma vagy jó szexuális élete volt - kivált, ha mindhárom egyszerre -, ez a jo-

gos felháborodás őrületét keltette Bubbában. Biztos volt abban, hogy az a küldeté-

se, hogy elpusztítsa őket Amerika nevében. 



West nem rémült meg annyira a harminc lövést leadó gépfegyvertől, mint 

ahogy a helyében a legtöbben, és az agya rögtön maximális teljesítőképességre 

kapcsolt. Úgy vélte, hogy ez a görény a lőtérről való, és ugyanaz, akit közszemé-

remsértésért letartóztattak a Latta Parkban. Elég világos elképzelése volt arról, mit 

keresett a bokrai közt a pillanatragasztó, és már százszor megbánta, hogy Brazil be-

verte az ürge orrát. West ennek ellenére készen állt az erőszakra. Ha valaki fegyvert 

fogott rá, annak valódi ok-okozati összefüggése volt, ami egy szempillantás alatt 

sebességbe kapcsolt. West leemelte a mikrofont, és letette a csípője mellé. A jobb 

kezével rögzítette, hogy az adáskörzetében kizárjon minden rádióforgalmat. A rá-

dióval rendelkező diszpécserek, zsaruk, riporterek és bűnözők ne halljanak mást, 

csak őt. Néhány milliméternyit leengedte az ablakát. 

- Kérem, ne lőjön - mondta hangosan. 

Gyors megadása meglepte, és örömmel töltötte el Bubbát.  

- Nyissa ki az ajtót - parancsolt rá. 

- Rendben, rendben - folytatta West ugyanazon a hangos, feszült hangon. - Na-

gyon lassan kinyitom az ajtót. Kérem, ne lőjön. Kérem. Rendezzük le, oké? És ha 

itt most lövöldözni kezd, a hetvenhetes kamionparkolóban mindenki meghallja. 

Annak mi értelme volna?  

Erre már Bubba is gondolt: a nőnek igaza volt. 



- Beszálltuk a teherautómba - mondta. - Kocsikázunk egyet. 

- De miért? - folytatta West. - Mi baja velünk? Nekünk semmi bajunk magával. 

- Tényleg? - Bubba erősebben markolta a karabélyt, mert élvezte, ahogy az 

egyenruhás szuka meghunyászkodik előtte, a nagy Bubba előtt. - És a lőtér, ahol 

Buzikám bemosott egyet? 

- Maga kezdte - mondta Brazil neki és a kettes csatornán mindenki másnak. 

- Elrendezzük - ismételte West. - Nézze, menjünk vissza a Sunsetre, találkoz-

zunk valahol, ahol nyugodtan megbeszélhetjük, oké? Ez a rengeteg kamion, min-

denki minket bámul. Nem akar tanúkat, ugye? Ez a hely nem alkalmas arra, hogy 

egy vitát elrendezzünk. 

Bubba úgy vélte, hogy ezen már túl vannak. Úgy tervezte, hogy a tó közelében 

lelövi őket, salakbetonkockát köt rájuk, és bedobja őket a vízbe, ahol senki sem ta-

lál rájuk, csak ha már a teknősök lerágták róluk az arcukat, és nem lehet már azono-

sítani őket. Hallott ilyesmiről. A rákok is nagy pusztítást végeztek a holttestekben, 

és a házikedvencek, kivált a macskák, ha halott gazdájukkal összezárták őket, és 

nem volt mit enniük: a végén nem maradt más választásuk. 

Mialatt Bubba morfondírozott, nyolc charlotte-i rendőrautó rohant végig a 77-

es államközin, villogó fényekkel, és már csak percekre voltak a parkolótól. A fegy-

vereket elővették, és lövésre készen kézben tartották. A VRF tetejéről felemelkedett 



egy rendőrségi helikopter, benne lövésre emelt fegyverrel mesterlövészek ültek. El-

indult a Terrorista Elhárító Csapat. Értesítették az FBI-t, és bevetésre készen álltak 

az ügynökök, amennyiben a helyzet megoldásához túszmentőkre vagy terroristák-

kal tárgyalókra, a Gyermekrabló Sorozatgyilkos Egység-re vagy a Túszmentő Csa-

pat-ra volna szükség. 

- Szálljatok ki a kocsiból - parancsolta Bubba. Képzeletben nem kockás sort-

ban, fehér zokniban, Hush Puppies lapos cipőben és Fruit of the Loom fehér póló-

ban volt, amit még sosem mostak ki fehérítőben. Képzeletben katonai egyenruhá-

ban volt, a szeme alatt fekete álcázófestékkel, a haja sörtére nyírva, izzadságtól 

fénylő izmai összerándultak, amikor megragadta a fegyverét, és újabb két pontot 

nyert a hazájának és a vadászklubbeli fiúknak. Bubba volt. Ismerte a tó melletti el-

hanyagolt kis földsávot, ahol eleget tehet a kötelességének, bár előbb beakaszt 

egyet a nőnek. Tessék!, gondolta, miközben megértette vele a lényeget. Kié a hata-

lom, te szuka? 

 

Rendőrautók fordultak a Sunset Eastre. Egymás mögött haladtak, csinos, villo-

gó sorban. A kamionparkolóban több kamionos, akik egy korábbi életben postako-

csik kocsisának képzelték magukat, elvesztették érdeklődésüket a mikroban felme-

legített nachók, sajtburgerek, és a sör iránt. Kibámultak a vastag üvegen, és nézték, 



mi folyik a parkoló szélén, ahonnan a fákon át odalátszottak a lüktető kék-vörös 

lámpák. 

- Nem lehet karabély - mondta Betsy rágás közben. 

- De még mennyire, hogy az - vélekedett Al. 

- Akkor menjünk ki, és segítsünk. 

Addig törték ezen a fejüket, míg a rendőrautók közelebb értek, és alig kivehe-

tően, de hallatszott a helikopter rotorjának a zümmögése. 

- Nekem úgy fest, hogy Bubba kezdte - vélte Pete. 

- Akkor ki kéne hoznunk. 

- Hallottad, milyen ágyúi vannak? 

- Bubba nem lő le minket. 

A vita döntetlenül végződött. Bubba érezte, ahogy sötét seregek fogják körül, 

és nekikeseredett. 

- Szálljatok ki, az istenit, mert különben lövök! - ordította, és újabb töltényt 

nyomott a csőbe, amiben már volt egy. 

- Ne lőjön. - West feltartotta a kezét, és tudta, hogy a dupla töltény elzárta a 

fegyvert. - Már nyitom is az ajtót, oké? 



- Most! - szegezte rá a fegyvert Bubba. 

West - amennyire tudta - az ajtó felé fordult, és egyik lábát nekitámasztotta. 

Felemelte a kilincset, és abban a pillanatban, amikor nyolc rendőrautó az erő-

szakos éjszakát szétszaggató szirénával bömbölve megjelent, teljes erejéből kirúgta 

az ajtót, ami a dereka táján találta el Bubbát, aki hátrazuhant, és hanyatt vágódott. A 

fegyver arrébb szánkázott az aszfalton. West kiugrott, és rávetette magát, mielőtt 

akár a lába a talajt érinthette volna. Nem várta meg az erősítést. Fütyült a nagyda-

rab, tagbaszakadt kamionosokra, akik kisereglettek a parkolóba Bubbának segíteni. 

Brazil is kiugrott, és Westtel kövér hasára fordították Bubbát, és megbilincselték. 

Szívesen félholtra verték volna, de ellenálltak a kísértésnek. 

- Istenverte, rohadt patkány!- üvöltötte Brazil. 

- Ha megmozdulsz, szétlövöm a fejed! - kiabálta West, és a pisztolyát Bubba 

vastag nyakához szorította. 

A rendőrök elcipelték Bubbát, amiben a kamionosok nem segítettek: vissza-

mentek, hogy az útra teletömjék a fejüket, és rágyújtsanak. West és Brazil csendben 

ültek West kocsijában. 

- Mindig bajba keversz - jegyezte meg West, és kihátrált a parkolóhelyről. 

- Hé! - tiltakozott Brazil. - Hova mész? 



- Hazaviszlek. 

- Már nem lakom otthon. 

- Mióta? - igyekezett leplezni West az örömteli meglepetését. 

- Tegnapelőtt óta. Kivettem egy lakást Charlotte Woodsban, a Woddlawnon. 

- Akkor odaviszlek. 

- De itt a kocsim - emlékeztette Brazil. 

- Egész éjjel ittál - mondta West, és bekapcsolta a biztonsági övét. - Amikor ki-

józanodsz, visszajövünk, és elhozzuk a kocsidat. 

- Már józan vagyok - felelte Brazil. 

- Mihez képest? - indult el West. - Holnapra már semmire sem fogsz emlékez-

ni. 

Brazil gyötrelmes életének minden hátralevő percében emlékezni fog rá. Ásí-

tott, és megdörgölte a halántékát. 

- Hát, biztos igazad van - értett egyet. Úgy döntött, hogy Westnek semmit sem 

jelentett az egész. Akkor hát neki sem jelent semmit. 

- Persze, hogy igazam van - mosolygott könnyedén West. 



Látta Brazilon, hogy közömbös. Tipikus seggfej férfi. Különben mi más, mint 

egy középkorú, formájából kijött nő, aki sosem járt nagyobb és izgalmasabb város-

ban, mint abban, ahol a főiskola elvégzése óta dolgozott? Brazil csak próbálkozott 

vele, elment az első próbaútra egy öreg, lepukkant kocsiban, amiben megengedheti 

magának, hogy hibákat kövessen el. Westnek kedve lett volna a fékre taposni, és 

kirakni Brazilt, hadd gyalogoljon. Amikor megállt a csinos lakótömb parkolójában, 

és várta, hogy Brazil kiszálljon, egyetlen baráti vagy jelentőségteljes szót sem ejtett 

ki a száján. 

Brazil az autója előtt állt, fogta az ajtót, és nézte Westet. 

- Akkor hát holnap hánykor? 

- Tízkor - felelte a nő kurtán. 

Brazil bevágta az ajtót, és gyors léptekkel, megbántottan és feldúltan távozott. 

A nők mind egyformák. Az egyik percben forrók, felajzottak és le nem tudja magá-

ról vakarni őket, a következőben rosszkedvűek, távolságtartóak, és semmit sem je-

lent nekik, ami történt. Brazil nem értette, hogy történhetett a kamionparkolóban az 

a különleges pillanat, és most miért van úgy, mintha még nem is tegeződnének. 

West biztos csak kihasználta. Üres, olcsó együttlét volt számára, és Brazil biz-

tosra vette, hogy ez a módszere. Idősebb, hatalommal bíró és tapasztalt nő, nem is 



beszélve arról, hogy milyen csinos, és olyan a teste, ami Brazilnak komoly fájdal-

mat okozott. West azzal szórakozhat, akivel csak akar. 

  

Ahogyan III. Blair Mauney is, amitől felesége igazán tartott. Polly Mauney 

akaratlanul is azért aggódott, mit tesz majd a férje, amikor másnap bemegy Charlot-

te-ba a USAir 392-es járatával Asheville-ből, ahol Mauney-ék laktak a bájos Tudor-

stílusú házban, a Biltmore Forestben. A III. Blair Mauney régi, gazdag családból 

származott, és most jött haza a klubból, ahol kemény teniszmeccset vívott, aztán 

lezuhanyozott, masszíroztatott, és megivott pár pohárral a haverjaival. Mauney csa-

ládja több nemzedékre visszamenőleg a bankszakmában tevékenykedett, kezdve a 

nagyapjával, Blair Mauney-val, aki az American Trust Company alapítója volt. 

III. Blair Mauney apja, ifj. Blair Mauney alelnök volt, amikor az American 

Trust Company fuzionált a Raleigh-i First Nationallel. Beindult egy, az egész ál-

lamra kiterjedő bankrendszer, amit nemsokára újabb fúziók, és végül az Észak-

karolinai Nemzeti Bank megalakulása követett. Ez aztán tovább folytatódott, majd 

az 1980-as évek végén a takarék- és kölcsönválsággal azokat a bankokat, amiket 

nem vásároltak fel, fillérekért adtak el. Az ÉKNB lett az ország negyedik legna-

gyobb bankja, és új nevet kapott: a USBank lett. 



III. Blair Mauney ismerte nagy tiszteletnek örvendő bankja bámulatos történe-

tének részleteit. Tudta, mennyit keres a vezérigazgató, az elnök, a vezérigazgató-

helyettes, a hitelügyek igazgatója és az ügyvezető igazgató. 

Ő volt Észak- és Dél-Karolinában a USBank alelnöke, és gyakran kellett Char-

lotte-ba utaznia. Szeretett elutazni, mert örült, hogy ha csak tehette, megszabadul-

hatott a feleségétől és tinédzserkorú gyerekeitől, hiszen csak a fenséges irodáikban 

trónoló kollégái értették meg, micsoda nyomás nehezedik rá. Csak a bajtársai értet-

ték a félelmet, ami minden bankár szívében ott tanyázott, hogy egy nap Cahoon, aki 

nem tolerált semmit, közli az olyan magukat nem kímélő dolgozókkal, mint 

Mauney, hogy kiestek a korona kegyéből. 

Mauney ledobta a teniszzsákját a nemrégiben átalakított konyha kövére, és ki-

nyitotta a fridzsider ajtaját, hogy igyon még Amstel Lightot. 

- Édesem? - kiáltott ki, és lepattintotta a kupakot. 

- Igen, szívem? - jött be gyors léptekkel az asszony. - Milyen volt a tenisz? 

- Nyertünk. 

- Ügyes vagy! - ragyogott fel az asszony arca. 



- Withers vagy hússzor követett el kettős hibát. - Kortyolt egyet. - Lábhibát is 

elkövetett, de azokat nem írtuk a számlájára. Mit ettetek? - Alig pillantott Pollyra, 

aki huszonkét éve volt a felesége. 

- Bolognai spagettit, salátát és hétmagos kenyeret. - Polly átnézte a táska tar-

talmát, kihalászta az átizzadt, büdös sortokat, inget, zoknikat és fecskenadrágot, 

ahogy szokta, és mindig is tenni fogja. 

- Maradt egy kis tészta? 

- Rengeteg. Örömmel melegítek egy tányérral, drágám. 

- Talán később. - Mauney nyújtózkodni kezdett. - Nagyon feszesek az izmaim. 

Gondolod, hogy ízületi gyulladás? 

- Ugyan már, drágám. Szeretnéd, ha végigmasszíroználak, édesem? 

Míg Mauney-nak a masszírozás alatt elkalandoztak a gondolatai, Polly felhoz-

ta, amit a plasztikai sebésze mondott, amikor a lézeres kezelésről érdeklődött, hogy 

eltüntesse az arcán keletkezett finom ráncokat, valamint a rézlézeres kezelésről az 

állán levő barna folt eltüntetésére. 

Polly Mauney megrettent, amikor a sebésze egyértelműen tudtára adta, hogy 

semmilyen fényforrás sem válthatja ki a szikét. Hát ilyen mélyre süllyedt. 



- Mrs. Mauney - mondta a plasztikai sebész -, azt hiszem, nem lesz boldog az 

eredménnyel. A legnagyobb gondot jelentő ráncok nagyon mélyek. 

Finoman végighúzta az ujját a ráncokon. Polly elengedte magát, a gyöngéd 

érintés túszul ejtette. Mrs. Mauney rabja lett az orvoshoz járásnak. Szerette, ha 

megérintették, megnézték, elemezték, vizsgálgatták és műtét után újból megvizs-

gálták, vagy a gyógyszeres kezelését beállították. 

- Nos - mondta Mrs. Mauney a plasztikai sebészének -, ha ezt tanácsolja. És 

gondolom, egy arcfelvarrásra célzott. 

- Igen, és szemráncfelvarrásra - tartotta oda a tükröt, hogy Mrs. Mauney is lás-

sa. A szem feletti és alatti kötőszövet kezdett felpuffadni és megereszkedni. 

Visszafordíthatatlan folyamat volt. Moshatta, amennyit akarta, hideg vízzel, te-

hetett rá uborkát, ihatott kevesebb alkoholt, ehetett kevesebb sót, semmi sem vál-

toztatott a tényeken, ahogy a plasztikai sebész közölte. 

- És a mellem? - kérdezte az asszony. 

A plasztikai sebész hátrált egy lépést, hogy szemügyre vegye. 

- Hogyan vélekedik a férje? - kérdezte. 

- Azt hiszem, szeretné, ha nagyobb volna. 



Az orvos nevetett. Hát nem minden férj ezt akarja? Ha csak nem pedofil vagy 

buzi, mind nagyobbat szeretne. Még a leszbikus páciensei is. Csak jópofábban áll-

tak hozzá, vagy legalábbis úgy tettek, ha az, akit szerettek, nem rendelkezett ko-

moly előnyökkel. 

- Minden nem megy egyszerre - figyelmeztette Mrs. Mauney-t. - Az implantá-

tum és az arcfelvarrás két nagyon is különböző beavatkozás, és külön kell választa-

nunk őket, hogy legyen ideje meggyógyulni. 

- Mennyi időnek kell eltelnie? - aggodalmaskodott Mrs. Mauney. 

  

Huszonharmadik fejezet 

 

Westnek meg sem fordult a fejében, míg haza nem ért, és éjszakára nem zárkó-

zott be, hogy be kell állítania a vekkert. Az élete kevés fényűzése közé tartozott, 

hogy nem kelt fel vasárnap reggel, csak akkor, amikor kedve volt hozzá, vagy Niles 

kiráncigálta. Olyankor is kényelmesen kávét főzött, elolvasta az újságot, és közben 

a szüleire gondolt, akik a Dover baptista templomba jártak, nem messze a 

Chevontól, vagy Pauline kozmetikai és fodrászszalonjától, ahol az anyja minden 

szombat délelőtt tízre járt frizurát csináltatni. West vasárnaponként hívta fel a szü-



leit, általában olyankor, amikor ebédhez ültek, és azt kívánták, bárcsak ő is ott vol-

na. 

- Remek - morogta magában, és kivett egy sört, míg Niles a mosogató feletti 

párkányon ült. - Most aztán kelhetek fél kilenckor. Érted te ezt? 

Megpróbált rájönni, hogy Niles mit néz. Dilworth-nek ebből a sarkából Westet 

semmi sem emlékeztette volna a városra, amit védett, ha befejezetlen kerítése fölé 

nem emelkedett volna ragyogóan a USBank felső harminc emelete. West hirtelen 

ráeszmélt, hogy Niles az utóbbi időben igazán különösen kezd viselkedni. Minden 

este ugyanazon a helyen ült, kifelé bámult, mintha ET volna, aki hazavágyódik. 

- Mit nézel? - West végighúzta a körmét a macska selymes, vörhenyes gerin-

cén, amitől Niles mindig dorombolni kezdett. 

