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Első fejezet 

 

Március utolsó hétfőjének reggele sokat ígérően indult a virginiai Richmond 

történelmi belvárosában, ahol a fontosabb családok neve a kitörölhetetlen emlékű 

háború óta semmit sem változott. A belvárosi utcákon és az interneten gyenge volt 

a forgalom. A drogdílerek még aludtak, a prostituáltak fáradtak voltak, az ittas ve-

zetők kijózanodtak, a pedofilok bementek a munkahelyükre, a riasztók hallgattak, 

a családi veszekedések elcsitultak. A halottasházban nyugalom honolt. A hét vagy 

nyolc - attól függ, ki hogyan számol - dombra épült Richmond a múltból fakadó 

büszkeség nagyvárosi központja, amely az 1607-es évre vezeti vissza a történetét, 

amikor angol kalandor szerencselovagok maroknyi csapata eltévedt, és Jakab ki-

rály nevében egy keresztet kitűzve bejelentette igényét erre a vidékre. A James fo-

lyó „The Falls” nevű szintesésénél alapított város elszenvedte a kereskedelmi állo-

mások és erődök elkerülhetetlen gyötrelmeit, amelyek a britellenes érzelmek, a 

forradalom, a nélkülözések, az árulások, a skalpolások, a soha be nem tartott 

fegyverszünetek és a fiatalon elpusztuló életek nyomán fakadtak. 

A helybeli indiánok felfedezték a tüzes vizet és a macskajajt, gyógyfüveket, ás-

ványi kincseket és szőrméket cseréltek szekercére, lőszerre, ruhaanyagra, teás-

kannára és még több tüzes vízre.  

Hajókkal rabszolgákat szállítottak ide Afrikából. Thomas Jefferson megtervezte 

a Monticellót, a parlamentet és az állami fegyintézetet. Megalapította a virginiai 



egyetemet, elkészítette a Függetlenségi Nyilatkozat tervezetét, és azzal vádolták, 

hogy mulatt gyermekeket nemzett. Vasútvonalakat építettek ki. Virágzott a do-

hányipar, és senki sem indított kártérítési pert. A finom, úri városban mindent 

összevetve meglehetősen kellemesen folyt az élet, amíg 1861-ben Virginia úgy nem 

döntött, hogy kilép az Unióból, az Unió azonban nem vette ezt jó néven. Rich-

mondnak rosszul ment a sora a polgárháború idején. Később a konföderáció egy-

kori fővárosa igyekezett rabszolgák nélkül és rossz pénzzel is minél jobban boldo-

gulni. Elszánt hűséggel ragaszkodott a vesztes ügyhöz, még mindig kérkedett a 

harci zászlajával, a Dél keresztjével, miközben a richmondiak bemasíroztak a kö-

vetkező századba, és újabb rettenetes háborúkat éltek túl, amelyek gondja nem 

őket nyomasztotta, mert másutt vívták meg őket. 

A 20. század végére a dolgok eléggé rosszul álltak a fővárosban. A gyilkossá-

gok száma ijesztően megnőtt, és a város e téren a második helyre került. Mindezt 

megszenvedte a turizmus. A gyerekek pisztolyt és kést vittek magukkal az iskolá-

ba, és verekedtek a buszon. A lakosok és az áruházak kiköltöztek a belvárosból, és 

a közeli megyékbe menekültek. Az adóalap összezsugorodott. A városi közhivatal-

nokok és a városi tanács tagjai nem jöttek ki egymással. A kormányzó polgárhábo-

rú előtti udvarházában ki kellett cserélni a víz- és a villanyvezetéket. A közgyűlés 

küldöttei továbbra is az asztalt csapkodták, és sértéseket vágtak egymás fejéhez, 

amikor bejöttek a városba, és a parlament Fuvarozási Bizottságának az elnöke ti-

tokban fegyvert csempészett be az ülésterembe. Gyanús cigányok lepték el a vá-

rost észak-déli vándorlásuk során, és a 95-ös államközin utazgató drogdílereknek 

Richmond lett a második otthonuk. Itt volt az ideje annak, hogy végre jöjjön egy 



asszony, és nagytakarítást csináljon a városban. Vagy talán egyszerűen csak senki 

sem figyelt, amikor a város felvette az első női rendőrfőnökét, aki ebben a pillanat-

ban éppen a kutyáját sétáltatta. Virultak a nárciszok és a krókuszok, a hajnal első 

sugarai festették meg a láthatárt, és a hőmérséklet szokatlanul magas, huszonegy 

fok volt. A rügyező fákon vígan csiviteltek a madarak, és Judy Hammer rendőrfő-

nök viszonylag vidám és pillanatnyilag nyugodtnak mondható lelkiállapotban volt. 

- Popeye, jó kislány - nógatta boston-terrierjét. 

Nem valami kedves név egy olyan kutyának, akinek hatalmas szeme kiguvadt, 

és tekintete egy falra szegeződött. De amikor az állatvédő egyesület képviselője 

bemutatta a kutyát a tévében, és Hammer a telefonhoz rohant, hogy magához ve-

gye, Popeye már Popeye volt, és csak erre a névre hallgatott. Hammer és Popeye jó 

ütemben sétáltak végig az egykori városközponton, a Church Hill helyreállított 

környékén, közel ahhoz a helyhez, ahol az angolok kitűzték a keresztet. A kutya és 

gazdája tempósan vonult el a polgárháború előtti, kovácsoltvas kerítéses és veran-

dás, pala- és hamis manzárdtetős, tornyos, kő fejgerendás, hornyolt faborítású, 

színes üvegablakos, lombfűrészelt verandás, manzárdos, emelt, úgynevezett angol 

és festői szépségű alagsorú, vaskos kéményes házak előtt. Végigmentek a Grace 

utcán addig a pontig, ahonnan a város legpompásabb panorámája tárult elébük. A 

szakadék egyik oldalán WRVA rádióállomás volt, a másikon Hammer 19. századi 

görög neoklasszikus otthona állt, amelyet egy dohányiparos építtetett a polgárhá-

ború vége felé. Hammer imádta a régi téglafalú, konzolos mennyezetpárkányos, 

lapos tetejű épületet és a gránitköves verandát. Olyan helyekre vágyódott, ahol a 



múlt szinte életre kelt, és mindig annak a hatókörnek a szívében lakott, amelyben 

szolgált. 

Hammer kinyitotta a bejárati ajtót, kikapcsolta a riasztót, elengedte Popeye-t a 

pórázról, és jutalomért gyorsan végiggyakorolta vele az „ülj”, „pitizz” és „feküdj” 

szertartását. A rendőrfőnök bement a konyhába kávéért; a szertartás minden reg-

gel ugyanúgy folyt. A sétát és Popeye nevelését szolgáló tréninget követően mindig 

leült a nappalijában, átlapozta az újságot, és kinézett a magas ablakokon túl feltá-

ruló toronyházak, a parlament, a Virginiai Orvosi Egyetem és a Virginiai Államkö-

zösségi Egyetem Biotechnológiai Kutatóintézete többholdas parkjának látképére. 

Richmondot a „tudomány”, a felvilágosodás és a viruló egészség városaként kezd-

ték emlegetni. De miközben a bűnüldözők vezetője díszes épületeken és belvárosi 

utcákon merengett, nagyon is tisztán látta az omladozó gyárkéményeket, a rozs-

dásodó vasúti síneket és viaduktokat, az elhagyatott gyárakat, a festett és bedesz-

kázott ablakú dohányraktárakat. Tudta, hogy a belváros peremén, nem messze 

onnan, ahol lakik, öt állami lakótelep van, és a Southside-on még további kettő. A 

politikailag korrektséget félretéve, az igazság az, hogy mindegyik a társadalmi ká-

osz és az erőszak melegágya volt, egyértelmű bizonyítékaként annak, hogy a pol-

gárháború Délen továbbra is vesztésre állt. 

Hammer kibámult a városra, amely azért hívta ide, hogy látszólag reménytelen 

problémáit megoldja. Egyre világosabb lett odakint, és Hammer aggódott, hogy elő-

fordulhat még egy télidéző, váratlan hideghullám. Nem jellemző-e a mai időkre, 

gondolta, nem várható-e egy utolsó kisszerű cselekedet, amely felszámolja azt a 



kevéske szépséget, amely rettenetesen stresszes életében még megmaradt? Kétsé-

gek gyötörték. Amikor a sorsáról tűnődött, amely végül idevetette Richmondba, 

nem volt hajlandó szembesülni a gondolattal, hogy esetleg a saját élete elől mene-

kül. 