De a macska most nem reagált. Úgy bámult, mintha transzban volna. 

- Niles? - West kezdett aggódni. - Mi az, bébi? Nem vagy jól? Szőrgombolya-

got nyeltél? Megint dühös vagy rám? Biztos erről van szó, ugye? - Felsóhajtott, és 

ivott egy kortyot. - Istenem, miért nem próbálsz meg kicsit megértőbb lenni? Ke-

ményen töröm magam, Niles, hogy biztonságos, szép otthonod legyen. Tudod, 

hogy szeretlek, ugye? De kell, hogy hagyj nekem egy kis szabadságot. Egész álló 

nap kint vagyok. - West kimutatott az ablakon. - És te? Te itt vagy. Ez a világod, 

úgy értem, a látóköröd nem olyan széles, mint az enyém. Ne pöccenj be, mert nem 



vagyok itt egész nap én is. Nem fair. Szeretném, ha ezen komolyan elgondolkodnál. 

Megértetted? 

A gazdasszony beszéde csevely volt, bogarak zümmögése, hangok duruzsolá-

sa, ami az ágy melletti asztalon levő rádióból áradt. Niles nem figyelt rá, miközben 

a kétségbeesett Uszbíszí király visszanézett rá. Nilest elérte a hívó szó. Az 

uszbíszík földjén katasztrófa fenyegetett, és csak Niles segíthetett, mert csak ő fi-

gyelt oda. A többiek felnéztek a hatalmas Uszbíszí királyra, és gondolatban meg 

maguk között kigúnyolták, és azt hitték, hogy a jóságos uralkodó nem hallja őket. A 

nép azt akarta, hogy Őfelsége eljöjjön. Vágytak a gyermekgondozási központjaira, 

a freskóira, a karrierlehetőségeire és a gazdagságára. Aztán féltékenyek lettek a 

mindentudására, a korlátlan hatalmú, dicséretes jelenlétére. Az idevalósiak és a tá-

voli kikötőkben élők kéjvágyóak voltak, és olyan összeesküvést szőttek, amit csak 

Niles akadályozhatott meg. 

- Szóval, képzeld csak - folytatta West, és kipattintott egy újabb sört, miközben 

a fura macskája kifelé bámult az éjszakába -, kergetem a hetvenhetesen úgy órán-

ként kilencvennel. El tudod képzelni? 

Több korty Miller Genuine Draftot ivott, és eltűnődött, ne egyen-e valamit. 

Amióta néhány éve influenzás volt, most először nem volt éhes. Könnyűnek és be-

lül valahogy idegennek és ébernek érezte magát. Eszébe jutott, mennyi koffeint 

ivott aznap, és arra gondolt, talán ez okozza, de nem. A hormonjai, vélte azután, bár 



tudta, hogy a vadállat már nem őrjöngött, és a nap nagy részében csendben volt, 

mert kezdett visszahúzódni a barlangjába, hogy ott várjon, amíg a hold megint meg-

felelő helyzetbe nem kerül. 

Uszbíszí király szűkszavú potentát volt, és Nilesnak nagyon hegyeznie kellett a 

fülét, hogy hallja, mit mond. A király napkeltekor és napnyugtakor volt a legközlé-

kenyebb, amikor pontifikációk tűzviharában ablakok villantak fehérlőn-aranylón. 

Niles éjszakánként inkább csak a korona tetején villogó vörös fényt tanulmányozta, 

ami ismételten azt közölte, hogy hunyorgás-hunyorgás-hunyorgás. Ezután alig ész-

revehető szünet következett, majd újabb három hunyorgás, és így tovább. Hetekig 

tartott, és Niles tudta, hogy a kód egy háromszótagos ellenséghez irányítja, akinek 

hadserege e percben a királynő városa felé közeledik, ahol a király uralkodik. 

- Miután olyan barátságos vagy - mondta kényeskedve West -, megyek, és ki-

mosok. 

Niles meglepetten nyújtózkodott, és kancsalítva visszanézett rá; a fejében ha-

sonló tűzvihar támadt. Mit is mondott a király? Mit, mit, mit? Kora este, amikor 

Niles azt figyelte, ahogy a király a nappal jelzéseket küld neki, nem villogtatott felé 

zaklatott jeleket? Nem forgott-e körbe-körbe a fény, ide-oda, ide-oda, ahogy a 

gazdasszonya nagy fehér doboza szokott, amikor mos? Véletlen volna? Niles nem 

tartotta annak. Leugrott a párkányról, aztán a pultról is, és követte a gazdasszonyát 

a mosókonyhába. A hátán felállt a szőr, miközben a gazdasszonya zsebeket nézett 



át, és pénzt vett ki, mielőtt a ruhát begyömöszölte volna a gép kosarába. Az ösztö-

nös megérzés újabb villanásai robbantak Niles agyában. Vadul a gazdasszonya lá-

bához dörgölődzött, harapdálta és a combján fente a körmeit, hogy elmondja, amit 

akar. 

- Az ördögbe is! - rázta le West a macskát. - Mi bújt beléd? 

 

Brazil elnyúlt az új egyszobás bútorozatlan lakása hálózsákjában. Fájt a feje, és 

rettenetesen kívánta a vizet. Két napig csak sört vedelt, és ez megijesztette. Az any-

ja is valószínűleg így kezdte, és most ő is a nyomdokaiba lépett. Eleget tudott a ge-

netika iránti érdeklődésénél fogva, hogy arra a következtetésre jusson, hogy esetleg 

örökölte az anyja önpusztító hajlamát. Brazilt mélységesen lehangolta ez a felisme-

rés. Szégyellte a viselkedését, és biztosra vette, hogy West csak egy részeg kölyök 

kedvébe próbált járni, és az eset sosem fog megismétlődni. 

Mozdulatlanul feküdt, kezét a feje alá tette, felbámult a mennyezetre; sötét volt 

a szobában, szólt a zene. Az ablakon kinézve a USBank Vállalati Központ tetejét 

látta, ami majdnem érintette a keskeny holdsarlót, a vörös fény lüktetett a koronán. 

Brazil meredten nézte, és megint elkalandozott a tekintete, miközben egy nyugtala-

nító gondolat fészkelte be magát a fejébe. Holnap lesz két hete, hogy a Fekete Öz-

vegy utoljára lecsapott. 



- Jézusom - mondta. Felült: folyt róla az izzadság, és nehezen szedte a levegőt. 

Lerúgta a lepedőt, és felállt. Alsónadrágban fel-alá kezdett járkálni. Vizet ivott, 

és a csupasz konyhájában álldogált, törte a fejét, és nyugtalankodott. Odakint egy 

újabb üzletemberre leselkedik a halál! Bárcsak megakadályozhatná valahogy! Hol 

lehet most a gyilkos? Mire gondol, amikor megtölti a fegyverét, gonosz indulatokat 

táplál magában, és várja, hogy a Five Pointsnál szőtt hálónál a következő bérelt au-

tó mit sem sejtve beguruljon a városba? 

 

Niles mindenhova követte Westet a házban. West biztosra vette, hogy a macs-

ka megbolondult, ami a sziámi, abesszin és más túlnemesített, kancsal jószágokat 

fenyegette, akik már több ezer éve éltek a földön. Niles a lábai közé siklott, és két-

szer majdnem felbuktatta, így nem volt más választása, mint a szoba másik végébe 

rúgni. 

Niles felnyávogott, de nem hagyta magát. Aztán dühös lett. Még egy rúgás, és 

neked annyi, gondolta. West a lábfeje élével rúgta arrébb, amitől Niles az ágy alá 

csúszott. Újabb gól West javára. 

Niles az ágyrúgó és a keményfa padló közti sötét helyről leste, és mozgott a 

farka. 



Megvárta, míg a gazdasszonya leveszi a cipőjét és a zokniját, aztán villám-

gyorsan kirontott, és beleharapott a bokacsont mögötti lágyrészbe. Tudta, hogy ott 

nagyon fáj, mert már nem először harapott oda. A gazdasszonya tíz percen át ker-

gette mindenütt a házban, és Niles mindent beleadva futott, mert felismerte a gyil-

kos dühöt, ha ilyesmivel került szembe. Visszabújt az ágy alá, és ottmaradt, amíg a 

gazdasszonya el nem fáradt és el nem álmosodott. Akkor aztán kikúszott, és visz-

szament a konyhába. Összegömbölyödött a párkányon, ahol kedves és szerető kirá-

lya a sötét, magányos éjszakákon őrt állt felette. 

Reggel lett, és esett az eső. Hangosan megszólalt a barátságtalan vekker, és a 

hangja fájdalmasan felriasztotta Westet. Felnyögött, feküdt az ágyban, a tetőt pedig 

nehéz esőcseppek verték. Tökéletesen alvásra való idő. Miért is kelne fel? Brazil és 

a távol hagyott BMW-je emléke tolakodott elé, Niles és tegnap esti felháborító vi-

selkedése egyszerre lehangolta és felizgatta. „Hisz ennek semmi értelme”, gondolta. 

Álláig húzta a takarót, de a felkavaró képek csak jöttek, mintha valahogy kapcso-

latban volnának azzal, amit álmodott. Amikor teljesen mozdulatlanul feküdt, érezte 

magán Brazil kezét, csókjait. Elborzadt, és még sokáig ágyban maradt. 

Niles, aki egy kicsit szabadon kószálhatott a házban, bemászott a mosókonyhá-

ba. A nagy fehér doboz érdekelte, amiben a ruhák voltak. A tetején több összehaj-

togatott bankjegy és egy kis apró is volt. Felugrott a gépre, mert hirtelen eszébe ju-

tott, hogy adhatná át Uszbíszí király üzenetét a gazdasszonyának. Niles örömmel 



gondolt arra, hogy a gazdasszonya biztosan tehetne valamit, hogy elhárítsa a királyt 

fenyegető veszélyt. Odadüböröghetne a fontos ruhájában, amin az a sok bőr, fém és 

veszélyes játékok lógnak. Niles meg volt győződve, hogy az egész csak erről szól: a 

király szólt neki, és azt akarja, hogy továbbítsa az üzenetét. A gazdasszonya aztán 

riasztja a többi ádáz vezért, összehívják a csapatokat, és a király meg a többi 

uszbíszí megmenekül. 

Nilesnak öt keserves percébe került kinyitni a mosógép tetejét. Bedugta a man-

csát, és kihúzott egy nedves kis holmit. Fogai közé kapott egy összehajtott ötdollá-

rost, és izgatottan visszahuppant a földre; tudta, hogy a gazdasszonya elégedett lesz 

vele. De tévedett. 

A gazdasszonya cseppet sem örült, amikor meglátta Nilest, és dühödten ült fel, 

amikor a házon átvonszolt nedves bugyi az arcára pottyant. A bugyira meredt, és a 

mellén hagyott ötdollárosra, és borsódzni kezdett a háta. 

- Várj csak! - szólt a menekülő macska után. - Gyere vissza. Komolyan mon-

dom. 

Niles megállt, és elgondolkodva visszanézett rá, a farka vége ide-oda mozgott. 

Nem bízott a gazdasszonyában. 

- Oké. Fegyverszünet - ígérte West. - Valami van, és nem csak habókosan vi-

selkedsz, igaz? Gyere ide, és mondd el. 



Niles tudta a hangjából, hogy őszinte, és talán kicsit bűnbánó is. Átsétált a há-

lószobán, és háromlábnyiról úgy ugrott fel az ágyra, mintha semmiség volna. Ült, a 

gazdasszonyára bámult, aki simogatni kezdte. 

- Hoztál egy bugyit és pénzt - kezdte West. - Ami jelent valamit? 

A macska csóválta a farkát, de nem túl lelkesen. 

- Bugyihoz van köze?  

A farok megállt. 

- Alsóneműhöz?  

Semmi reakció. 

- Szexhez? 

A macska nem mozdult. 

- A fenébe - morogta West. - Hát mi máshoz? Nézzük még egyszer az egészet, 

mint egy bűntett helyszínét. Lementél a mosógéphez, kinyitottad a fedelét, kiha-

lásztad ezt, ami még nem volt a szárítóban. Szóval pontosan mit is akartál megsze-

rezni, aztán idehozni? Ruhát? 

Niles kezdett unatkozni. 



- Hát persze, hogy nem - rótta meg magát West. Niles bárhonnan el tudott hoz-

ni ruhát, a székről, a padlóról. Sokat bíbelődött ezzel az egy bugyival. - Bementél a 

mosókonyhába. 

Niles megrezzent. 

- Á, szóval langyos! A mosás a lényeg, igaz? 

Niles tisztára megbolondult: vonaglott, és West kezéhez dörgölte az orrát. West 

ezután az ötdolláros bankjeggyel folytatta, és két próbálkozás után rájött, hogy a 

pénz a kulcsszó. 

- Pénz, mosás - mormolta zavartan West. 

Niles képtelen volt tovább segíteni; úgy érezte, teljesítette a megbízatását. Le-

ugrott az ágyról, és visszament a konyhába, ahol az eső elmosta a király hű alattva-

lójához intézett reggeli üdvözletét. Niles csalódott volt, West elkésett. Kirontott az 

ajtón, aztán visszarohant, mert elfelejtette a legfontosabbat, egy kis dobozt, amit a 

saját telefonkészülékéről kapcsolt le. Végighajtott az East Boulevard-on, onnan rá-

fordult a South-ra, és lekanyarodott a Woodlawnra. Brazil kapucnis széldzsekiben 

várta a parkolóban, mert nem akarta, hogy West lássa a kis lakását, amiben semmi 

sincs. 

- Szia - köszönt Brazil, és beszállt a kocsiba. 



- Bocs, hogy késtem. - West képtelen volt ránézni. - A macskámnak elment az 

esze.  

Hát, ez jól kezdődik, gondolta Brazil: ő Westre gondolt, West pedig a macská-

jára. 

- Mi baja? - kérdezte Brazil. 

West az esőt szétspriccelve kanyarodott ki a parkolóból. Gumija surrogott a vi-

zes aszfalton. Brazil úgy viselkedik, mintha mi sem történt volna. Ez is csak alátá-

masztotta a hitét, hogy minden férfi egyforma. Intim tájain végzett felderítő munká-

ja nem sokban különbözött egy pucér nőkkel teli újság végiglapozásától. Felizgatta. 

Futólag, mintha egy rezgő motoron ülne, vagy egy emberekkel zsúfolt kocsiban a 

megfelelő személy kerül az ölébe. 

- Bolond, semmi több. Egész nap kibámul az ablakon. Ruhát cibál ki a mosó-

gépemből. Megharap. Különösen nyávog. 

- Új és nem mindennapi a viselkedése? - faggatta Brazil, a pszichológus. 

- De mennyire. 

- Miféle nyávogást hallat? - kíváncsiskodott Brazil.  

- Miau-miau-miau. Aztán csendben van, majd megismétli. Mindig ez a három 

szótag. 



- Szerintem Niles információt próbál veled közölni, te pedig nem figyelsz. 

Könnyen lehet, hogy olyasmire akarja felhívni a figyelmedet, ami a szemed előtt 

van, de vagy nagyon lekötnek a gondolataid, vagy nem akarod meglátni. - Brazil 

élvezte, hogy erre rámutathat. 

- Mióta vagy macskák lélekkurkásza? - pillantott rá West, és ugyanaz a szédü-

lés fogta el, az a hasában kezdődő bizsergés, mintha ebihalak keltek volna ki benne. 

Brazil vállat vont. 

- Az emberi természet, az állati természet lényege, hívd, aminek akarod. Ha 

vesszük a fáradságot, és más szemszögéből nézzük a világot, kell hozzá egy kis 

együttérzés. Sokat nyom a latban. 

- Mese habbal. - West elhúzott a Sunset East kijárata előtt. 

- Most hagytad el a kamionparkolót. És mit értesz azon, hogy mese habbal? 

- Mindenre kész válaszod van, ugye, fiú? - nevetett West nem valami kelleme-

sen. 

- Nem vagyok fiú, ha nem vetted volna észre - mondta Brazil, és a legnagyobb 

megdöbbenéssel észlelte, most először, hogy Virginia West meg van rémülve. - Vá-

lasztójoggal rendelkező felnőtt férfi vagyok, és nincsenek kész válaszaim. Nagyon 

sok rossz emberrel találkozhattál már életed során. 



West ezt nagyon mulatságosnak találta. Nevetni kezdett, az eső pedig még job-

ban esett. Bekapcsolta az ablaktörlőt és a rádiót, Brazil meg nézte, az ajkán mosoly-

lyal, bár fogalma sem volt, mit mondott, amit West ilyen tréfásan fog fel. 

- Sok rossz emberrel találkoztál - köpködte hisztérikus nevetéssel. - Mégis, az 

isten szerelmére, mi a foglalkozásom? Pékségben dolgozom, fagylaltot árulok, vagy 

virágdíszeket készítek? - Újabb kacagásroham. 

- Nem arra gondoltam csak, amivel foglalkozol - magyarázta Brazil. - A rosz-

szak, akikkel a rendőrségi munka közben találkozol, nem azok, akik a legnagyobb 

fájdalmat okozzák neked. A család és a barátok. Rájuk gondoltam. 

- Á, értem. - West gyorsan magához tért. - Tudom. És kíváncsi vagy valamire? 

- pillantott rá dühösen. - Neked halvány fogalmad sincs rólam, és a tenger szarság-

ról, ami akkor szakadt rám, amikor legkevésbé számítottam rá. 

- És ezért nem vagy férjnél, és nincs senkid, aki közel állna hozzád - fejezte be 

Brazil. 

- Ezért most váltsunk témát. Mellesleg éppen te beszélsz. - Felhangosította a 

rádiót, miközben az eső a magánautója tetején dobolt. 

 

 



Hammer a férje intenzív osztályon levő kórtermének ablakából nézte az esőt. 

Randy és Jude mereven ültek az ágy mellé húzott székeken, a monitorokat nézték, 

amik a pulzus és az oxigénfelvétel változásait regisztrálták. 

Az eső csíkokban patakzott az ablaküvegen, és szürkévé, vizessé változtatta a 

világot. Hammer ugyanabban a helyzetben állt, amiben a délelőtt nagy részében: 

összefonta a karját, a homlokát az üveghez nyomta, néha gondolkozott, máskor 

nem. Imádkozott. Istenhez intézett szavai nem pusztán a férjét érintették. Hammer, 

az igazat megvallva, önmagáért aggódott. Tudta, hogy válaszúthoz érkezett, és va-

lami újba kell belefognia, valamibe, ami nagyobb kihívást jelent a számára, és ami-

be annyi éven át az őt visszahúzó Seth-szel, sosem vágott volna bele. A gyermekei 

felnőttek. Hamarosan magára marad. Nem kellett pszichiáter ahhoz, hogy ezzel 

tisztában legyen, mialatt a férje testét felfaló betegséget figyelte. 