A két fia már felnőtt, és jóval előbb elszakadtak tőle, mint hogy a férje, Seth 

tavaly tavasszal balesetet szenvedett és meghalt. Judy Hammer hivatásába burko-

lózva, mint egy keresztes lovag a köpenyébe, bátran továbblépett. 

Felmondott a charlotte-i rendőrségen, ahol előbb nagyon nem szerették, aztán 

pedig ünnepelt hőse lett a csodáknak, amelyeket rendőrfőnökként hajtott végre. 

Úgy döntött, az a küldetése, hogy más déli városokba menjen, foglalja el és tegye a 

földdel egyenlővé, majd építse fel őket újra. Javaslatot tett az Országos Igazságügyi 

Intézetnek, amely lehetővé tette, hogy dél-szerte ostromlott rendőrségeket választ-

hasson, mindegyikben egy-egy évet tölthessen, és valamennyit egyesítse az egy 

mindenkiért, mindenki egyért szövetségében. Hammer filozófiája egyszerű volt. 

Nem hitt a zsaruk jogaiban. Bizonyított tényként tudta, hogy amikor a rendőrtisz-

tek, a nagyfejűek, a közrendőrök, sőt még a rendőrfőnökök is kiválnak a testület-

ből, az katasztrofális következményekkel jár. A bűnelkövetések száma megnő, a 

felderítés aránya csökken. Senki sem jön ki senkivel. Az állampolgárok, akiket a 

rendőrségnek védenie és szolgálnia kellene, bezárt ajtók mögé bújnak, megtöltik a 

fegyvereiket, fütyülnek a szomszédjaikra, durván odamutatnak a zsaruknak, és 

mindenért őket okolják. Hammer a COMSTAT-ot, a New York-i Bűnellenőrzési 



Modell rendőri munkáját vagy a számítógép által irányított statisztikát tekintette 

követendő példának. 

A mozaikszó leegyszerűsítve definiált egy valójában jóval bonyolultabb fogal-

mat, amely többet takart, mint a technológia révén feltérképezett bűnözési mintá-

kat és városi veszélyforrásokat. 

A COMSTAT minden rendőrt mindenért felelőssé tett. A közrendőrök és a feje-

sek többé nem háríthatták egymásra a felelősséget. Nem fordíthattak hátat, nem 

fütyülhettek mindenre, nem mondhatták, hogy nem tudják a választ, nem tehet-

nek róla, már éppen ezzel akartak foglalkozni, nekik nem szóltak, elfelejtették, 

szerették volna, nem érezték jól magukat, éppen akkor telefonáltak vagy nem vol-

tak szolgálatban. Hammer rendőrfőnök ugyanis hétfőnként és péntekenként ösz-

szehívta az összes rendőrőrs és részleg képviselőjét, és alaposan lehordta őket. 

Hammer haditerve kétségkívül északi terv volt, de a sors úgy hozta, hogy amikor 

beterjesztette a javaslatát a richmondi városi tanácsnak, az a belső harcokkal, lá-

zadással és a jogok megnyirbálásával volt elfoglalva. 

Akkortájt nem tűnt elvetélt ötletnek, hogy valakit ráeresszenek a város prob-

lémáira, hogy oldja meg őket. Hammert tehát felvették köztes rendőrfőnöknek, egy 

év időtartamra, és két tehetséges embert is magával vihetett, akikkel még Charlot-

te-ban dolgozott együtt. Hammer megkezdte Richmond megszállását. A 

richmondiak hamarosan megmakacsolták magukat. Azután meggyűlölték. A város 

pátriárkái azt szerették volna, ha Hammer és OII csapata hazamegy. A város 

semmit sem akart New Yorktól tanulni, és a richmondiak inkább felfordultak vol-



na, semhogy Charlotte köpönyegforgató, politikai kalandor városának példáját kö-

vessék, amely ellopja a richmondi bankokat és az 500 leggazdagabb részvénytár-

saságot. 

 

Virginia West rendőrfőnök-helyettes keserűen panaszkodott, miközben a 

richmondi egyetem futópályáján kocogott fájdalmas fintorok és elkeseredett lihe-

gés közepette. A szemrevaló, gótikus egyetemi épületek palateteje már éppen kez-

dett előbukkanni a sötétből a hajnal első sugarainál, de a hallgatók még nem me-

részkedtek elő, két fiatal nőt leszámítva, akik sprinteltek. 