Bármit is akarsz tőlem, megteszem, mondta a Mindenhatónak. Nem érdekel, 

mi az. 

Különben is mit számít? Igazán nem vagyok jó feleség. Én vagyok az első, aki 

elismeri, hogy e téren nem nyújtottam nagy teljesítményt. Talán anyának sem vol-

tam jó. Tehát szeretnék mindenkit kárpótolni, érted? Csak mondd meg, mit vársz el 

tőlem. A Mindenható, aki egyébként jóval többet töltött Hammerrel, és mélyebb 

kapcsolatban állt vele, mintsem azt Hammer sejtette, örömmel hallotta, hogy így 

gondolja, mert meglehetősen nagy tervei voltak ezzel a különleges párthívével. 



Nem most, hanem később, amikor eljön az ideje. Hammer majd meglátja. Döbbe-

netes lesz - ha már a Mindenható mondja a mindenhatós énjének. Az eszmecseréjük 

közben Randy és Jude aznap először figyeltek fel az anyjukra. Látták az ablaknak 

döntött fejét, és hogy milyen mozdulatlanná merevedett ahhoz képest, hogy általá-

ban sosem hagyja abba a fel-alá járkálást. Lebírta őket az a mély szeretet és tiszte-

let, amit iránta éreztek, és egyszerre keltek fel. Mögé álltak, és átölelték. 

- Minden rendben lesz, mama - mondta kedvesen Randy. 

- Itt vagyunk - ígérte Jude. - Bárcsak valami nagykutya ügyvéd, orvos vagy 

bankár lettem volna! Akkor most tudnád, hogy gondoskodom majd rólad! 

- Ahogy én is - hagyta rá szomorúan Randy. - De ha nem nagyon szégyellsz 

minket, akkor legalább hadd legyünk a legjobb barátaid, rendben? 

Hammer elsírta magát. Összeölelkezve álltak, mialatt Seth szíve lelassult, mert 

már nem bírta tovább, vagy talán azért, mert Seth Bridges valahol tudat alatt tisztá-

ban volt vele, hogy most már nyugodtan elmehet. Tizenegy után tíz perccel hunyt 

el, és az orvosok már nem tudták visszahozni. 

  

Huszonnegyedik fejezet 

 



West szándékosan ment túl a Sunset East-i kijáraton. Előbb nem Brazil BMW-

jét akarta elhozni. Negyedtizenkettő volt, a világ jobbára a templomban ült, és azt 

kívánta, bárcsak a pap sietne, és mielőbb befejezné a prédikációt. Westet lefoglalták 

a gondolatai. Rettenetes súly nehezedett rá, amit nem tudott megmagyarázni, és sír-

ni lett volna kedve, amit a hónap egy bizonyos szakaszára fogott, noha azon már túl 

volt. 

- Jól vagy? - kérdezte Brazil, aki megérezte a hangulatát. 

- Nem tudom - felelte West kedveszegetten. 

- Nagyon rosszkedvűnek látszol - jegyezte meg Brazil. 

- Tudod, nagyon furcsa. - West körülnézett, ellenőrizte a sebességet, nehogy 

alattomban országúti motoros rendőrök üssenek rajta. - Hirtelen rám tört az az igen 

rossz érzés, mintha valami borzalmas baj volna. 

- Olykor velem is előfordul - vallotta be Brazil. - Mintha megéreznél valamit 

valahonnan, ha érted, mire gondolok. 

West nagyon is jól tudta, de azt nem, hogy miért kellene tudnia. Sosem volt kü-

lönösebben megérzős fajta. 

- Régebben a mamámmal kapcsolatban fogott el ez az érzés - folytatta Brazil. - 

Mielőtt beléptem a házba, már tudtam, hogy nincs jó formában. 



- És most? 

Westet elfogta a kíváncsiság, és egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy mi 

történik vele. Korábban gyakorlatias megközelítés jellemezte, és mindig ura volt a 

helyzetnek. Most földönkívüli jelzéseket fogott, és mindezt egy huszonkét éves ri-

porterrel vitatta meg, akivel nem is olyan rég egy rendőrautóban csókolózott. 

- Az anyám mostanában soha nincs jó formában - keményedett meg Brazil 

hangja. - És többé már nemigen akarok vele kapcsolatban bármit is megérezni. 

- Hát, hadd mondjak erről valamit, Andy Brazil - jelentette ki West, aki tudott 

egyet s mást az életről. - Nem érdekel, hogy elköltöztél otthonról, az életed táblájá-

ról mégsem törölheted le, megértetted? - Elővett egy cigarettát. - Foglalkoznod kell 

vele, mert ha nem teszed, életed végéig össze leszel zavarodva. 

- Remek! Ő eddig elrontotta az életemet, és most már a hátralevő részét is 

tönkreteszi - bámult ki Brazil az ablakon. 

- Az egyetlen, akinek hatalma van az életedet elrontani, az csakis te vagy - fújta 

ki West a füstöt. - És tudod, mit? Ha engem kérdezel, már eddig is jó munkát vé-

geztél. 

Brazil nem szólt; Webbre gondolt, és a történtek emléke hideg zuhanyként érte. 



- És tulajdonképpen miért is megyünk hozzám? - Brazil végül csak eljutott ed-

dig a kérdésig. 

- Túl gyakran csapja le valaki a kagylót a rögzítődön - világosította fel West. - 

Megosztod velem, hogy miért? 

- Valami perverz alak - morogta Brazil. 

- Kicsoda? - West nem örült a hírnek. 

- Honnan az ördögből tudnám? - Brazilt untatta a téma. 

- Talán valami buzi? 

- Szerintem egy nő - válaszolta Brazil. - Nem tudom, hogy leszbikus-e. 

- Mikor kezdődött? - West kezdett bepöccenni. 

- Nem tudom. - Brazilnak összeszorult a szíve, amikor megálltak anyja ottho-

nának felhajtóján, az öreg Cadillac mögött. - Akkoriban, amikor dolgozni kezdtem 

az újságnál - mondta csendesen. 

West ránézett, és meghatotta a fiú szemében tükröződő szomorúság, amikor 

kinézett a szemétdombra, amit az otthonának nevezett, és megpróbált nem gondolni 

a rettenetes igazságokra, amiket őrzött. 

- Mit gondol most az anyád, Andy? - kérdezte West. - Tudja, hogy elköltöztél? 



- Hagytam üzenetet - felelte Brazil. - Nem volt ébren, amikor csomagoltam.  

West mostanra már tudta, hogy az ébrenlét a viszonylagos józanság kódszava. 

- Azóta már beszéltél vele? - kérdezte. 

Brazil kinyitotta az ajtót. West kihalászta a hátsó ülésről a hívót azonosító be-

rendezést, és bement utána a házba. Mrs. Brazilt a konyhában találták, ahol remegő 

kézzel mogyoróvajat kent a „Ritz” kekszre. Hallotta, amikor megálltak a ház előtt, 

így maradt arra ideje, hogy felkészüljön. Egyikükhöz sem szólt. 

- Jó napot! - köszönt West. 

- Hogy vagy, mama? - kérdezte Brazil, és megpróbálta átölelni, de az anyja 

nem kért a gyöngédségéből, és a késsel elhessentette. 

Brazil észrevette, hogy hiányzik a kilincsgomb az ajtajáról. Westre nézett, és 

halványan elmosolyodott. 

- Megfeledkeztem rólad meg a szerszámaidról -jegyezte meg. 

- Bocs. Vissza kellett volna szerelnem. - Körülnézett, mintha elöl volna egy 

csavarhúzó. 

- Nem érdekes, hagyd csak. 



Bementek Brazil hálószobájába. West kibújt az esőkabátjából, aztán habozva 

úgy hordozta körbe a pillantását, mintha még nem járt volna itt. Zavarta Brazil je-

lenléte a fiú életének ebben a meghitt zugában, ahol kisfiú volt, férfivá érett, és ál-

modozott. Megint rátört a hőhullám, az arca vörös lett, miközben a berendezést a 

telefonra kapcsolta. 

- Valószínűleg nem sokat ér, ha az új lakásodban más telefonszámot kapsz - 

magyarázta. - De sokkal fontosabb, hogy ki hívta ezt a számot. - A munka végezté-

vel felegyenesedett. - Anyádon és rajtam kívül tudja valaki, hogy elköltöztél? 

- Nem - felelte Brazil, és nem vette le róla a szemét. 

Még sosem járt nő a szobájában, ha az anyját nem számítja. 

Brazil körülnézett, és azt remélte, hogy semmi sincs, ami zavarba ejtené, vagy 

olyasmiről árulkodna Westnek, amiről nem szeretné, ha tudna. West is körülnézett; 

egyikük sem sietett távozni. 

- Sok trófeád van - jegyezte meg West. 

Brazil vállat vont, és közelebb lépett a polcokhoz, amikkel már nem sokat tö-

rődött. A jelentős díjakra felhívta West figyelmét, és elmagyarázta, hogy miért kap-

ta őket. Beszámolt néhány drámaibb meccsről, és míg az ágyán üldögéltek, Brazil 

felidézte az ifjúkorát, amikor valójában közönség nélkül, de idegenekkel élt. Mesélt 

az apjáról is, és West elmondta, amire vele kapcsolatban emlékezett. 



- Csak azt tudtam, kicsoda - mondta. - Akkoriban még én is zöldfülű voltam, 

járőröztem, és abban reménykedtem, hogy egyszer őrmesterré neveznek ki. Emlék-

szem, a nők mind csinosnak tartották - mosolyodott el. - Erről sokat beszéltek; ked-

ves embernek tűnt. 

- Az is volt - erősítette meg Brazil. - Gondolom, bizonyos tekintetben régimódi 

volt, de ilyen korban élt. - Lehajtott fejjel a körmeit piszkálta. - Megőrült anyámért. 

De ő mindig is elkényeztetett volt. Ilyennek nevelték. Úgy véltem, azért nem tudott 

apám halálával megbirkózni, mert azt vesztette el, aki imádta és gondoskodott róla. 

- Szerinted nem szerette? - West kíváncsi volt, és érzékelte, hogy milyen közel 

ülnek egymáshoz Brazil ágyán. - Örült, hogy az ajtó résnyire nyitva maradt, és nem 

szerelte vissza a gombot. 

- Anyám sosem tudott senkit sem szeretni, beleértve önmagát is - felelte Brazil. 

A fiatalember Westet figyelte. A tekintete perzselte West bőrét. Az ablakon túl 

villámlott és dörgött, mintha háború folyna. Szakadt az eső. West is Brazilra nézett, 

és eltűnődött, vajon az élet tönkreteszi-e az édességét, amikor majd idősebb lesz. 

Biztosra vette, hogy így lesz. Felállt az ágyról. 

- Holnap reggel mindjárt hívd fel a telefontársaságot - tanácsolta. - Mondd el, 

hogy hívóazonosítást szeretnél. Ez a kis doboz nem sokat ér, amíg nem kapcsolják 

be a szolgáltatást, érted?  



Brazil csak nézte, eleinte nem is válaszolt. Aztán eszébe jutott.  

- Drága lesz? 

- Kibírod. Kikezdett veled valaki a munkahelyeden? 

- Axel, pár nő a szedőteremben - vonta meg a vállát Brazil. - Nem is tudom, 

nem vettem észre - tette hozzá újabb vállrándítással. 

- Van, aki bejuthat a gépedbe? - folytatta West a kérdezősködést, mialatt kint 

dörgés dörgést követett. 

- Nem tudom, hogy tehette volna.  

West a számítógépére pillantott. 

- Átviszem a lakásomba - ajánlotta fel Brazil. - A minap nem volt hely a ko-

csimban. 

- Esetleg ezen írhatnád a következő cikkedet - tanácsolta West. 

Brazil tovább figyelte. Hátradőlt az ágyon, kezét összefonta a feje alatt. 

- Nem sok értelmét látom - jegyezte meg. - Így is, úgy is be kell lépnem az új-

ság számítógépébe. 

- És ha megváltoztatnád a jelszavadat? - kérdezte West. A zsebébe süllyesztette 

a kezét, és a falnak dőlt. 



- Már megtettük. 

Villám hasította ketté az eget, eső és szél cibálta, mosta a fákat. 

- Ki az a „mi”? - kérdezte West. 

 

Brenda Bond a nagy számítógépekkel teli szobájában ült a klaviatúránál, noha 

vasárnap volt, mert mi máshoz is kezdhetett volna? Az élet nem sokat nyújtott szá-

mára. Vényre felírt szemüveget viselt drága, fekete Modo kerettel, mert az Tommy 

Axel-nek is jól állt. Más tekintetben is utánozta Axelt, mivel a zenekritikus Matt 

Dillonra hasonlított, és láthatóan nagyon menő volt. Bond rendszergazda több mér-

földnyi nyomtatott anyagot nézett át, és nem volt elégedett azzal, amit talált. 

Az újság koraputerizált levelezési rendszerének általános szerkezetére ráfért 

volna az átalakítás. Egyszerű dolgot szeretett volna, nem kért sokat, és torkig volt 

azzal, hogy olyan prezentációkkal próbálja Panesát meggyőzni, amiknek a megné-

zéséhez a laptulajdonos sohasem vette a fáradságot. Bond alapvetően a következő-

képpen érvelt: amikor egy felhasználó postai üzenetet küld a webböngésző számára 

a helyi e-mail központnak, a központ aztán átküldi az üzenetet a következő e-mail 

központnak, majd az azután következőnek, amíg az üzenet el nem éri a célállomá-

sok rendszerében a végső e-mail központot. Brenda Bond egy kiemelő tollal világo-

san ábrázolta ezt a folyamatot az 5.1-es ábrán; a színes vonalak és nyilak az e-mail 



központok és a webböngészők közti lehetséges kommunikációs csatornákat mutat-

ták. 

Bond gondolatmenete letisztult, és abbahagyta, amivel éppen foglalkozott. 

Meglepődött és össze is zavarodott, amikor Virginia West rendőrfőnök-helyettes 

negyed négykor egyenruhában váratlanul belépett. West azonnal látta, hogy Bond 

egy gyáva, középkorú kukac, akire tökéletesen illik annak az embernek a profilja, 

aki tüzet okoz, levélbombát küld, meghamisítja a szemcseppet vagy a fájdalomcsil-

lapítót, gyűlölködő levelekkel vagy undorító, névtelen telefonokkal zaklat másokat. 

West háttal odahúzott elé egy széket, és karját a támlára téve leült, mint egy férfi. 

- Tudja, nagyon érdekes - kezdte elgondolkodva. - Az emberek többsége abból 

indul ki, hogy ha mobilról telefonál, nem tudják kideríteni a kilétét. Azt azonban 

nem tudják, hogy a hívás egy toronyhoz jön vissza. Ezek a tornyok egy mindössze 

egy mérföldes sugarú területet látnak el. 

Bond remegni kezdett; a blöff bevált. 

- Egy bizonyos fiatal riporter obszcén telefonhívásokat kapott - folytatta West. 

- És tudja, mit? - Hatásszünetet tartott. - A hívások ugyanabba a szektorba jönnek 

vissza, mint ahol ön lakik, Miss Bond. 

- Én, én, én… - dadogta Bond, és gondolataiban felrémlett a börtön képe. 



- De engem valójában a számítógép feltörés izgat. - West hangja keményebb 

lett, a rendőrségi bőrholmi recsegett, amikor kényelmesebb pozíciót vett fel. - És ez 

már bűncselekmény. A sztorik kiszivárogtatása a 3-as csatornának. Képzelje csak! 

Ez olyan, mintha valaki ellopná a maga programjait, és eladná a konkurenciának. 

- Nem! - fakadt ki Bond. - Én semmit sem adtam el! 

- Akkor hát ingyen adta át a sztorikat Webbnek. 

- Nem! - Bond most pánikba esett. - Soha nem beszéltem vele. Én csak a rend-

őrségnek segítettem! 

West egy pillanatra megnémult. Erre nem számított. 

- Miféle rendőrségnek? - nyögte ki végül. 

- Goode rendőrfőnök-helyettes utasított rá -, azzal Bond félelmében bevallott 

mindent. - Azt mondta, hogy egy titkos rendőrségi akció része. 

A székláb megcsikordult, amikor West felállt. Seth rettenetes halálhírét akkor 

tudta meg, amikor Hammert felhívta otthon; egész rosszul lett. 

- Ó, istenem - mondta Jude-nak, aki felvette a telefont. - Fogalmam sem 

volt…Nem is akarom zavarni. Tudok segíteni valamiben…? 

Hammer kivette a kagylót segítőkész fia kezéből. 



- Minden rendben, Jude - paskolta meg a vállát. - Virginia? - szólt bele a kagy-

lóba. 

 

Goode a Valós hazugságokat nézte videón; elnyúlt a kanapéján, a gázkandalló-

ban égett a tűz, a légkondit magasra csavarta, és Webb hívását várta, aki azt ígérte, 

hogy a hatórás hírek előtt megpróbál elszabadulni. Goode kezdett ideges lenni: ha 

Webb perceken belül nem jelenik meg, már nem marad idő sem beszélgetésre, sem 

másra. Amikor megcsörrent a telefon, Goode úgy kapta fel a kagylót, mintha az éle-

te múlna ezen a híváson, bárki is keresse. Goode nem számított Hammerre. Ahogy 

arra sem, hogy Hammer rendőrfőnök komoran közli vele Seth halálhírét, és hogy 

pontban fél ötkor az irodájába kéreti. Goode megelevenedve, mámoros boldogság-

gal ugrott fel a kanapéról. A hívás csak egyet jelenthet: Hammer hosszú szabadság-

ra megy, hogy szánalmas ügyeit rendezze, és Goode- ot nevezi ki ügyvezető helyet-

tesének. 

 

Hammer egészen mást tartogatott Jeannie Goode rendőrfőnökhelyettes számá-

ra. Bár a környezetében senki sem értette, hogy tud ebben a pillanatban is a munká-

ra gondolni, valójában semmi más nem lett volna ilyen gyógyító hatással rá. Kitisz-

tult az agya. Felébredt; a harag kék lángként égette végig az ereit. Úgy érezte, hogy 



már a tekintetével képes volna szétporlasztani valakit. Szürke, sima vászonnadrágot 

és hozzá illő blézert vett fel, szürke selyemblúzt és gyöngysort. Megigazította a ha-

ját, és lágy Hermes-permetet fújt a csuklójára. 

Judy Hammer rendőrfőnök kiment a sötétkék rendőrségi autójához, és bekap-

csolta az ablaktörlőt, hogy letisztítsa a szélvédőt az esőleverte levelektől. Lehátrált 

a felhajtóján, és ráfordult a Pine Streetre. A piszkos felhők közül ebben a pillanat-

ban tört elő a nap. 