- Már nem bírom tovább! - nyögte Andy Brazil rendőrtisztnek. 

Brazil az órájára pillantott. 

- Még hét perc - válaszolta. - Aztán gyalogolhatsz.  

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor West alávetette magát Brazil parancsai-

nak. Virginia West volt a rendőrfőnök-helyettes Charlotte-ban, amikor Brazil még 

a rendőr-akadémián tanult és cikkeket írt a Charlotte Observer-nek. Aztán Ham-

mer magával vitte őket Richmondba, hogy West a nyomozókat vezesse, Brazil pe-

dig kutathasson, a nyilvánosságot tájékoztassa és weblapot szerkesszen. Bár West 

és Brazil valójában egyenrangúak voltak Hammer OII csapatában. West úgy vélte, 

rangban Brazil fölött áll. Hatékonyabb. Brazilnak sosem volt annyi tapasztalata, 



mint neki. Ügyesebben lő és jobb a közelharcban. Egyszer egy gyanúsítottat is 

megölt, bár erre nem volt büszke. A charlotte-i időkben Brazillal folytatott szerelmi 

viszonya a tanár-tanítvány kapcsolat nagyon is normális intenzitásának volt be-

tudható. A fiú odavolt érte, ő pedig belement, míg a szalmaláng el nem lobbant. Mi 

van ebben? 

- Van még itt rajtunk kívül valaki, aki ki akarja nyírni magát? Kivéve azt a két 

lányt, akik vagy a futócsapathoz tartoznak, vagy anorexiások - lihegte méltatlan-

kodva West. - Nincs! És tudod, miért? Mert ez piszkosul nagy marhaság! Kávéz-

nom kellene, és az újságot olvasnom! 

- Ha befognád a szádat, felvehetnéd a ritmust - jegyezte meg Brazil, aki tenge-

részkék charlotte-i rendőrségi tréningruhában és Saucony cipőben minden nehéz-

ség nélkül rótta a köröket; a cipő surrogott, valahányszor a piros gumiburkolathoz 

ért. 

- Nem kéne charlotte-i vackot viselned! - folytatta ennek ellenére West. - Elég 

szar a helyzet enélkül is. Miért gyűlöltetsz meg minket még jobban? 

- Szerintem a zsaruk nem utálnak minket. - Brazil igyekezett pozitívan hozzá-

állni ahhoz, hogy a richmondi zsaruk mennyire barátságtalanul fogadták és nem 

méltányolták őket. 

- De igen. 



- Senki sem rajong a változásért - emlékeztette Brazil. 

- Téged kivéve.  

Ez burkolt célzás volt a szóbeszédre, miszerint Brazilnak viszonya van a házi-

asszonyával, egy gazdag egyedülálló asszonnyal, aki a Church Hillen lakott. West 

nem követelt további részleteket. Nem ellenőrizte az információt. Nem akarta tud-

ni. Nem volt hajlandó kocsival elhajtani Brazil háza előtt, és még kevésbé akarta 

otthon felkeresni. 

- Azt hiszem, szeretem a változást, ha jót hoz - mondta Brazil. 

- Pontosan. 

- Jobban szeretnéd, ha Charlotte-ban maradtam volna? 

- De még mennyire. 

Brazil csak annyira gyorsított, hogy a hátát mutassa Westnek. West sosem 

bocsátja meg a férfinak, hogy rávette, jöjjön vele Richmondba, hogy még egyszer 

rábeszélte valamire, mert képes volt rá, mert a szavakat tisztán és meggyőző erővel 

forgatta. Brazil olyan érzések ritmusával ragadta el, amelyeket már szemmel lát-

hatóan nem táplált iránta. A szerelmét rímbe faragta, aztán a verset átkozottul 

másnak olvasta fel. 



- Számomra ez a hely egy nagy nulla - mondta West, aki úgy fűzte a szavakat, 

ahogy ajtót és zsalugátert akasztott fel, és kerítést épített. - Ezen nincs mit szépí-

teni. - Semmit sem volt hajlandó átfesteni úgy, hogy előbb ne marta volna le róla 

az előző réteget. - Ócska hely. - Nem szállt le a témáról. - Hála az égnek, hogy csak 

egy évig tart! - ütötte tovább a vasat. 

Brazil gyorsítással válaszolt. 

- Mintha a rendőrség mobil bevetési egysége volnánk – dohogott tovább West. 

- Kit próbálunk átejteni, de tényleg? Micsoda időpocsékolás! Így sosem pazaroltam 

az időmet semmire sem. Brazil az órájára pillantott. Úgy tűnt, mintha meg sem 

hallaná, és West arra vágyott, bárcsak túl tudna jutni Brazil széles vállán és szép 

profilján. A kora reggeli napsütés aranyba vonta a fiú szőke haját. A két egyete-

mista lány izzadtan, egyetlen deka felesleges súly nélkül sprintelt el mellettük, és 

izmos lábuk ütemesen dobogott, ahogy mutogatták magukat Brazilnak. West le-

hangolt lett. Öregnek érezte magát. Megtorpant, és kezével a térdére támaszkodva 

hétrét görnyedt. 

- Ennyi! - kiáltotta zihálva. 

- Még negyvenhat másodperc. - Brazil úgy futott helyben, mintha a vizet ta-

posná, és visszanézett rá. 

- Menj csak! 



- Biztos? 

- Repülj a széllel! - hessegette el durván West. - A francba - morogta, amikor a 

csíptethető telefon rezegni kezdett a futósortja korcán. Elhagyta a pályát, és elin-

dult a lelátó felé, hogy ne legyen az izompacsirták útjában, akik frusztrálják. 

- West - jelentkezett be. 

- Virginia? Itt... - Hammer hangja nehezen hatolt át a sercegésen. 

- Hammer rendőrfőnök? - kiabálta hangosan West. - Halló! 

- Virginia... Hall engem? - Hammer hangja még messzebbről jött. 

West a másik fülére szorította a tenyerét, hogy jobban hallja. 

- ...baromság... - tört át váratlanul egy férfihang a recsegésen. West sétálni 

kezdett, hogy jobb vételt keressen. - Virginia...? – Hammer hangja alig hallhatóan 

sercegett, - ...bármikor megtehetjük... a szokásos szabályok figyelembevételével... - 

tért vissza a férfihang. Déliesen elnyújtott akcentussal beszélt, és olyan nyilvánva-

lóan bunkó volt, hogy Westben azonnal ellenséges érzések támadtak. 

- ...ideje... megölni... Muszáj... vagy visszafizetni... – A bunkó hangja torzítot-

tan, szaggatottan ért el West füléhez.  

Váratlanul egy másik suttyó válaszolt az elsőnek. 



- ...utálatos dög, nem érdemli meg, hogy... lelőni... 

- Mennyi...? 

- Attól függ... Talán pár száz... 

- ...Magunk között... 

- ...Ha... aki... találja... 

- ...nem hívják meg... 

- Micsoda? - bukkant elő egy pillanatra Hammer hangja, majd ismét elsüly-

lyedt. 

- ...Használj... hideg orr... Nem a szokott baromság... Kék...  

- Hammer rendőrfőnök... - West már majdnem folytatta, de aztán időben visz-

szafogta magát, mert rájött, hogy a suttyók őket is hallhatják. 

- ...mosómedvék... - bukkant fel az első bunkó hangja - ...nincs olyan, akinek 

elég esze volna... Dismal-mocsár... 

- ...értem, Bubba... Letakarjuk... takaró... 

- Oké, Maszat... haver... kora reggel? 



West néma döbbenettel hallgatta a két férfit, akik kétséget kizáróan egy rasz-

szista indíttatású gyilkosságot terveztek, egy gyűlölettől fűtött bűncselekményt; 

egy régi sérelmet akartak megtorolni, amely rablással járt. A szavaikból azt vette 

ki, hogy a gyilkosságra kora reggel kerítenek sóit. Eltöprengett, vajon a hideg orr 

nem argó kifejezés-e a rövid csövű revolverre, és a kék nem egy olyan fegyverre 

utal-e, amelynek kék a csöve, szemben a rozsdamentes acéllal vagy a nikkelezet-

tel. A két lökött figura minden jel szerint takaróba akarja csavarni a testet, és a 

Dismal-mocsárba akarja süllyeszteni. Recsegés. 

- ...Loraine... - Bubba töredezett hangja tért vissza. - A régi kútnál... kapcsold 

ki a motort... a fényszórót is, nehogy felébreszd...  

Recsegés, aztán a statikus elektromosság kitisztult. 