Hammernek összeszorult a torka, és nagyot nyelt. A szemét könnyek marták; 

pislogott és mély lélegzetet vett, amikor először látta az utcát és a világot nélküle. 

Minden ugyanolyannak látszott, de mégsem volt ugyanaz. Vezetés közben nagyo-

kat sóhajtott, a szíve sérült volt, a vére jogos bosszúért kiáltott. Goode alkalmatla-

nabb pillanatot nem is választhatott volna a meglepő mutatványához, amin ráadásul 

rajta is kapták. Hammer ebben egészen biztos volt. 

 

Goode egészen magabiztos és önhitt volt. Nem látta értelmét, hogy egyenruhát 

vagy kosztümöt vegyen, amivel zaklatott főnöknője iránt kifejezhette volna a tiszte-

letét és azt, hogy tekintettel van rá. Goode inkább rövid khekiszoknyában és abban 

a pólóban hajtott be a belvárosba, amiben egész nap Webb hívására várt, aki a kert-

jében szorgoskodott: a felesége az utóbbi időben szemmel tartotta. Goode a számá-



ra kijelölt helyen állította le a Miatáját, és a szokottnál is arrogánsabban viselkedett 

mindenkivel, akivel útközben találkozott; lifttel ment fel a másodikra, ahol szép 

irodája egy saroknyira volt attól a lakosztálytól, ami nemsokára az övé lesz. 

Becsukta az ajtaját, és szokás szerint Webb számát tárcsázta; ha nem a jóképű 

tévériporter vette fel, rendszerint letette a kagylót. Goode élvezte, hogy olyan rend-

őrségi vonala van, ami zavarja a jeleket, és a hívót azonosító berendezést hasznave-

hetetlenné teszi. 

Éppen lecsapta a kagylót Webb feleségére, amikor feltárult az ajtaja, és Ham-

mer rendőrfőnök masírozott be, hogy megfeleljen a nevének (hammer = kalapács - 

a ford.). Goode első gondolata az volt, hogy a főnöknője milyen feltűnő jelenség 

szürkében. Goode második és egyben utolsó gondolata az volt, hogy Hammer 

cseppet sem tűnik gyásztól sújtottnak, ahogy Goode íróasztalához lépett, és felkapta 

a réztáblát, amibe Goode nevét gravírozták. 

- Ki vagy rúgva - közölte Hammer olyan hangon, ami Goode-ba fojtotta a kér-

déseket. - Kérem a fegyveredet és a jelvényedet. Most azonnal szedd össze az író-

asztalodból a holmidat. Hadd segítsek - mondta, és a névtáblát a szemétbe dobta, 

majd egyetlen pillantásra sem méltatva sarkon fordult, és kiment. Hammer úgy 

ment végig a főkapitánysága folyosóin, mint egy fúria, mégis segítőkészen biccen-

tett és szalutált a beosztottjainak, akik mellett elhaladt. A rádió már szétkürtölte a 

férje halálhírét, és a charlotte-i rendőrség munkatársai a vezetőjük iránti részvét és 



újonnan felfedezett tisztelet fogta el. Az ördögbe is, a betegség és a haláleset ellené-

re is mindvégig itt volt, és nem hagyta őket cserben. Amikor egy őrmester észrevet-

te a holmijával tömött zsákokkal és dobozokkal elosonó Goode-ot, az Adam, Baker, 

Charlie és David zsaruk körében, a nyomozóknál és a technikai biztosítóknál nagy 

volt az öröm. A zsaruk a parkolóban és az eligazító-szobában összeütötték a tenye-

rüket, és a derekukat csapkodták boldogságukban. A szolgálatos kapitány a nem 

dohányzó irodájában rágyújtott egy kitűnő görbe szivarra. 

Brazil a csipogóján értesült a jó hírről, amikor a parkolóban olajat cserélt a ko-

csijában. Bement, és West otthoni számát tárcsázta. 

- Bond nem zaklat többé. - West igyekezett hűvösen viselkedni, de rettenetesen 

büszke volt magára. - Goode nem szedi ki többé a sztorijaidat a kis szarzsákból, és 

nem szivárogtatja ki Webbnek. 

Brazil döbbent és mámorosan boldog volt.  

- Nem lehet! 

- De igen. Vége. Hammer kirúgta Goode-ot, és Bond lebénult. 

- Bond hívogatott? - Brazil ezt lehetetlennek tartotta. 

- Ühüm. 



Brazil különös csalódottságot érzett, hogy nem egy dinamikusabb, vonzóbb nő 

fantáziált ilyesmiket vele kapcsolatban. West megérezte, és nem is rejtette véka alá. 

- Nem nézed helyes szemszögből - figyelmeztette Brazilt. 

- Mit? - adta Brazil az értetlent. 

- Nézd, Andy, sokszor láttam már ilyet, és ez független attól, hogy férfi vagy 

nő teszi, bár a nők nagy valószínűséggel nem mutogatják magukat, ezért legalább 

hálás lehetsz - magyarázta. - Az efféle nem a szexről vagy arról szól, hogy normális 

módon vonzódsz valakihez. Ez arról szól, hogy a markában tarthat, hatalma van fö-

lötted, és lealacsonyíthat. Valójában egyfajta erőszak. 

- Tudom - felelte Brazil. 

Azért továbbra is azt kívánta, hogy a szavakkal támadó zaklatója legalább ki-

csivel csinosabb lett volna, és akaratlanul is felmerült benne, hogy mi az, amiért az 

autómosós patkány és most Brenda Bond is éppen őt választotta. Mi az ok? Olyan 

jelzéseket ad le, amiből azt gondolják, hogy kihasználhatják? Bármibe lefogadja, 

hogy Westtel vagy Hammerrel nem tesznek ilyesmit. 

- Dolgom van - közölte West, és magára hagyta a csalódott és ingerült Brazilt, 

aki visszament olajat cserélni, de most igyekezett mielőbb befejezni. Hirtelen tá-

madt egy ötlete. 



Westnek is. Felhívta Rainest, ami feltétlenül váratlan és abnormális cselekedet 

volt a részéről. West minden ismerőse tudta, és el is fogadta, hogy Brazil kivételé-

vel soha senkit sem hív fel. Rainesnek nem volt éjszakai ügyelete, és alig várta, 

hogy megnézze a hétvégén szerzett, friss sportbaki-videót. Westnek pizzához volt 

kedve. Úgy határoztak, hogy ezt a kettőt kellemesen össze tudják egyeztetni. 

Raines elindult West felé az átépített, extrákkal felszerelt, csupa fekete, 73-as 

Corvette Stingray-jén, aminek füstszínű tetőüvege, belső erősítője és ablakra ra-

gasztott öntapadó címkéje volt. West rendszerint már messziről hallotta, ha jön. 

 

Brazil arra gondolt, hogy valamivel ki kellene fejeznie köszönetét, amiért West 

megoldotta az élet válságát. Úgy képzelte, hogy kettesben ünnepelhetnének. Miért 

is ne? Nagy nap mindkettőjüknek. West megszabadította Bondtól és Webbtől, West 

és az egész rendőrség megszabadult Goode-tól. Brazil a legközelebbi Ugorj be 

boltba sietett, és kiválasztotta a hűtőből a legjobb bort, egy 1992-es Dry Creek 

Vineyard Fume Blancot, kilenc dollár negyvenkilenc centért. 

West meg lesz lepve és örülni fog, ő pedig kicsit simogathatja Nilest. Talán 

egy kicsivel több időt tölthet West házában, és többet megtudhat róla. West talán 

meghívja tévézni vagy zenét hallgatni; kettesben borozgatnak majd a nappaliban, a 

korai éveikről beszélgetnek, elmesélik az álmaikat. 



Brazil Dilworth felé haladt a kocsijával. Alig látott attól a boldog tudattól, hogy 

minden gondja megoldódott, és hogy ilyen barátja van. Eszébe jutott, hogy vajon 

mit csinálhat az anyja, és örült, hogy a gondolat már nem keseríti el többé. Nem 

érezte úgy, hogy az anyja döntéseit befolyásolná, amit ő tett vagy éppen nem tett 

meg érte. 

 

West nappalijában nem égett a lámpa, és be volt kapcsolva a tévé. Rainesszel a 

kanapén ültek, és egy három emeletes sajtos pizzát ettek. Raines a kanapé szélén 

ült, Coors Lightot ivott, és odavolt az új videójától. Kétségtelen az eddigi legjobb 

volt, és magában azt kívánta, bárcsak West békén hagyná, hogy nézhesse. De West 

nem hagyta nyugton: csókolgatta, harapdálta, ujjaival beleszántott sűrű, göndör, fe-

kete hajába. 

West az idegeire ment, és általában tőle szokatlan módon viselkedett. 

- Mi az ördög bújt beléd? - kérdezte szórakozottan. Megpróbált West fölött át-

nézni, miközben a szőnyeget dagasztó Niles lelkesedésével csavargatta West haját. 

- Igen, igen! Micsoda zsákolás! Tépd le a palánkot! Az anyád! Ááááá! Nézd 

már! Jézusom! Egyenesen a rúdba! Ember! - Raines hátrahanyatlott. 

A következő tíz percben jéghoki következett. A kapus lába közé bot került. 

Egy korong két arcrácsról is visszapattant, és szájon találta a bírót. Raines egészen 



nekivadult. Semmit sem szeretett jobban a sportnál és a sérüléseknél, főként, ha a 

kettő együtt járt. 

Minden tragédiánál elképzelte, hogy elsősegélyládájával és hordágyával beront 

a helyszínre. Raines, a megmentő. West kigombolta a blúzát. Rávetette magát, 

eszeveszetten csókolta. Raines letette a pizzáját. 

- Már megint a hormonok? - Még sosem látta Westet ilyen frusztráltnak. 

- Nem tudom. - West újabb gombokkal és kapcsokkal bajlódott. 

 

Már hevesen csókolóztak a kanapén. Niles a mosogató fölötti szentélyében ma-

radt. Nem kedvelte Gumi Embert, ahogy Niles magában Rainest nevezte, miután 

észrevett néhány radiálgumi-hirdetést egy újságban, amivel a macskahomokos ládá-

ját bélelték. Gumi Ember sértően hangos volt, soha nem volt kedves Nileshoz, és 

nem méltányolta. Néha lehajította a kanapéról, és bizonyára most is ezt tette volna, 

ha Niles próbára teszi a szerencséjét, de Niles okosabb volt ennél. 

Imádattal nézte a távoli, szomorú királyt. Segítek rajtad, egyet se félj. A gazd-

asszonyom tud a mosásnyi pénzről. Nagy hatalmú, és megvéd téged, meg az 

uszbíszíeket. Niles füle megrándult: újabb motorzúgást hallott, ezúttal egy mély, 

kellemes bugást, amire rögtön ráismert. Zongora Ember volt, az a kedves ember, 

aki Niles gerincén zongorázott, meg a bordáin, és a füle mögött vakarászta, míg 



Niles el nem dőlt a gyönyörűségtől, és remegni nem kezdett tőle az ablaküveg. 

Niles felállt, nyújtózkodott, és izgatott lett, amikor Zongora Ember hallhatóan lassí-

tott a ház mögött, ahol régebben is parkolt, amikor ezért vagy azért eljött. 

 

West és Raines nem volt éppen fogadóképes helyzetben, amikor megszólalt a 

csengő. Raines most már csak arra koncentrált, amit csinált, és maximum percek 

választották el a beteljesedéstől. Igazán kellemetlen és tapintatlan, hogy valaki beje-

lentés nélkül ilyenkor merjen beugrani. Raines intenzív, gyilkos dühöt érzett, ami-

kor izzadtan és lihegve elhúzódott a kanapé végébe. 

- Istenverte rohadék! - fakadt ki. 

- Majd én kinyitom - mondta West. 

Felállt; húzott, cipzárt rántott, gombolt, és menet közben a haját igazgatta. Ré-

mesen nézett ki, és amikor ismét megszólalt a csengő, csak abban reménykedett, 

hogy nem a kétháznyira lakó Mrs. Grabman jött át, egy elég kedves idős asszony, 

aki sajnos minden hétvégén, amikor West otthon volt, átjött, és a kertjében termett 

zöldség ajándékozását ürügyül használva a szomszédság valamely gyanús tagjára 

hívta fel a figyelmét. Westnek már hosszú sorban értek a paradicsomok a konyhá-

jában, és a hűtőjének két polca is tele volt gombával, zöldbabbal, tökkel és cukkini-

val. 



A biztonságra sokat adó West, aki sosem jutott el odáig, hogy riasztót szerel-

tessen fel, kikiáltott: 

- Ki az? 

- Én - felelte Brazil. 

Brazil izgatottan és a bent zajló eseményekről mit sem sejtve állt a borral a lép-

cső aljában. Az utcában álló régi fekete Corvette-ről azt hitte, hogy egy környékbeli 

kölyöké. Meg sem fordult a fejében, hogy Denny Raines mentőkocsin kívül mással 

is jár. West kinyitotta az ajtót, és Brazil arca felragyogott, amikor meglátta. Átnyúj-

totta a barna zacskóba csomagolt bort. 

- Gondoltam, legalább áldomást ihatnánk… - kezdte. 

West esetlenül elvette a bort, és zavarónak érezte magán Brazil tekintetét, aki 

hirtelen felfigyelt kócos hajára, a nyakán levő piros foltokra és a csálén begombolt 

blúzára. Brazil arcáról lehervadt a mosoly, ahogy West bűncselekményének színhe-

lyét végigpásztázta. Raines megjelent az asszonya mögött, és lenézett a lépcsőn 

Brazilra. 

- Hé, hogy van, öregem? - vigyorgott rá. - Szeretem a sztorijait…  

Brazil úgy futott vissza a kocsijához, mintha üldözné valaki. 

- Andy! - ordított utána West. - Andy! 



Lesietett a lépcsőn, de a BMW már eldübörgött a lemenő nap felé. Raines be-

ment West után a nappaliba. West újragombolta a blúzát, és idegesen lesimította a 

haját. Egy olyan asztalra tette a bort, ahol nem láthatta, és nem emlékeztette arra, 

aki hozta. 

- Mi a fene ütött belé? - kérdezte Raines. 

- Temperamentumos író - mormolta West. 

Rainest azonban már nem Brazil érdekelte. Westtel még sok zsákolás várt rá-

juk; átölelte a nőt hátulról, fogdosta, és nyelvével a fülét nyalta. A játék befejezet-

len maradt, amikor West kibújt a karjából, és Rainest kicselezve, magával vitte a 

labdát. 

- Fáradt vagyok - vetette oda West. 

Raines égnek emelte a tekintetét. Elege volt West sportszerűtlenségéből és 

szankcióiból. 

- Jól van - mondta, és kivette a bakivideót a lejátszóból. - Csak egyet kérdezek, 

Virginia. - Dühösen az ajtóhoz ment, majd visszafordult, és Westre szegezte parázs-

ló tekintetét. - Amikor evés közben megszólal a telefon, mit teszel, miután letetted a 

kagylót? Folytatod az evést, vagy azt is elfelejted? Vagy egyszerűen abbahagyod, 

mert közbejött egy apróság? 



- Attól függ, mit eszem - válaszolta West. 

 

Brazil vacsorája későre maradt, és a Shark Finn étteremben került sor rá az Old 

Pineville Roadon, a Bourbon Streetnél. Miután elszáguldott Westtől, céltalanul au-

tózott, és percről percre dühösebb lett. Talán nem a legbölcsebb lépés volt, hogy 

megállt Tommy Axel Fourth Ward-i öröklakásánál, aminek rózsaszínre volt festve 

az ajtaja. Brazilnak feltűnt, hogy több férfi is megnézi, amíg a parkolóból a lakás 

ajtajához megy. Nem viselkedett túlzottan barátságosan velük, és ami azt illeti, 

Axellel sem. 

Amit Axel első randinak, Brazil pedig bosszúnak tekintett, a Shark Finn’s Jaws 

Raw bárban kezdődött, egy tátott szájú, rémült üvegszemű, kitömött, hálóval fogott 

óriáscápa tiltakozása közepette. A faasztalokon nem volt terítő, a hajópadlót nem 

lakkozták le. Kókuszdióba vésett arcképek, felkunkorodó lábú tengeri csillagok és 

színes üvegek díszítették a helyiséget. Brazil egy Red Stripe sört szopogatott, és 

felmerült benne, hogy talán kezd teljesen elmenni az esze, hogy meggondolatlansá-

ga és hevessége ebben a pillanatban ide juttatta. 

Axel lángoló tekintettel meredt rá, mert képzelete életre kelt, és attól félt, hogy 

ha csak egy másodpercre is leveszi a szemét Brazilról, a látomás köddé foszlik. 

Brazil biztosra vette, hogy a nyers osztrigát faló, lassan lerészegedő vendégkör már 



rég sejti Axel szándékait, és rosszul ítéli meg az övét. Ez már csak azért sem volt 

túl szerencsés, mert az itt vacsorázó férfiak többsége teherautó-sofőr volt, és nemes 

hivatásának tekintette a nők teherbe ejtését, a fegyverviselést és a homokosok ki-

nyírását. 

- Gyakran jársz ide? - lötykölte a sötétbarna üvegben a sörét Brazil. 

- Mikor hogy. Éhes vagy? - vigyorgott Axel, és kivillantotta szép, fehér fogait. 

- Mondhatni - felelte Brazil. 

Felálltak és átmentek a rákvendéglői részbe, ami nem sokban különbözött a 

nyers ételek bárjától, csak itt magas támlájú székek voltak az asztalok körül, és a 

mennyezeti ventillátorok olyan vadul forogtak, mintha el akarnának repülni. Jimmy 

Buffett játéka szólt a hangszórókból. Az asztalukon gyertya égett a Tabasco-szósz 

mellett, az asztal billegett, így Brazil kénytelen volt több zacskó rágcsálnivalóval 

alátámasztani. Axel sok Myers rummal készült Cápatámadás-t rendelt, és rábeszél-

te Brazilt, hogy próbálja meg a Rumfutó-t, amiben annyi volt az alkohol, hogy Bra-

zil agyában a biztosítékok felét kicsapta. 

És ha még nem lett volna elég nagy bajban, Axel egy egész vödörnyi jégbe hű-

tött Rolling Rock sört rendelt. A zenekritikus biztosra vette, hogy ez bejön. Brazil 

egy kiskutya, akit szépen be lehet tanítani. Axel döbbenten ébredt rá, hogy a fiú ta-

lán még sosem volt részeg. Hihetetlen! Hol nőtt fel, egy kolostorban vagy egy 



mormon egyházközösségben? Brazil megint csak a középiskolás éveiből származó 

egy számmal kisebb farmert viselt, és a teniszcsapat pólóját. Axel megpróbált nem 

gondolni arra, milyen lenne lehámozni róla a ruhát. 

- Mindent finoman készítenek - mondta, és rá sem nézett az étlapra, amikor kö-

zelebb hajolt a gyertyafényben. - Kagylófalatkákat, ráktortát, halas szendvicset. 

Szeretek vegyes sült tenger gyümölcseit enni, és rendszerint csőben sült fésűkagy-

lót rendelek. 

- Oké - mondta Brazil a vele szemben ülő két Axelnek. - Szerintem te megpró-

bálsz leitatni. 

- Ugyan - intett Axel a pincérnőnek. - Még alig ittál. 

- Nem is szoktam. És ma reggel nyolc mérföldet futottam - figyelmeztette Bra-

zil. 

- Ez igen - méltányolta Axel. - Nagyon csendes életet élsz. Úgy fest, korrepe-

tálnom kéne téged, hogy felzárkóztassalak. 

- Szó sem lehet róla. - Brazil haza akart menni, és el akart rejtőzni az ágyban. 

Egyedül. - Nem érzem jól magam, Tommy. 



Axel azt bizonygatta, hogy az ételtől majd jobban lesz, és ez többé-kevésbé 

igaz is volt. Brazil jobban lett, miután hányt a vécében. Innentől jeges teát ivott, és 

várta, hogy bensőjének vihara lecsendesedjék. 

- Mennem kell - mondta az egyre morcosabb Axelnek. 

- Még ne - erősködött Axel, mintha az övé lenne a döntés. 

- De igen. Már itt sem vagyok. - Brazil udvariasan makacs volt. 

- Még nem is beszélgettünk - közölte Axel.  

- Miről? 

- Tudod. 

- Találgatnom kell? - Brazil kezdett bosszús lenni, és a gondolatai még mindig 

Dilworth-ben jártak. 

- Tudod - ismételte égő tekintettel Axel. 

- Csak jó barátságot szeretnék - mondta Brazil. 

- Én is. - Axel ennél nem is akarhatott volna többet. - Szeretném, ha igazán jól 

összemelegednénk, hogy remek barátok legyünk. 

Brazil felismerte a konzervszöveget, ha ilyesmivel találkozott. 



- Te másképp akarnál barát lenni, mint én. És most rögtön akarod kezdeni. 

Mindegy, mit állítasz, tudom, hogy működik ez, Tommy. Nem vagy őszinte. Ha azt 

mondanám, hogy hazamegyek veled, így ugranál - pattintott az ujjával. 

- És? Mi ezzel a baj? - Axelnek nagyon tetszett az ötlet, és eltűnődött, hogy 

van-e legalább halvány esélye. 

- Látod? Ellentmondás. Ez nem barátság. Hanem ágyba bújás - világosította fel 

Brazil. - Nem egy darab hús vagyok, és egyéjszakás kalandokra sem vágyom. 

- Ki beszélt egy éjszakáról? Én hosszú távon gondolkodom - bizonygatta Axel. 

Brazil akaratlanul is felfigyelt két dagadó izmú, tetovált pasira, akik koszos 

overallt viseltek, és hosszú nyakú üvegből vedelték a Budweisert. Kihallgatták a 

beszélgetésüket, és dühösen meredtek rájuk. A viselkedésük nem sok jót ígért, és 

Axelt annyira lekötötte a rögeszméje, hogy nem figyelt fel az asztalon doboló töm-

pe ujjakra, a hitvány szájakban ugráló fogpiszkálókra és az ide-oda ugráló szemek-

re, ahogy a két pasi agya a tervet koholta, amit majd a sötét parkolóban valósítanak 

meg, amikor a két buzi kimegy a kocsijához. 

- Nagyon mély érzéseket táplálok irántad, Andy - folytatta Axel. - Az igazat 

megvallva, szerelmes vagyok beléd. - Hátradőlt a széken, és drámai gesztussal ma-

gasba emelte a karját. - Tessék! Kimondtam. Gyűlölj, ha akarsz. Hagyj itt. 



- Elhányom magam - közölte Rizzo, akinek látható tetoválása egy nagy mellű 

nő volt, akit Aprónak hívtak. 

- Friss levegőre van szükségem - tódította a haverja, Buzz Shifflet. 

- Tommy, szerintem okos dolog volna, ha amilyen gyorsan csak tudunk, eltű-

nünk innen - mondta Brazil halkan és erélyesen. - Hibát követtem el, és elnézést ké-

rek, oké? Nem kellett volna átjönnöm, és most nem kellene itt lennünk. Rossz ked-

vem volt, és rajtad vezettem le. Most pedig vagy lelépünk, vagy meghalunk. 

- Szóval mégis gyűlölsz. - Axel áttért a lelombozott, mélyen megsértettél visel-

kedésére. 

- Akkor maradj itt - állt fel Brazil. - Ideállok a bejárat elé a kocsiddal, és beug-

rasz, oké? Megértetted? - Westre gondolt, és visszatért a haragja. 

Brazil úgy nézett körül, mintha bármelyik pillanatban tűzharcra számítana, és 

készen is állna rá, bár tisztában van a korlátaival. Mindenütt sört vedelő 

bumburnyákok ültek, sült halat faltak tartármártással, koktélszósszal és ketchuppal. 

Axelt és Brazilt bámulták. Axel most már belátta, hogy okosabb, ha Brazil egyedül 

hozza oda a kocsit. 

- Majd én fizetek, míg te odavagy - mondta Axel. - A vacsorát én állom. 



Brazil tökéletesen tisztában volt vele, hogy a két overallos, nagydarab pasi e 

pillanatban kint van a rosszul megvilágított parkolóban, és a két homokosra vár. 

Brazilt nem különösebben izgatta, hogy rosszul ítélik meg, az életében hozott dön-

tései sem zavarták, de nem vágyott arra, hogy félholtra verjék. Gyorsan gondolko-

dott, majd megkereste a hoszteszt a bárban, ahol a nő egy asztalnál ült, cigarettá-

zott, és a konyhafőnök másnapi ajánlatát írta egy táblára. 

- Asszonyom, ha nem zavarom, nagy dologban kérném a segítségét - szólította 

meg udvariasan. 

A nő szkeptikusan nézett rá, a modora némileg megváltozott. A pasik minden 

este ilyeneket mondtak, miután több vödör sört bevedeltek. A „nagy dolog” mindig 

ugyanaz volt, és könnyen lehetett orvosolni, ha hajlandó volt tíz percre hátra menni 

az étterem mögé, és letolni a farmerját. 

- Mi van? - kérdezte a genyóról tudomást sem véve, és írt tovább. 

- Tűre van szükségem - mondta az. 

- Mire? - nézett fel a nő. - Varrni akar? 

- Nem, asszonyom. Tű kellene, varrótű, és valami, amivel fertőtleníthetem. 

- Minek? - ráncolta a nő a homlokát, és kinyitotta nagy, műanyag retiküljét. 

- Szálkához. 



- Ja! - A nő végre megértette. - Hát nem rémes, amikor belemegy az ember uj-

jába? Ez a hely tele van velük. Tessék, szívem. 

Kihalászott egy kis átlátszó, műanyag tokban levő varrókészletet, amit egy 

szállodai szobából hozott el, ahova egy gazdag pasi vitte fel, és kivett egy tűt, majd 

átnyújtotta Brazilnak egy üveg körömlakklemosóval együtt. Brazil acetonba már-

totta a tűt, és kiment a verandára. A két gazfickó valóban ott dekkolt a parkolóban: 

a kocsik körül ténferegtek, és vártak. Megindultak felé, amikor észrevették, mire 

Brazil gyorsan megszúrta a bal mutatóujját, aztán a jobb hüvelyk- és mutatóujját, és 

kinyomott annyi vért, amennyit csak bírt. A vérrel összemaszatolta az arcát, majd 

tenyerébe temette az arcát, mintha szédülne. 

- Jaj, istenem! - nyögött fel, a lépcsőn lebotorkálva. - Jézusom! - A veranda 

korlátjának esett, nyögdécselt, és véresen visszataszító arcát fogta. 

- A francba. - Rizzo odaért hozzá, és megdöbbenve hőkölt vissza. - Mi a fene 

történt veled? 

- Bent, az unokatestvérem… - válaszolta elhalóan Brazil. 

- A buzi, akivel egy asztalnál ültél? - kérdezte Shifflet.  

Brazil bólintott. 

- Az. AIDS-e van, a fenébe is, és rám kente a vérét? Elhiszitek? Ó, istenem.  



Lebotorkált még egy fokot. Shifflet és Rizzo kitértek előle. 

- A szemembe meg a számba ment! Tudjátok, mi jelent, nem? Van itt kórház a 

közelben, ember? Muszáj kórházba mennem! Elvinnétek kocsival? 

Brazil dülöngélt, és majdnem nekik ment. Shifflet és Rizzo elinaltak. Beugrot-

tak a megerősített karosszériájú, négy láb széles, túlméretezett gumikerekű Nissan 

XE-be, ami köveket szórt szét. 

  

Huszonötödik fejezet 

 

Másnap, azaz hétfőn éjjel III. Blair Mauney szintén kellemesen vacsorázott a 

királynő városában. A chicagói Mortonhoz ült be, ahol rendszerint megfordult, ha 

üzleti ügyei a székházba szólították. A Carillon melletti, és az Első Presbiteriánus 

Egyház templomával szemközti rendkívül elegáns, színes üvegablakos grill étte-

remben már törzsvendégnek számított. A templomnak is színes üvegablakai voltak, 

csak régebbiek és látványosabbak, kivált sötétedés után, amikor Mauney magá-

nyosnak érezte magát, és kedve támadt csavarogni. 

Mauney nem volt kíváncsi a csinos pincérnő magyarázatára, aki nyers húsok-

kal és élő, megkötött ollójukat rázó homárral megrakott zsúrkocsiját tolta felé. 



Mindig New York-i módra elkészített, közepesen átsütött marhaszeletet evett, héjá-

ban főtt burgonyát csak vajjal, és paradicsomsalátát apróra vágott lila hagymával, 

valamint a Morton híres rokfortos öntetével. Ezt aztán több pohár Jack Blackkel öb-

lítette le, amit jéggel szervíroztak. Holnap Cahoonnal és a vállalati kockázatpolitika 

elnökével, a hitelügyek elnökével, a USBank South elnökével és egy rakás vezér-

igazgatóval reggelizik. Repi. Cahoon olimposzi irodájának csicsás asztala körül ül-

nek majd. Nincs válság, még jó hír sem indokolja az összejövetelt, amennyire 

Mauney tudta, csak mindig ugyanaz. Neheztelése egyre nőtt. 

A bankot az ősei alapították 1874-ben. Mauney-nak kellene betelepednie a ko-

ronába, az ő fekete-fehér arcmásának kellene rendszeresen megjelennie a Wall 

Street Journalban. Mauney utálta Cahoont, és amikor csak alkalom kínálkozott, mé-

regtablettákat szórt szét a főnökéről, gonosz pletykát terjesztett a különcségeiről, 

rossz ítélőképességéről, hülyeségéről, és a veszélyes indítékairól mindannak a jó-

nak, amit Cahoon a világban tett. Mauney megkérte, hogy a maradékot csomagol-

ják be, mert később esetleg megéhezhet a fényűző Park Szállóban, a Soutpark Mail 

közelében levő szobájában. 

Kifizette a hetvenhárom dollár hetven centet, és két százalékkal kevesebb bor-

ravalót hagyott a szokott 15%-nál, amit a papírvékony zsebszámológépen számított 

ki, amit a tárcájában hordott. A pincérnő sokára hozta ki a negyedik italát, és a sok 

munka nem mentség. Kiment az étterem előtti járdára a West Trade Streetre, és a 



londinerek rögtön szokás szerint kapkodták magukat. Mauney beszállt a bérelt fe-

kete Lincoln Continentaljába, és úgy döntött, még nincs kedve visszamenni a szál-

lodába. 

Futólag a feleségére gondolt, vég nélküli műtétjeire és más orvosi hobbijaira, 

ahogy magában elnevezte őket. Felháborító, mit költ rá évente, és valójában egy 

fikarcnyival sem néz ki jobban. Kirakati próbababa, aki főz és koktélpartikra jár. 

Mauney vállalati agyában mélyen eltemetve még élt Polly emléke Sweetbriarban, 

amikor Mauney kazalnyi haverjával együtt kocsival egy májusi szombat estén el-

mentek táncolni. Polly tüneményes volt a kék ruhájában, és észre sem vette 

Mauney-t. 

És ezzel megbabonázta. Mauney másra sem vágyott, csak Pollyra. Polly azon-

ban elfoglalt volt, nehezen lehetett elérni, és fütyült rá. Mauney napjában kétszer 

hívogatta. Elment az egyetemi városba. Reménytelenül szerelmes lett. Polly termé-

szetesen tudta, mit csinál. 

Otthon alaposan felkészítették, amit a bentlakásos iskolában, ezen az előkelő 

fiatal lányoknak fenntartott főiskolán tovább mélyített. Pontosan tudta, milyenek a 

férfiak, ha egy fiatal lány fogadja a közeledésüket. Polly tudta, hogyan legyen elér-

hetetlen, mint ahogy azt is, hogy Mauney régi, jó családból való, és olyan vagyo-

nos, mint amire gyerekkora óta sóvárgott, mert érzése szerint ez volt a sorsa, ami 

jogosan járt neki. 



Az esküvőre a megismerkedésük után tizennégy hónappal került sor, és ponto-

san két héttel azután, hogy Polly cum laude végzett angol irodalom szakon a főisko-

lán, ami büszke, újdonsült férje szerint kiválóan alkalmassá tette, hogy meghívókat 

és köszönőleveleket írjon. 

Mauney nem tudta volna meghatározni, hogy a felesége számos egészségügyi 

komplikációja mikor kezdődött. Úgy tűnt, hogy második gyermekük születéséig 

energikusan teniszezett és élvezte a tehetős élet örömeit, amiket Mauney biztosított 

számára. Nők. Mauney sosem tudott eligazodni rajtuk. Megtalálta az Ötödik utcát, 

és lassan ment, mint mindig, ha elgondolkodott. Izgatott lett, amikor a kocsi abla-

kán át az éjszakai életet nézte, és a holnap délutáni hazaútjára gondolt. Mauney fe-

lesége azt hitte, hogy három napig marad Charlotte-ban. Cahoon és társai azt hitték, 

hogy Mauney reggeli után visszatér Asheville-be. Valamennyien tévedtek. 

 

Mialatt a családok Los Angeles és New York távoli repülőtereiről útnak indul-

tak, a lesújtott rendőrfőnök és a fiai átnézték Seth szekrényeit és komódfiókjait: el-

végezték a halott ruhái és személyes tárgyai elosztásának és kiszortírozásának fáj-

dalmas feladatát. Hammer képtelen volt elhunyt férje ágyára pillantani, ahol a rém-

álom elkezdődött, és ahol Seth ivás közben arról fantáziált, hogyan okozhatna ezút-

tal igazán nagy fájdalmat neki. Sikerült, Seth, gondolta Hammer. Rájöttél a nyitjára. 



XXL-es ingeket, sortokat, alsóneműt, zoknikat hajtogatott össze, és az Üdvhadsereg 

számára papírszatyrokba tette. 

Nem döntöttek Seth értékei - négy különböző Rolex órája, a jegygyűrűje, amit 

tíz éve már nem tudott az ujjára húzni, az arany vasutas óragyűjteménye (ami még a 

nagyapjáé volt), a Jaguárja, nem is szólva a részvényei és a készpénze - felől. 

Hammer nem ragaszkodott egyikhez sem, és az igazat megvallva, arra számított, 

hogy a végrendeletében Seth még utoljára kisemmizi. Hammer sosem volt anyagi-

as, és nem most jött el az ideje, hogy elkezdje. 

- Nem ismerem az ügyeit - vallotta be a fiainak, akik szintén nem ragaszkodtak 

az értékekhez. 

- Jellemző - mondta Jude, és levette a fogasról a következő öltönyt, majd ösz-

szehajtogatta. - Az ember azt hinné, hogy megbeszélte veled a végrendeletét, ma-

ma. 

- Részben az én hibám is - csukott be Hammer egy fiókot, és azon tűnődött, 

hogy bírta volna ezt egyedül elvégezni. - Sosem kérdeztem. 

- Az ilyesmit nem kell megkérdezni. - Jude hangjából kiérződött a neheztelés. - 

Az együttélés lényege, hogy megosszuk egymással a fontos dolgokat, nem? A ti 

esetetekben például azért is, hogy megtervezhesd a jövődet arra az esetre, ha vele 

valami történne, nem? Ami a pocsék egészségi állapotát illette, erre jó esély volt. 



- Megterveztem a jövőmet. - Hammer körülnézett a szobában, és tudta, hogy 

annak minden molekulájától meg kell szabadulnia. - Egész jól elboldogulok egye-

dül is. 

Randy fiatalabb és dühösebb volt. Véleménye szerint az apja önző és neuroti-

kus ember volt, mivel elkényeztették, és mások csakis abban a tekintetben érdekel-

ték, hogy milyen szerepet tölthettek be az ő könnyelmű és temetetlenül mohó életé-

ben. 

Randyt különösen az dühítette, ahogy az anyjával bánt, aki szerinte megérde-

melte, hogy jóságáért és bátorságáért valaki csodálja és szeresse. Odament Ham-

merhez, és átölelte. Hammer éppen egy Key Westen vásárolt pólót hajtogatott ösz-

sze, amit ritka vakációik egyikén vett Seth. 

- Ne - tolta el a fiát gyöngéden, és a szemét elfutották a könnyek. 

- Gyere át hozzánk L.A.-be egy kis időre - invitálta szeretettel Randy, aki csak 

azért is magához vonta. 

Hammer megrázta a fejét, és folytatta a munkát; elhatározta, hogy a lehető leg-

gyorsabban kiüríti a házból mindazt, ami Sethre emlékezteti, hogy folytathassa az 

életét. 

- A legjobb ellenszer a munka - magyarázta. - És van egy ügy, amit meg kell 

oldanom. 



- Ügyek mindig akadnak, mama - jegyezte meg Jude. - Örülnénk, ha eljönnél 

New Yorkba. 

- Mit tudtok erről a Phi Béta Kappa kulcsról ezen a láncon? - tartotta fel a kul-

csot Randy. - Egy bibliában volt, ennek a fióknak a végében. 