- Hammer rendőrfőnök? - próbálkozott újra West. - Hammer rendőrfőnök? 

Vonalban van még? 

- Bubba... - recsegett a második idegen. - Valaki van a vonalban...  

Sercegés, kaparászás, harsogás, pityegés. 

- A fenébe! - mormolta West, amikor elhallgatott a telefonja. 

 



Bubba igazi neve IV. Butner Fluck volt. Szemben számtalan félelmet nem is-

merő férfival, akik teherautók, fegyverek, félmeztelen lányokat felvonultató bárok 

megszállottjai és a Dél keresztjének szerelmesei, Bubba nem született ebbe a 

törzsbe: egy teológus fiaként nőtt fel a Ginter Park Northside nevű negyedében, 

ahol a régi udvarházakat senki sem hozatta rendbe, és a verandákon szívesen tar-

tottak polgárháborús ágyúgolyókat. Butner többnemzedéknyi Butner leszárma-

zottja volt, akiket mindig „But”- nak becéztek, és nagy tudású apja, III. dr. But 

Fluck nem fogta fel, hogy viszontagságoknak teszi ki a fiát, ha ebben a korban és 

világban Butnak nevezi. Mire a kis But elsős lett, már mindenki megbélyegezte, 

gyalázta és csúfolta. Az osztályban sugdosták, buszon és játszótereken ordították, 

füzetlapokra írták, amelyeket egymásnak adogattak az óra alatt, vagy a kis But 

öltözőszekrényében hagyták. Amikor leírta a nevét, a But Fluckot használta. A ta-

nári osztályzási noteszban Fluck, But volt. 

De akárhonnan nézte is, alaposan kicsesztek vele, és a kortársai persze szám-

talan más interpretációval álltak elő. Anya-De-Szomorító, Hurka-Gyurka. Seggbe-

Kurfi, Segges-Flucki és így tovább. Amikor a tanulásba menekült, és osztályelső 

lett, újabb gúnynevekkel bővült a lajstrom Buttfej, Fluck-fej, Anyakúró-Seggfej, 

Fej-seggfej és társai. But a kilencedik születésnapjára terepszínű ruhát és különfé-

le játék pisztolyokat kért. Kényszeresen evett. Sok időt töltött az erdőben, ahol 

képzeletbeli zsákmányra vadászott. Egyre több képeslapot gyűjtött, és elmerült a 

zsoldosok, anarchisták, teherautók, támadófegyverek, polgárháborús csataterek 

és fürdőruhás nők világában. Kézikönyveket gyűjtött az egyszerű autó-

karbantartásról és - javításról, az autóhoz szükséges szerszámokról és a huzalo-



zásról, a vadonban való túlélésről, a horgászatról és a medvék lakta vidéken való 

túrázásról. Lopva cigarettázott, és arrogánsan viselkedett. Mire betöltötte a tízet, a 

nevét Bubbára változtatta, és mindenki rettegett tőle. Ezen a hétfő kora reggelen 

Bubba hazafelé tartott a Philip Morrisnál ledolgozott harmadik műszakja után. A 

CB-rádiója és az URH-adó-vevője be volt kapcsolva, a mobiltelefonját bedugta a 

kocsi öngyújtójába, a CD-lejátszójáról Eric Clapton szólt, és az ülés alatt, könnyen 

elérhetően ott volt a rozsdamentes acél Colt Anaconda, a 44-es revolvere, amely-

nek nyolchüvelykes csöve és a B-négyszögű alapon Bushnell Holo látcsöve volt. A 

piros 1990-es Cherokee dzsipje tetején több antenna is lengedezett. Bubbának sej-

telme sem volt róla, hogy a dzsipje a Használt Autók Kézikönyvében a „nem taná-

csos megvenni” megjegyzéssel szerepel, és hogy egyszer már összetörték, valamint 

több tizenhatezer kilométerrel több van benne, mint amit a kilométeróra mutat. 