Hammer úgy nézett a láncra, mintha fejbe kólintották volna. A kulcs az övé 

volt, a Bostoni Egyetemen kapta, ahol négy nagyon ösztönző évet töltött, és ahol 

osztályelsőként végzett két szakon - büntető igazságszolgáltatás és történelem -, 

mert hitte, hogy e kettő elválaszthatatlan egymástól. Hammer születési előjogok 

vagy azon ígéret híján nőtt fel, hogy sokra viheti, mivel négy fiútestvér mellett az 

egyetlen lány volt, egy olyan családban, ahol ritka vendég volt a pénz, és ahol az 

anyja nem helyeselte a veszélyes terveket, amiket a lánya forgatott a fejében. Judy 

Hammer Phi Béta Kappa kulcsa győzelem volt, és amikor eljegyezték egymást, 

Sethnek adta. Seth sokáig viselte - addig, amíg meg nem hízott, és el nem töltötte a 

gyűlölet. 

- Azt mondta, hogy elvesztette - jegyezte meg csendesen Hammer, amikor 

megszólalt a telefon. 

 

West rettenetesen szégyellte, hogy ismét zavarja a főnöknőjét. Miközben a bel-

város felé tartott, a rendőrségi kocsijában levő mobilon sűrűn kért bocsánatot. Five 



Points szívébe még több rendőrautó és egy mentő is igyekezett. Ismét brutális gyil-

kosság áldozata lett egy idegenből érkezett férfi. 

- Jaj, istenem! - lehelte Hammer, és lehunyta a szemét. - Hol? 

- Beugrom érted - ajánlotta West a vonalban. 

- Nem, nem! - tiltakozott Hammer. - Inkább mondd meg, hol! 

- Cedar Street, a stadionon túl - mondta West, és még átrohant egy sárga lám-

pán. - Az ottani elhagyott épületek. Közel a hegesztőgépgyárhoz. A közelbe érve 

már látsz majd minket. 

Hammer felkapta az ajtó melletti asztalról a kulcsait. Nem vette a fáradságot, 

hogy a szürke kosztümöt és a gyöngyeit levesse. 

 

Brazil rettegve autózott a városban, amikor a szkenneren meghallotta a hívást. 

Gyorsan a helyszínre ért, és most farmerben és pólóban nyugtalanul toporgott a 

helyszínt lezáró sárga szalag mögött; frusztrálta, hogy senki sem engedi át. A zsa-

ruk úgy bántak vele, mint egy riporterrel, aki semmiben sem különbözik a többi, a 

helyszínen kutakodó újságírótól, és Brazil nem értette, miért. Hát nem emlékeznek 

arra, amikor egyenruhában volt, és éjszakánként gyalogosan üldözte velük a bűnö-

zőket, és verekedésekben vett részt? 



West másodpercekkel Hammer után ért oda, és a két nő elindult a gyommal 

felvert terület felé, ahol a Cedar és az Első utcáktól távol, egy nagy kuka mellett vé-

letlenszerűen parkolt egy fekete Lincoln Continental. A hegesztőgépgyár gótikus 

sziluettként tornyosult sötét ablakaival a grund fölé. Rendőrségi fények villogtak, a 

távolban egy sziréna sikoltott, ahogy baj történet valakivel a város másik végében. 

A Norfold-Southern vonat hangosan zötyögött el a közelben húzódó síneken, a 

mozdonyvezető kibámult a szerencsétlenségre. 

A kocsi szokás szerint bérelt autó volt, a sofőr felőli ajtaja nyitva állt, a belső 

jelző szólt, a reflektorok égtek. Rendőrök kutatták át a környéket, örökvakuk villan-

tak, videokamerák zümmögtek. Brazil látta, amikor West és Hammer átjöttek. Ri-

porterek nyüzsögtek körülöttük, de semmit sem kaptak, csak láthatatlan falakba üt-

köztek. Brazil addig nézte Westet, míg az észre nem vette, de nem mutatta, hogy 

felismerné. Olybá tűnt, mintha sosem látták volna egymást, és a nő közönye bajo-

nettként szúrta át Brazilt. Hammer sem vett tudomást róla. Brazil utánuk bámult, és 

biztosra vette, hogy elárulták. A két nő elfoglalt és agyonhajszolt volt. 

- Biztos - mondta Hammer Westnek. 

- Igen. Ugyanaz, mint a korábbiak - felelte komoran West, ahogy elhagyták a 

szalagot, és egyre beljebb hatoltak a helyszínen. - Szerintem nem kétséges. Azonos 

modus operandi. 



Hammer mély lélegzetet vett. Az arcán fájdalom és felháborodás tükröződött, 

amikor a kocsira, majd a bozótban tevékenykedőkre nézett, ahol dr. Odom a fűben 

térdelt és dolgozott. Hammer onnan, ahol állt, látta a közelben felállított lámpa fé-

nyében a vért csillogni a halottkém kesztyűjén. Felnézett, amikor a 3-as csatorna 

helikoptere feldübörgött a feje fölött: a gép éppen felettük lebegett, a kamera a ti-

zenegy órás hírekhez vette fel az anyagot. Ahogy közelebb mentek, törött üveg csi-

korgott a lábuk alatt. Dr. Odom az áldozat sérült fejét tapogatta. A férfi sötétkék 

Ralph Lauren-öltönyt, és fehér inget viselt, amiről hiányoztak a mandzsettagombok, 

valamint egy Countess Mara-nyakkendőt. Őszbe forduló göndör haja és napbarní-

tott arca volt, ami talán vonzó lehetett, de most lehetetlen volt megállapítani. Ham-

mer nem látott rajta ékszert, de sejtette, hogy bármit is viselt ez a férfi, az nem lehe-

tett olcsó. Hammer azonnal felismerte, hogy az áldozat gazdag. 

- Tudjuk, ki ez? - kérdezte Hammer dr. Odomot. 

- III. Blair Mauney, negyvenöt éves, asheville-i lakos - felelte a halottkém, és 

lefényképezte a gyűlöletes, rikító narancs homokórát, amit festékszóróval festettek 

az áldozat nemi szervére. - Hány lesz még? - kérdezte dr. Odom Hammerre felnéz-

ve, kemény hangon, mintha Hammert hibáztatná. 

- Töltényhüvelyek? - kérdezte West. 



Brewster nyomozó guggolt, és érdeklődéssel nézte a vadrózsabokrok közt szét-

szórt szemetet. 

- Eddig három - válaszolta. - Ugyanannak tűnik. 

- Jézusom! - sóhajtott fel dr. Odom. 

Dr. Odom mostanra már komolyan az áldozatok helyébe képzelte magát. Foly-

ton idegen városokban járt, ahol konferenciákon vett részt, autóval járta be a várost, 

időnként eltévedt. Aztán elképzelte, hogy hirtelen kirántják a kocsijából, és egy 

szörnyeteg egy ilyen helyre hurcolja, ahol egy tárcáért, egy óráért és egy gyűrűért 

szétlövi a fejét. Dr. Odom olvasott az áldozatok félelmében, ahogy könyörögnek, 

hogy ne kelljen meghalniuk, miközben egy hatalmas negyvenötöst szegeznek, lö-

vésre készen a fejükhöz. 

Dr. Odom biztosra vette, hogy az áldozatok nem haláluk után piszkították ösz-

sze minden alkalommal az alsóneműjüket. Kizárt. A meggyilkolt üzletemberek nem 

akkor vesztették el az uralmat hólyagjuk és beleik fölött, amikor az élet a vérükkel 

elfolyt belőlük. Iszonyatosan rémültek voltak, hevesen reszkettek, a pupillájuk kitá-

gult, az emésztésük leállt, ahogy végtagjaikba száguldott a vér, készen a harcra 

vagy a menekülésre, amikre sosem került sor. Dr. Odom nyakán lüktetett egy ér, 

amikor újabb hullazsákot terített ki. 



West alaposan végignézte a Lincoln belsejét, amelyben szólt a riasztó, hogy a 

sofőr felőli ajtó nyitva maradt, és égtek a lámpák. Felfigyelt Morton becsomagolt 

vacsoramaradékára, és a neszesszer meg az aktatáska tartalmára, amiket hátul ki-

szórtak és átkutattak. A szőnyegen USBank üzleti kártyák szóródtak szét. West kö-

zelebb hajolt, és ugyanazt a III. Blair Mauney nevet olvasta rajtuk, mint amit 

Brewster nyomozó a jogosítványon mutatott. West gumikesztyűt húzott elő a hátsó 

zsebéből. 

Lassan felhúzta a kezére, és annyira lefoglalta, amit csinál, hogy teljesen elfe-

ledkezett mindenkiről, aki körülötte volt, az autómentőről is, ami lassan odagurult, 

hogy elvontassa a kocsit átvizsgálásra a rendőrségre. West évek óta nem helyszí-

nelt, de egykor nagyon jó volt benne. Aprólékos és fáradhatatlan, és jók voltak a 

megérzései; e pillanatban is különös érzése támadt, amikor a gyilkos által hagyott 

rendetlenséget fürkészte. Sarkánál fogva felemelt egy USAir jegyfüzetet, kinyitotta 

a kocsi ülésén, és miközben rossz érzése nőtt, igyekezett minél kevésbé érinteni a 

jegyet. 

Mauney aznap Asheville-ből Charlotte-ba repült, és délután fél hatkor érkezett 

a Charlotte-Douglas Nemzetközi Repülőtérre. Holnap délután a visszaútra szóló 

jegy célpontja nem Asheville volt, hanem Miami, ahonnan Mauney a nyugat-indiai 

Nagy Kajmán-szigetekre utazott volna. West újabb jegyeket hajtott át óvatosan, és 

a szíve egyre hevesebben vert, ahogy ereiben száguldott az adrenalin. Mauney 



szerdán utazott volna el a Nagy Kajmán-szigetekről, és Miamiban hat órát kellett 

volna várnia. Ezután visszatért volna Charlotte-ba, és onnan végül Asheville-be. 

Más, nyugtalanítóbb jeleket is talált, amelyek valószínűleg nem voltak összefüg-

gésben Mauney meggyilkolásával, de amelyek az életét körülvevő más bűncselek-

ményekre utaltak. 

Ez a keserű irónia ezekben az ügyekben, gondolta akaratlanul is West. A halál 

elárulja azokat, akik titkon drogosok vagy alkoholisták voltak, vagy egyik és/vagy 

másik nemmel volt viszonyuk, akik szerettek korbácsolni vagy megkorbácsoltatni, 

vagy csigával és kötéllel húzták fel magukat, és maszturbáltak. Az emberi találé-

konyság végtelen, gondolta, és ő már minden megnyilvánulását látta. Elővett egy 

golyóstollat, és azzal lapozott a többi irat között. Bár az erőssége nem a készpénz 

meg a hozzá hasonlók, a kincstári és bizományi értékpapírok, származékaik, a be-

fektetési, kereskedelmi és vállalati bankügyletek voltak, West annyira azért értett 

hozzájuk, hogy megsejtse, mire készült Mauney az utazásai során. 

Először is volt egy álneve - Jack Morgan -, akinek az útlevél- és jogosítvány-

fényképe Mauney-é volt. Mauney és Morgan nevére összesen nyolc hitelkártya és 

két csekkfüzet volt kiállítva. Mindketten élénken érdeklődtek az ingatlan iránt, azon 

belül is a miami tengerparton levő szállodák iránt. West úgy találta, hogy Mauney 

mintegy százmillió dollárt készült befektetni ezekbe a régi, pasztellszínű, lerobbant 

épületekbe. De miért? West a nyirkos melegben izzadva lapozott az iratokban. Mi-



ért akart Mauney átugrani a Nagy-Kajmán-szigetekre, a világ pénzmosó főváros-

ába? 

- Jesszusom! - motyogta West, amikor rájött, hogy a Nagy-Kajmán három szó-

tag.  

Felállt és felnézett a ragyogó városképre, a többi épület fölé magasodó hatal-

mas USBank Vállalati Központra, amelynek tetején egy vörös lámpa lassan pislog-

va figyelmeztette a helikoptereket és az alacsony szálló repülőgépeket. Bámulta a 

gazdasági teljesítmény, a nagyság és a sokak kemény munkáját képviselő jelképet, 

és mérges lett. Mint sok állampolgárnak, neki is volt folyószámlája és takarékbetét-

számlája a USBanknál. A Fordját is ezeken keresztül fizette. A banktisztviselők 

mindig kedvesek és szorgalmasak voltak. A nap végén hazamentek, és mint a leg-

több ember, igyekeztek kijönni a fizetésükből. És akkor jön egy szerencselovag, és 

úgy dönt, hogy lop, csal, félrevezet, banditaként viselkedik, és egy ártatlan üzleti 

vállalkozást és azokat, akik ott dolgoznak, rossz hírbe hoz. West Hammer felé for-

dult, és intett, hogy jöjjön oda. 

- Ezt nézd meg - mondta halkan a főnöknőjének.  

Hammer leguggolt a nyitott kocsiajtóban, és megvizsgálta a dokumentumokat 

úgy, hogy közben nem ért hozzájuk. Élete nagy részében ő is eszközölt befekteté-

seket, és félretett pénzt. Ismerte, hogy itt kreatív banki tevékenységről van szó, és 



eleinte megdöbbent, majd undor fogta el, amikor az igazság kiviláglott a sorok kö-

zül. Amennyire meg tudta állapítani, és természetesen ezt ebben a pillanatban még 

nem lehetett bizonyítani, úgy tűnt, hogy III. Blair Mauney több száz millió dollár 

hátralékban volt, amit a Dominion Tobaccónak adtak kölcsön, ami kapcsolatban állt 

egy ingatlanfejlesztési csoporttal, a Southman Corporationnel a Nagy-Kajmán-

szigeteken. Ehhez kapcsolódott egy folyószámlaszám, amelyet nem kapcsolt össze 

azonosító szám. Több miami telefonszám is időről időre felbukkant, mindig ugyan-

azok, de mindig csak kezdőbetűk jelezték őket, amikből semmit sem lehetett meg-

tudni. Több utalás is történt valami USVálasztásra. 

- Mi a véleményed? - súgta oda West Hammernek. - Kezdetnek csalás. Mind-

ezt átadjuk az FBI-nak, a Négyes osztagnak, és meglátjuk, mit hoznak ki belőle. 

- És Cahoon? - kérdezte West. 

Hammer mély lélegzetet vett; sajnálta a bankárt. Hány rossz hírre van szükség 

egyetlen éjszaka alatt? 

- Felhívom, és elmondom, mire gyanakszunk - mondta komoran. 

- Közöljük ma éjjel Mauney kilétét? 

- Holnap reggelig még várnék vele - nézett el Hammer az erős fényeken és a 

sárga szalagon túlra. - Azt hiszem, látogatód érkezett - mondta Westnek. 



Brazil a szalagon túl jegyzetelt. Ma este nem volt egyenruhában, és kemény 

volt az arca, amikor a tekintete találkozott és fogva tartotta West pillantását. West 

odasétált hozzá, és kissé arrébb húzódtak a többiektől, a sárga szalag két oldalán. 

- Ma este nincs közlemény - mondta West. 

- Akkor elvégzem, amit szoktam - emelte fel a szalagot Brazil, hogy átbújjon 

alatta. 

- Nem - állta el az útját West. - Nem engedhetünk be senkit. Ide most nem. 

- Miért? - kérdezte sértetten Brazil. 

- Komplikációk vannak. 

- Mintha máskor nem volnának - villant meg Brazil szeme. 

- Sajnálom - mondta West. 

- Voltam már bent - tiltakozott Brazil. - Hogyhogy most nem szabad? 

- Akkor voltál bent, amikor velem voltál. - West hátrálni kezdett. 

- Amikor…? - Brazil fájdalma elviselhetetlen volt. - Hiszen veled vagyok! 

West körülnézett, és azt kívánta, bárcsak halkabban beszélne Brazil. Nem árul-

hatta el neki, mit talált a halott kocsijában, és hogy ez mire utal a nem is olyan ár-

tatlan áldozattal, III. Blair Mauney-val kapcsolatban. Visszanézett Hammerre. A 



főnökasszony még most is behajolt a Lincolnba, és az iratokat böngészte; talán há-

lás volt azért, hogy valami eltereli a figyelmét magánéleti tragédiájáról. West Brazil 

viselkedésére gondolt, amikor a házában Raines a videót nézte. Micsoda zűrzavar! 

Ez így nem mehet tovább. West helyesen döntött, és érezte magában a változást, a 

lehulló függönyt. Vége. 

- Nem teheted ezt velem! - dühöngött tovább Brazil. - Semmi rosszat nem csi-

náltam! 

- Kérlek, ne rendezz jelenetet, különben távozásra kell, hogy szólítsalak - jelen-

tette ki West, a rendőrfőnök-helyettes. 

Brazil feldühödve és sértetten döbbent rá az igazságra. 

- Többé nem engeded, hogy veled tartsak? 

West habozott; megpróbálta lenyeletni Brazillal a békát. 

- Nézd, Andy, ez nem tarthatott volna örökké. Te is tudod. Jézusom! - elkese-

redetten fújt egy nagyot. - Hiszen az anyád le… elég idős va… 

Brazil hátrált egy lépést, és az árulót, a démont, a kőszívű zsarnokot, az életét 

felkavaró legelvetemültebb gonosztevőt nézte. West nem szívleli. Sosem szívlelte. 

- Nincs szükségem rád! - vetette oda kegyetlenül. 



Brazil sarkon fordult, és elfutott. Teljes erejéből rohant vissza a BMW-jéhez. 

- Az isten szerelmére! - kiáltott fel West.  

Hammer váratlanul felbukkant mellette. 

- Gondok? - nézett Brazil után. Kezét a zsebébe süllyesztette. 

- Csak egy kicsivel több a szokásostól. - West legszívesebben kitekerte volna 

Brazil nyakát. - Készül valamire. 

- Ügyes következtetés. - Hammer szeme szomorú volt és bölcs, de csupa bátor-

ság és támogatás volt az élők iránt. 

- Muszáj utána mennem - indult el West Brazil nyomában.  

Hammer nem mozdult. A lüktető fények átcsaptak rajta, ahogy figyelte Westet, 

aki kikerülte a riportereket, és a kocsijához sietett. Hammer az új szerelmen töpren-

gett, ahogy az emberek ilyenkor megbolondulnak egymásért, és miközben vesze-

kednek, elfutnak és kergetik egymást, és ennek még tudatában sincsenek. A mentő-

kocsi pittyegett tolatás közben, hogy elszállítsa azt, ami abból a személyből maradt, 

akiért Hammer szíve ez esetben nem vérzett különösebben. Sosem kívánta volna, 

hogy ilyen szörnyűséges erőszak áldozatává váljon, de micsoda aljaember volt! Lo-

pott, fájdalmat okozott, és minden bizonnyal a drogkereskedelmet is támogatta. 

Hammer eldöntötte, hogy kézbe veszi a nyomozást, és ha kell, példát statuál III. 



Blair Mauney-val, aki azt tervezte, hogy ugyanazon az úton átveri a bankot és egy 

prostit. 

- Úgy halunk meg, ahogy élünk - jegyezte meg Brewster nyomozónak, és meg-

paskolta a hátát. 

- Hammer rendőrfőnök, nagyon sajnálom, ami a férjével történt - mondta 

Brewster, miközben új filmet fűzött a gépébe. 

- Én is. Több szempontból is, mint gondolná - bújt át a szalag alatt a rendőrfő-

nök. 

 

Brazil biztos megint fittyet hányt a sebességkorlátozásra, vagy ismét egy siká-

torban lapult. West lassan végiggurult a West Trade-en, és az öreg BMW-t kereste. 

Bele-belenézett a tükreibe, de nyomát sem látta Brazilnak. A szkenner a város to-

vábbi bajainak szaggatott híreit közölte. Felvette a mobilt, és Brazil számát tárcsáz-

ta az Observer-nél. Három kicsengés után a hívás átment egy másik asztalhoz, és 

West letette a telefont. Előkotort egy cigarettát, majd befordult az Ötödik utcába, és 

a késő éjszakai felhozatalt gusztáló férfiakat nézte a kocsikban. Bekapcsolta a szi-

rénáját és a villogóját, hogy megzavarja a rosszban sántikálókat. Nézte, ahogy a 

prostik és a nőfik szétszóródnak, a potenciális kuncsaftok pedig a gázra lépnek. 



- Ostoba gazemberek - motyogta magában, és kipöckölte a hamut az ablakon. - 

Hát érdemes megdögleni érte? - kiabálta a képükbe. 

 

Cahoon a Myers Parkban, a Cherokee Place-en lakott, és pompás téglapalotája 

csak félig volt kivilágítva, mert a tulajdonos, a felesége és legfiatalabb lánya már 

lefeküdtek, ám ez nem riasztotta el Hammert. Korrekt módon akart eljárni a cég fe-

jével és a város nagy jótevőjével. Becsöngetett; a lelke szövete olyan helyeken is 

felfeslett, ahol nem is sejtette. Ürességet, ijesztően mély magányt érzett. Képtelen 

lett volna hazamenni és olyan helyek mellett elmenni, ahol Seth ült, feküdt, sétál 

vagy kutakodott. Többé nem akart egy élet romjaival szembesülni. A kedvenc ká-

vés bögréjével, a Ben and Jerry Chocolate Chip Cookie Dough fagylaltjával, amit 

már nem tudott megenni. Az antik ezüst levélnyitójával, amit 1972 karácsonyán 

kapott tőle, és ami még most is az íróasztalán volt a dolgozószobájában. 

Cahoon hallotta a csöngetést az emeleti nagy hálóban, ahonnan formára nyírt 

bukszusokra és öreg tulipánfákra, valamint a drágakövekkel kirakott, koronás épü-

letére nyílt kilátás. Ledobta magáról az ötmonogramos lepedőt, és közben azon töp-

rengett, ki az ördög keresheti itthon ebben a lehetetlen időpontban. A falon levő ka-

putelefonhoz ment, és felvette a kagylót. Meghökkent, amikor Hammer rendőrfő-

nököt meglátta a videón. 



- Judy? 

- Tudom, hogy késő van, Sol. - Hammer a kamerába nézett, és a mikrofonba 

beszélt. - De beszélnem kell magával. 

- Minden rendben? - kérdezte rémülten Cahoon, és a gyerekeire gondolt. 

Rachaelről tudta, hogy az ágyában alszik. De a két nagyobb fia bárhol lehet. 

- Sajnos, nem. 

Cahoon lekapta a köntösét az ágytámláról, és belebújt. Papucsban sietett végig 

a hosszú perzsa futóval takart lépcsőn. Mutatóujja sebesen táncolt a riasztó szám-

tábláján, ahogy kikapcsolta a mozgás- és üvegtörést-érzékelőket, az ablakokra és az 

ajtókra szerelt riasztókat, átugrotta a széfjét és a felbecsülhetetlen értékű műgyűj-

teményét biztosító érzékelőket; a széf és a gyűjtemény másik szárnyban volt, más 

rendszeren. Beengedte Hammert. Cahoon pislogott az éles fényben, ami mindig ki-

gyulladt, ha harminc centinél magasabb dolog megmozdult a háza körüli alig két-

méteres sugarú körben. Hammer megviseltnek látszott. Cahoon elképzelni sem tud-

ta, mit keres kint Hammer ilyen kora hajnalban, közvetlen a férje hirtelen halála 

után. 

- Jöjjön be, kérem - mondta most már teljesen ébren, és a szokottnál gyöngé-

debben. - Hozhatok valamit inni? 



Hammer követte a nappaliba, ahol Cahoon a bárpulthoz sietett. Hammer eddig 

egyszer járt csak Cahoon házában, egy fényűző partin, ahol vonósnégyes szolgáltat-

ta a zenét, és hatalmas ezüst tálakban jégbe hűtött rákot kínáltak. A vezérigazgató 

szerette az angol régiségeket, és csodálatos bőrkötésű, márványos lapú antik köny-

veket gyűjtött. 

- Bourbont kérek - döntötte el Hammer. 

Cahoon, aki semmi zsiradék, semmi alkohol és semmi mulatság diétán volt, ezt 

örömmel nyugtázta. Ő is iszik egy duplát, szóda és jég nélkül. Kihúzta a dugót egy 

Blanton’s Kentucky egyhordósból, és nem bajlódott a monogramos koktélszalvé-

tákkal, amiket a felesége annyira szeretett. Tudta, hogy orvosságra van szüksége, 

mert Hammer nem azért van itt, hogy jó hírrel szolgáljon. Istenem, add, hogy ne a 

fiúkkal legyen baj! Talán egy nap sem múlt el úgy, hogy az apjuk ne aggódott volna 

a bulizásuk, és az életen átvágtató sportkocsijaik és száz lóerős Kawasaki jetskiik 

miatt. Add, hogy ne legyen bajuk, és ígérem, hogy jobb ember leszek, fohászkodott 

magában Cahoon. 

- A hírekben hallottam a férjéről… - kezdte. 

- Köszönöm. Sokat vágtak belőle, Sol. - Hammer megköszörülte a torkát. Be-

lekortyolt a bourbonba, és megnyugtatta az ereiben szétfutó forróság. - Nem élhe-

tett volna teljes életet, ha sikerült is volna megállítaniuk a betegségét. Örülök, hogy 



nem szenvedett többet, mint ami elkerülhetetlen volt. - Tipikusan a dolog jó oldalát 

nézte, miközben sebesülten és rettegve vert a szíve. 

Hammer nem tudta, nem fogadhatta el, hogy amikor aznap felkel a nap, és ettől 

a naptól fogva minden nap csend honol majd a házában. Senki sem zörög a konyha-

szekrényekben, nem kapcsolja be a tévét, nem lesznek megnyugtató zörejek. Nem 

lesz, akinek válaszoljon, vagy jelentsen, vagy akit fel kell hívnia, ha tovább marad 

el, vagy szokás szerint vacsorára nem ér haza. Nem volt jó feleség, és különösebben 

jó barát sem. Cahoon képtelen volt megszólalni, amikor sírni látta ezt a befolyásos, 

nagy hatalmú asszonyt. Hammer megpróbálta elővarázsolni a híres, acélos önural-

mát, de a lelke egyszerűen nem bírta tovább. 

Cahoon felállt a bőr füles fotelból, és halványabbra állította a fali égőket, ame-

lyek egy XVI. századi Tudor-korabeli angol udvarházból megmentett sötét 

mahagóniasztalon csillogtak. Odament Hammerhez, leült mellé a díványra, és meg-

fogta a kezét. 

- Rendben van, Judy - mondta kedvesen, és neki is sírhatnékja támadt. - Joga 

van így érezni, tegye is meg. Csak ketten vagyunk, két ember ebben a szobában. 

Hogy egyébként kik vagyunk, nem számít. 

- Köszönöm, Sol - suttogta Hammer, és megremegett a hangja. Megtörölte a 

szemét, és ivott még egy kortyot. 



- Ha kedve van, igya le magát - javasolta Cahoon. - Számtalan vendégszobánk 

van, és itt is maradhat, hogy ne kelljen kocsiba ülnie. 

Hammer megveregette Cahoon kezét, majd összefonta a karját, és mély léleg-

zetet vett. 

- Beszéljünk inkább magáról. 

Cahoon leverten felállt, és visszaült a helyére. Ránézett Hammerre, és megacé-

lozta a szívét. 

- Kérem, csak azt ne mondja, hogy Jeremy vagy Michael - mondta alig hallható 

hangon. - Tudom, hogy Rachaelnek semmi baja. És a feleségemnek sem, mert mé-

lyen alszik az ágyában. - Szünetet tartott, hogy összeszedje magát. - A fiaim kicsit 

vadak még; mindketten nálam dolgoznak, és lázadnak ellene. Tudom, hogy kemé-

nyen játszanak, talán túlságosan is keményen. 

Hammer a saját fiaira gondolt, és hirtelen megrémült, hogy ennek az apának 

esetleg egy pillanatra is aggodalmat okozott. 

- Nem, nem, nem, Sol - nyugtatta meg sebesen. - Nem a fiairól van szó, sem a 

családtagjairól. 

- Hála istennek! - ivott egy kortyot Cahoon. - Hála neked, édes Istenem! 



Jövő pénteken a szokottnál is többet ad a zsinagógában. Talán épít egy újabb 

gyermekgondozási központot valahol, alapít egy újabb ösztöndíjat, adományt bizto-

sít a nyugdíjasok otthonának vagy a hátrányos helyzetű gyerekek közösségi iskolá-

jának, esetleg egy árvaháznak. 

Az ördögbe is! Cahoon torkig volt a boldogtalansággal, az emberi szenvedés-

sel, és úgy gyűlölte a bűnözést, mintha egyenesen ellene irányulna. 

- Mit akar tőlem? - fakadt ki előredőlve, készen a mozgósításra. 

- Hogyhogy? - Hammer nem értette. - Mivel kapcsolatban? 

- Elegem van - jelentette ki Cahoon. 

Hammer most már teljesen összezavarodott. Lehet, hogy Cahoon már tud arról, 

ami miatt idejött? A férfi felállt, és fel-alá járkált Gucci bőrpapucsában. 

- Elég legyen - mondta érzéssel. - Egyetértek magával, és a maga szemszögé-

ből látom. Odakint embereket ölnek meg, rabolnak ki, erőszakolnak meg. Házakba 

törnek be, autókat lopnak, gyerekeket molesztálnak. Ebben a városban. Ugyanez a 

helyzet világszerte, csakhogy ebben az országban mindenkinek van fegyvere. Az 

emberek megsebesítik magukat és másokat, pedig néha nem is ez a szándékuk. 

Csak hevesek. - Megfordult, és a másik irányban kezdett fel-alá járkálni. - Elveszi 

az eszüket a drog vagy az ital. Öngyilkosok lesznek, ami be sem következne, ha 

nem volna a kezük ügyében egy fegyver. Bales… - Lenyelte a többit, mert eszébe 



jutott, mi történt Hammer férjével. - Mit akar tőlem, mit akar a banktól, mit te-

gyünk? - Megállt, és lázban égő tekintetét Hammerre függesztette. 

Hammer nem erre számított, amikor becsöngetett hozzá, de tudta, mikor ragad-

ja meg a kínálkozó lehetőséget.  

- Igazán felcsaphatna kereszteslovagnak, Sol - felelte elgondolkodva. 

Kereszteslovag. Ez tetszett Cahoonnak, és arra gondolt, ideje, hogy Hammer 

belássa, milyen szilárd jellem. Hátradőlt, és eszébe jutott a bourbonja. 

- Segíteni akar? - kérdezte Hammer. - Akkor ne legyen több porhintés azzal 

kapcsolatban, ami itt történik. Ne beszéljen szamárságokat a százöt százalékos bűn-

felderítési rátáról. Az embereknek tudniuk kell az igazságot. Egy olyan emberre 

van szükségük, mint maga, hogy helytállásra ösztönözze őket. 

Cahoon megrendülten bólintott. 

- Tudja, hogy a felderítési ráta nem az én ötletem volt, hanem a polgármesteré. 

- Természetesen. - Hammert ez egyáltalán nem izgatta.  

- Apropó, mégis mennyi? - kérdezte most már kíváncsian Cahoon. 

- Nem is rossz - oldotta meg Hammer nyelvét az ital. - Hetvenöt százalék kö-

rül, ami persze a közelében sincs annak, amennyinek lennie kellene, de lényegesen 



több, mint egy csomó más városban. Ha még a tízéves ügyeket is hozzászámolja, 

amiknek sikerül pontot tennünk a végére, és hozzáírja a temetőből is a neveket, 

vagy úgy dönt, hogy egy lelőtt drogdíler a felelős három tisztázatlan ügyért… 

Cahoon felemelte a kezét, hogy belefojtsa a szót. 

- Értem, Judy. Többé nem fordul elő. Őszintén szólva, nem ismertem a részle-

teket. Search polgármester egy idióta. Talán valaki mást kellene választani. - A kar-

fán kezdett dobolni, gondolatban már terveket szövögetett. 

- Sol. - Hammer megvárta, hogy Cahoon ismét ránézzen. - Attól tartok, kelle-

metlen hírem van, és szeretném, ha személyesen tőlem tudná meg, mielőtt a média 

szimatot fog. 

Cahoon megint feszültté vált. Felállt, és töltött még a poharaikba, mialatt 

Hammer beszámolt III. Blair Mauney-ról és mindarról, ami ezen az éjszakán tör-

tént. Kitért a Mauney bérelt kocsijában talált iratokra. 

Cahoon döbbenten hallgatta, az arcából kifutott a vér. Képtelen volt felfogni, 

hogy Mauney halott, meggyilkolták, a testét festékszóróval lefújták, a szemét és a 

tüskés bokrok közé hajították. Nem mintha különösebben rajongott volna érte. 

Cahoon tapasztalt véleménye szerint Mauney egy gyönge, rosszmájú ember volt, 

aki úgy érezte, hogy sok minden jár neki, és minél jobban belegondolt, annál ke-



vésbé lepte meg a becstelensége. Csalódást érzett a különleges összeállítású, kis ko-

ronával díszített USVálasztás cigaretta miatt. Hogy is hihette el? 

- Most rajtam a kérdezősködés sora - mondta végül Hammer. - Mit akar tőlem? 

- Jézusom! - Cahoon fáradhatatlan agya lehetőségeket, kötelezettségeket, adott-

ságokat, lehetetlenségeket és érzékenységeket vett sorra. - Nem egészen tudom. De 

azt igen, hogy időre van szükségem. 

- Mennyire? - lötykölte az italát Hammer. 

- Három-négy napra - felelte a bankár. - Szerintem a pénz java még mindig a 

Nagy-Kajmánon van, több számlán, olyan számlaszámokkal, amelyek nincsenek 

egymással kapcsolatban. Ha ez bekerül a hírekbe, garantálom, hogy sosem szerez-

zük vissza a pénzt, és mondjon bárki bármit, egy ekkora veszteség mindenkinek fáj, 

minden kölyöknek, akinek takarékban van a pénze, minden párnak, aki kölcsönt 

akar felvenni, minden nyugdíjasnak, akinek van egy kis félretett pénze. 

- Hát persze - helyeselt Hammer, aki hű kliense volt Cahoon bankjának. - Én is 

így látom, Sol. Mindenkinek fáj. A bűncselekmény valamennyiünket áldozattá tesz. 

Arról nem is beszélve, mennyit ront a bankjáról kialakult képen. 

Cahoon arca fájdalmat tükrözött.  



- Mindig az a legnagyobb veszteség. A jó hírünk elvesztése, és hogy a szövet-

ségi szabályozók milyen vádat emelnek, és milyen bírságot szabnak ki. 

- Nem a maga hibája. 

- A Dominion Tobacco és titkos, Nobel-díj várományos kutatása mindig is 

nyugtalanított. Azt hiszem, nagyon szerettem volna elhinni, hogy igaz - tűnődött 

Cahoon. 

- De a bankok felelősek azért, hogy ilyesmi ne történjen meg. 

- Akkor hát mégis hogyan történt? 

- Van egy magas rangú alelnök, aki hozzáfér az összes kereskedelmi bankköl-

csön-tevékenységhez. Megbízunk benne. Nem mindig tartjuk magunkat a saját po-

litikánkhoz és eljárásainkhoz. Kivételt teszünk, megkerüljük a törvényt. Aztán ott a 

baj. - Egyre lehangoltabb lett. - A fenébe is, jobban kellett volna figyelnem a nyo-

morult görényt. 

- Ha életben marad, megúszhatta volna? - kérdezte Hammer. 

- Hát persze - felelte Cahoon. - Csak arról kellett volna gondoskodnia, hogy 

megadják a kölcsönt. És ez persze előttünk ismeretlen módon drogpénzből szárma-

zott volna. Közben a szállodákon, a bankon keresztül tisztára mosott pénz után 

mintegy tíz százalékot kapott volna. És gyanítom, hogy akárkik ezek a rossz fiúk, 



egyre inkább a pénzmosójukká léptünk volna elő. A végén pedig úgyis kiderült 

volna az igazság. És a USBank csődbe ment volna. 

Hammer elgondolkodva figyelte, és újfajta tisztelet ébredt benne ez iránt az 

ember iránt, akit a mai reggel előtt még nem értett, és valójában helytelenül ítélt 

meg. 

- Mondja meg, miben segíthetek? - kérdezte ismét. 

- Ha egy darabig nem hozná nyilvánosságra a személyazonosságát és a helyzet-

tel kapcsolatos információkat, akkor mentenénk, ami menthető, és pontosan kide-

ríthetnénk, mi történt - mondta Cahoon még egyszer. - Aztán benyújtanánk egy 

Gyanús Tevékenységről szóló jelentést, és a közvélemény is értesülne a dologról. 

Hammer az órájára pillantott. Majdnem három óra volt.  

- Rögtön értesítjük az FBI-t. Nekik is jól felfogott érdekük, hogy egy kis időt 

nyerjenek. Ami engem illet, Mauney-t egyelőre lehetetlen teljes bizonyossággal 

azonosítani, és biztosra veszem, hogy dr. Odom sem akarja addig a közvéleményt 

értesíteni, amíg be nem szerzi a fogászati leleteket, az ujjlenyomatokat meg a töb-

bit. És tudja, milyen túlterhelt. - Kis szünetet tartott, majd folytatta. - Eltart egy da-

rabig. 

Cahoonnak eszébe jutott Mrs. III. Mauney, akit csak futólag ismert, partikon 

találkoztak. 



- Valakinek értesítenie kell Pollyt - mondta. - Mauney feleségét. Ha nincs kifo-

gása ellene, én megtenném. 

Hammer felállt, és rámosolygott. 

- Tudja, Sol, maga nem is olyan ellenszenves, mint gondoltam. 

- Ez fordítva is igaz - állt fel Cahoon. 

- Valóban. 

- Nem éhes? 

- Majd éhen halok. 

- Mi tart nyitva ilyenkor? - töprengett a férfi. 

- Járt valaha a Presto Grillben? 

- Az egy klub? 

- Igen - felelte Hammer. - És tudja, mit, Sol? Ideje, hogy maga is tag legyen 

ott. 

  

Huszonhatodik fejezet 

 



Jobbára csak sötét alakok voltak az utcán ebben az órában, és ahogy West Bra-

zil kocsiját keresve végighajtott az elhanyagolt utcákon, a kedve egyre pocsékabb 

lett. Egyrészt nyugtalan volt, azonkívül olyan bosszús is, hogy legszívesebben le-

ütötte volna. Mi van vele, teljesen elment az esze? Honnan vannak ezek az irracio-

nális dührohamok? Talán nő? - tette fel magának a kérdést, és a menzeszre gondolt, 

meg arra, hogy Brazilnak nőgyógyászhoz kellene fordulnia. Ismét felvette a mobilt, 

és tárcsázott. 

- Hírszerkesztőség - szólt bele egy ismeretlen hang. 

- Andy Brazilt keresem - mondta West. 

- Nincs bent. 

- Az elmúlt pár órában bent járt egyáltalán? - kérdezte West elkeseredetten. - 

Hallottak felőle? 

- Tudomásom szerint nem. 

West megnyomta a beszélgetést befejező gombot, és az ülésre dobta a telefont. 

- A fene egyen meg, Andy Brazil! - verte dühösen a kormánykereket. 

Menet közben egyszer csak megszólalt a telefon. West biztosra vette, hogy 

Brazil keresi. Tévedett. 



- Hammer - szólt bele a főnöknője. - Mi a csodát keresel még kint? 

- Nem találom Brazilt. 

- Biztos, hogy nincs otthon vagy az újságnál? 

- Biztos. Kint van, és a bajt keresi - válaszolta kissé őrjöngve West. 

- Ó, istenem - érzett együtt Hammer. - Cahoonnal most megyünk reggelizni, 

Virginia. És a következőre szeretnélek megkérni. Ne közölj semmit erről az ügyről, 

ne hozd nyilvánosságra a személyazonosságát, amíg nem utasítalak rá. E pillanat-

ban függőben van az ügy. A másik dolog miatt egy kis időre van szükségünk. 

- Szerintem bölcs döntés - mondta West, és a tükrét nézte, a fejét forgatta, és 

mindenhova benézett. 

 

Alig két perccel kerülte el Brazilt, amit az elmúlt pár órában tudtán kívül több-

ször is megtett. Befordult egy utcába, mielőtt Brazil elhajtott ott, ahol kis idővel 

előtte járt. Brazil most a West Trade-en a Cadillac Grill előtt csorgott el, és az éj-

szaka császárainak uralma alatt levő, bedeszkázott nyomortanyákat bámulta. Látta a 

fényszórója fényében a fiatal prostit, aki behajolt egy Thunderbirdbe, és egy jó be-

fektetésre vágyó férfival beszélgetett. Brazil nem volt félénk kedvében, és közelebb 

húzódott, hogy figyelhesse őket. A kocsi elfüstölt, a prosti pedig ellenséges, üveges 



tekintettel fordult felé: nem boldogította, hogy megzavarták. Brazil letekerte az ab-

lakot. 

- Hé! - kiáltott ki. 

Méreg, a prosti rápillantott arra, akit az utca népe csak Szőkeként ismert. A te-

kintete gunyoros volt. Megint sétálni kezdett. Ez a csinifiú besúgó mindenhova kö-

veti, tisztára odavan tőle, és még most sincs elég bátorsága; lehet, hogy azt hiszi, 

kiszedhet belőle valamit, amit kiszivárogtathat az újságnak és a rendőrségnek. Mé-

reg ezt mulatságosnak tartotta. Brazil kikapcsolta az övét. Átnyúlt, és letekerte az 

anyósülés felőli ablakot. Ezúttal nem hagyja meglépni a lányt. De nem ám! A há-

romszáznyolcvanast eldugta szem elől az ülés alá, ahogy egyre közelebb araszolt, 

és a lányt szólongatta. 

- Elnézést! Elnézést, asszonyom! - kiabált ki újra meg újra. - Beszélnem kell 

magával. 

Hammer ebben a pillanatban hajtott el, Cahoon pedig a puha, fekete bőrüléses, 

V-12- es motorú Mercedes 600 S-sel követte. A városnak ebben a részében kissé 

kényelmetlenül érezte magát, és éppen sokadszorra ellenőrizte a zárakat, amikor 

Hammer bekapcsolta a rendőrségi rádióját, és arra kérte a diszpécsert, hogy hívja a 

tíz-ötös 700-as egységet. Egy pillanattal később már mindenki hallotta őket. 



- Az, akit keresel, a West Trade és a Cedar sarkán van - mondta Hammer a rá-

dióban Westnek. - Nem ártana sietve idejönnöd. 

- Tíz-négy! 

A környéken tartózkodó rendőrök zavartan, sőt értetlenül hallgatták legfelsőbb 

vezetőik eszmecseréjét. Még nem felejtették el, hogy főnöknőjük milyen érzelmek-

kel viseltetik azzal kapcsolatban, ha követik és zaklatják. Talán okosabb, ha egy-két 

percet kivárnak, amíg ki nem derül, miről is van szó. West rátaposott a gázra, és 

visszarohant a West Trade-re. 

 

Méreg megállt, és lassan megfordult. A szeme csábítóan villogott, miközben 

olyan gondolatok jártak a fejében, amit a BMW-ben ülő spigó még elképzelni sem 

tudott volna. 

 

Hammer úgy vélte, talán mégsem most kínálkozik a legjobb alkalom, hogy 

Cahoonnal megismertesse a Presto Grillt. Az utcáról úgy szállt fel a baj, mint a for-

ró aszfaltról a hőség, és nem azért jutott a pályáján ilyen magasra, mert nem hallga-

tott a megérzéseire. Csak a magánéletben fütyült rájuk. Ott elfordította a fejét, hal-

kította a hangot és tagadott. Befordult a grillel szemközti Minden Rendben parkoló-



ba, és az ablakon kiintett Cahoonnak, hogy kövesse. Cahoon megállt a jelzés nélkü-

li kocsi mellett, és leengedte az ablakát. 

- Mi az ábra? - tudakolta. 

- Álljon be, és szálljon át. 

- Tessék? 

Hammer kapkodva vizslatta a környéket. Valami gonosz volt odakint. Érezte a 

vadállat bűzét, a rothadását. Egyetlen vesztegetnivaló percük sem maradt. 

- Nem hagyhatom itt a kocsimat - hívta fel a figyelmét józanul Cahoon, hiszen 

a Mercedes lesz az egyetlen autó a parkolóban, és ötven mérföldes körzetben felte-

hetően az egyedüli kocsi, ami durván százhúszezer dollárba kerül. 

Hammer felhívta a diszpécsert. 

- Küldjön ki egy egységet a Minden Rendben parkolóba, ötszázas tömb West 

Trade, további utasításig egy új fekete Mercedest figyeljenek. 

Radar, a diszpécser nem rajongott különösebben Hammerért, mert ő is nő volt, 

de legalább volt annyi önfenntartási ösztöne, hogy féljen az átkozott nőszemélytől. 

Radarnak fogalma sem volt, mit művel kint az utcán, főként ilyen későn. Két egy-

séget is küldött, mialatt Méreg sokatmondóan mosolygott, és szép komótosan oda-

sétált Brazil anyósülés felőli ablakához. Szokása szerint behajolt a kocsiba, és fel-



leltározta a gondozott bőrborítású kocsibelsőt. Észrevette az aktatáskát, a tollakat, a 

Charlotte Observer feliratú noteszeket, a régi, fekete pilótakabátot, de mindenek-

előtt a rendőrségi szkennert és az adóvevőt. 

- Rendőőőr vagy? - nyújtotta el a szót, mert összezavarodott: nem tudta, ki az 

ördög is Szőke. 

- Riporter. Az Observer-nél - felelte Brazil, mert West egyértelműen tudtára 

adta, hogy már nincs a rendőrségnél. 

Méreg veszélyes kacérsággal becsülte fel. A riporter pénze is van olyan jó, 

mint másé, és most legalább tudta, hogy Szőke nem spicli. Ő írja a sztorikat, amik-

től Tökfej olyan nehezen kezelhető és dühöngő lett. 

- Miben utazol, kisfiú? - kérdezte Méreg. 

- Információban - válaszolta Brazil, és hangosan zakatolt a szíve. - Megfize-

tem. 

Méreg szeme csillogott, a száját szórakozott, foghíjas mosolyra húzta. A sofőr-

ülés felőli oldalra somfordált, és behajolt az ablakon. Az illata émelyítő volt, mint a 

tömjéné. 

- Mi kéne, kisfiú? 



Brazil bizalmatlan, de kíváncsi volt. Még sosem volt dolga hasonlóval, és el-

képzelte a tapasztalt, kitanult férfiakat és titkos kedvteléseiket. Vajon féltek-e, ami-

kor egy ilyet beengedtek a kocsijukba? Megkérdezték-e a nevét, akartak-e bármit is 

tudni róla? 

- Ami errefelé zajlik - válaszolta idegesen Brazil. - A gyilkosságokról. Láttam 

itt, úgy értem, a környéken. Egy ideje. Talán tud valamit. 

- Talán egen. Talán nem - húzta végig az ujját Méreg Brazil vállán. 

 

West gyorsan hajtott, és elhagyta azokat a rossz helyeket, ahol Brazil percekkel 

korábban megfordult. Hammer nem sokkal mögötte jött, mellette Cahoon ült, aki 

tágra nyílt szemmel bámulta az övétől oly messze eső valóságot. 

 

- Ötvenbe lesz, kisfiú - mondta Méreg Brazilnak. 

Brazilnak nem volt ennyi pénze a bankban, de ezt nem kötötte a lány orrára. 

- Huszonöt - alkudozott, mintha mindig is ezt tenné. 

Méreg hátrált egy lépést, felmérte Brazilt, aztán Tökfejre gondolt a furgonjá-

ban, aki őket figyelte. Ma reggel ordítozott vele, és meg is verte. Olyan helyeken 



okozott fájdalmat, amit senki sem láthatott, és mindezt Szőke újságcikke miatt. Mé-

regben emiatt gyűlölet támadt, és olyan elhatározásra jutott, ami talán nem vallott 

józanságra, mivel Tökfejjel már hazavágtak ma éjjel egy gazdag csávót, és ezzel 

megvolt az e heti fejadag, a környék meg hemzsegett a zsaruktól. 

Mulattatta valami, amiről Brazilnak sejtelme sem volt. 

- Látod azt a sarkot, kisfiú? - mutatott arra Méreg. - Azt a lerobbant lakóházat? 

Már nem lakik ott senki. Ott találkozunk, mert itt nem lehet beszélgetni. 

Méreg benézett a szemközti sötét sikátorba, ahol Tökfej a mély árnyékba hú-

zódva ablaktalan furgonjából figyelt. Tökfej tudta, mire készül Méreg, és ez felaj-

zotta, a gyilkossághoz is nagy kedve volt, mert egyre rövidebb idő kellett hozzá, 

hogy lehiggadjon, és ismét kellően feszült legyen. Tökfej csillapíthatatlan dühöt ér-

zett Szőkével szemben, ami a szexnél is mámorítóbb érzés volt. 

Alig várta, hogy a szemét spigó összerondítsa a menő farmerját, és térden 

csúszva könyörögjön a mindenható Tökfejnek. Alávaló, hitvány, undorító és gyűlö-

lettel teli életében még senkit sem akart ennyire elpusztítani, és elviselhetetlen izga-

lom kerítette hatalmába. 

 



West észrevette maga előtt Brazil kocsiját. Látta, ahogy a prosti elmegy, Brazil 

pedig a sarokra hajt, majd jobbra fordul. Látta, ahogy a régi, ablaktalan furgon ki-

csusszan a sötét sikátorból, mint egy angolna. 

- Jaj, Andy! Ne! - sikoltotta. 

Megragadta a rádiót, és beletaposott a gázba, miközben felkapcsolta a lüktető 

lámpákat.  

- 700-as erősítést kér! - üvöltötte az éterbe. - Kétszázas tömb West Trade. 

MOST! 

Hammer is hallotta az adást, és gyorsított. 

- A francba - morogta. 

- Mi az ördög folyik itt? - Cahoon teljes riadókészültségben volt, katonai 

üzemmódban, készen, hogy leszedje az ellenséget. 

- Nem tudom, de hogy nem jó, az biztos - kattintotta fel a lámpáját, és ahogy 

elhajtott az emberek mellett, bekapcsolta a szirénát is. 

- Van magánál még egy pisztoly? - kérdezte Cahoon. 

Ismét a tengerészgyalogosoknál volt, gránátokat dobott az észak-koreaiakra, a 

barátai vérében gázolt. Nem akadt olyan, aki ezt átélte, és a régi önmagaként tért 



vissza. Cahoonnal senki sem húz ujjat, mert olyasmit tud, amit ők nem. A halálnál 

is van rosszabb: a félelem, hogy olyanok vagyunk, mint ők. Kikapcsolta a biztonsá-

gi övét. 

- Kapcsolja be - parancsolta Hammer, ahogy teljes sebességgel rohantak. 

 

West olyan helyet keresett, ahol élesen visszafordulhat, de végül feladta. Átug-

ratott, neki is csapódott a beton útelválasztónak, a gumija sikoltott, ahogy az ellen-

kező irányba rohant. Elvesztette szem elől Brazilt, a prostit és a furgont. West még 

sosem volt ilyen kétségbeesett és eszelős. 

- Istenem, segíts! - ismételgette lázasan. - Kérlek, édes Istenem! 

 

Brazil szürkülő régi fa és törött, szakadatlan feketéllő ablakok kísértetjárta 

romjai mögé fordult, ahol semmi jele nem volt az életnek. Megállt, és csendben ült. 

Egyre idegesebben nézett körül. Talán mégsem volt jó ötlet, gondolta. A farmer-

zsebébe túrt, és számolni kezdte az összegyűrt bankókat, amikor hirtelen felbukkant 

az ablakában a fiatal prosti. Mosdókesztyű volt nála, és a mosolyától erősödött Bra-

zil rossz előérzete. Most vette volna csak észre, milyen őrült a lány tekintete, vagy 

talán másmilyen most? 



- Szállj ki - intett a lány. - Előbb lássam a pénzt. 

Brazil kinyitotta az ajtót, és éppen akkor lépett ki, amikor hátulról nagy sebes-

séggel feltűnt egy régi, ablaktalan, sötét furgon, és feléjük bukdácsolt. Brazil meg-

döbbent. Visszamászott a BMW-be, és hátramenetbe kapcsolt. De már késő volt. A 

furgon elállta az útját, előtte pedig nem volt más, csak bozótos meg egy mély víz-

mosás. Brazil csapdába esetten nézte, ahogy nyílik a sofőr felőli ajtó. Egy nagy, 

ronda nőfit látott, akinek töksárga haja karibi vékony fonatokban tapadt a koponyá-

jához. A nőfi kiugrott, a mosolya, mint egy kígyóé, ahogy nagy kaliberű pisztollyal 

a kezében Brazil felé közeledett. A másik kezében egy festékszórót rázott. 

- Édeset fogtunk - mondta Tökfej Méregnek. - Kicsit eljátszunk vele. Megtanít-

juk arra, mit teszünk a spiclikkel. 

- Nem vagyok spicli - közölte Brazil Tökfejjel. 

- Riporter - mondta Méreg. 

- Riporter - gúnyolódott Tökfej, és dühe gátlástalanul tombolt, amikor a Fekete 

Özvegy sztorijai eszébe jutottak, és ismét felpaprikázták. 

Braziltól mi sem állt most távolabb, mint a sztorijai; egymást kergették a gon-

dolatai. 

Méreg nevetett, és kipattintott egy rugós kést. 



- Szállj ki a kocsiból, és add ide a kulcsokat. - Tökfej közelebb húzódott a pré-

dájához, és Szőke szeme közé célzott a negyvenötössel. 

- Rendben. Rendben. Kérem, ne lőjön! - Brazil tudta, mikor kell engedelmes-

kedni. 

- Á, egy rinyálót fogtunk. - Tökfej érdes, borzalmas hangot hallatott, ami nála 

nevetésszámba ment. - Kérem, ne lőjön! - utánozta. 

- Előbb vágjuk meg. - Méreg a BMW ajtaja előtt várt, kését előre tartotta, hogy 

ott vágja meg ezt a riportert, ahol a legjobban fáj neki. 

Brazil kikapcsolta a motort. A kulccsal bíbelődött, leejtette a padlóra. Utána-

nyúlt. 

 

West ekkor fordult be csikorgó gumikkal a sarkon, az elhagyatott épületek mö-

gé. Lövések dördültek. BUMM-BUMM és BUMM-BUMM. West szirénája együtt 

sikoltott a még négyszer eldördülő pisztollyal. Hammer West után négy másod-

perccel érkezett, és szintén hallotta a lövéseket. Bekapcsolta a szirénáját, mialatt a 

királynő városának minden irányából megérkezett és bezárta a kört az erősítés, és 

az éjszaka kék-vörös csatatérré vált. 



West előrántotta a fegyverét, de már ugrott is ki a kocsijából. Hammer, a társa 

közvetlen West mögött futott, lövésre tartott és felhúzott ravaszú pisztollyal. A két 

nő a járó motorral álló furgont vizslatta. Látták a két véres, már nem lélegző testet a 

nyitott rugós bicska és a festékszóró mellett. A tekintetük Brazilra ugrott, aki a köl-

csönkért háromszáznyolcvanast markolta, mintha az áldozatai még mindig bánthat-

nák. A fegyver remegett görcsbe merevedett kezében. Cahoon közelebb ment a tett 

helyszínéhez, a halottakra meredt, majd tekintetét végigjáratta a kivilágított város-

képen, amelyet az épület uralt. 

West Brazilhoz lépett. Óvatosan elvette tőle a fegyvert, és műanyag 

helyszínelőzsákba csúsztatta az üres töltényhüvelyekkel együtt. 

- Minden rendben - mondta. 

Brazil reszketve pislogott, amikor sokkos tekintete az övével találkozott. 

- Andy - folytatta West -, ez iszonyatos trauma. Én is átestem rajta, mindent 

tudok róla, végig melletted állok, és segítek majd túljutni rajta. Rendben? Itt va-

gyok melletted. Érted? 

Átölelte Brazilt. Andy Brazil belemarkolt a hajába. Lehunyta a szemét, és erő-

sen magához szorította Westet. 
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