Bubbának nem volt oka kételkedni a kedves jó haverjában, Joe „Maszat” 

Bruffyban, aki egy éve adta el neki a dzsipet mindössze háromezer dollárral töb-

bért, mint amire a Kék Könyv tartotta. Mi több, Maszat volt az, akivel pillanatok-

kal korábban Bubba a mobilján beszélgetett, mielőtt a két másik hang megzavarta 

őket. Bubba nem értette, mit mond a két nő, de a „Hammer rendőrfőnököt” tisztán 

ki tudta venni. És tudta, hogy ez jelent valamit. Bubba az eleve elrendelés, az iste-

ni akarat, az egyetemes nyelv, a szentírás-magyarázat és a színes stólák presbite-

riánus világában nőtt fel. Lázadt. A főiskolán az apja bosszantására távol-keleti 

vallásokat hallgatott, de lázadása sem irtotta ki a lelkéből a korai neveltetése lé-

nyegét. Bubba hitt a célelvűségben. Kedvezőtlen sorsfordulatai és személyes jel-

lemhibái ellenére is hitt abban, hogyha elegendő karmát gyűjt, vagy ha a jin és a 

jang valaha is harmonizálnak, akkor rájön létezése okára. 



Így amikor meghallotta a mobilján Hammer rendőrfőnök nevét, hirtelen elfogta 

a rosszkedv és a fenyegető üldöztetés, a derűs boldogság és a hatalom érzete. Mi-

közben a Midlothian fizetős autópályán haladt a Cickány autómentő felé, ezúttal 

egy újabb hibás szélvédőtömítés miatt, azzá a küldetéstudattól áthatott harcossá 

vált, akivé a sors rendelte. Felkapta a Kenwood adóvevője mikrofonját, és a bizton-

sági csatornára kapcsolt. 

- Egyes egység a kettesnek. - Megpróbálta elérni Honeyt, a feleségét, mialatt 

továbbhaladt a Southside négysávos főútvonalán, és Chesterfield megyét elhagyva 

beért a városba. Nem kapott választ. Bubba a visszapillantó tükörben látta, hogy 

mögé sorol egy richmondi rendszámú járőrkocsi, ezért lassított. 

- Egyes egység a kettesnek - próbálkozott Bubba újra. Semmi válasz. Valami 

szaros kölyök egy fehér Ford Explorerben megpróbált elévágni. Bubba gázt adott. 

- Egyes egység a kettesnek. - Bubba utálta, ha a felesége nem reagált azonnal. 

A zsaru Bubba sarkában maradt, a sötét Oakley napszemüveg egyenesen a visz-

szapillantó tükörbe meredt. Bubba ismét lassított. Az Explorerben ülő strici meg-

próbált benyomakodni Bubba elé, a jobb oldali irányjelzője vészesen villogott. 

Bubba gázt adott. Törte a fejét, melyik kommunikációs módot válassza, végül fel-

kapta a mobilját, de aztán meggondolta magát. Arra gondolt, hogy ismét az adó-

vevőn próbálja hívni a feleségét, aztán úgy döntött, nem bajlódik vele. Az első vagy 

a második próbálkozása után visszahívhatta volna. A pokolba vele! Bekapcsolta a 

CB-rádió mikrofonját, miközben a zsarut leste a tükörben és az Explorert figyelte. 



- Szia, Maszat - üdvözölte a haverját a CB-jén. - Ha a nyomomban vagy, lo-

csogjunk még! 

- Kettes egység - lihegte a felesége az adó-vevőbe.  

Bubba mobilja megcsörrent. 

- Bocsi... jaj, istenem - mondta két lihegés között kedvesen Honey. - Én csak... 

jaj, nekem... hadd fújjam ki magam.... pfű... Osztrigát kergettem... nem jött, ami-

kor hívtam... Az a kutya!  

Bubba elengedte a szavait a füle mellett. Felvette a mobilt. 

- Bubba? - Gig Dan volt, Bubba művezetője a Philip Morrisnál. 

- Nyomodban vagyok, és dumálhatunk - szólalt meg Maszat a CB-jén. 

- Kettes egység az egyesnek? - erősködött aggodalmasan Honey az adó-vevőn. 

- Szia, Gig - szólt bele a mobilba Bubba. - Mi a pálya? 

- Be kéne jönnöd, hogy ledolgozd a második műszak másik felét! - mondta 

Gig. - Tiller beteget jelentett.  

A francba, gondolta Bubba. 



Hogy épp ma, amikor annyi a tennivaló és olyan kevés az idő! Átkozottul le-

hangolta, hogy tudta, tizenkét órás műszak után kell ma este nyolckor jelentkez-

nie. 

- Tíz-négy - felelte Bubba Gignek. 

- Mikor akarsz sárga szemre világítani? - Maszat nem adta fel. Bubba nem ra-

jongott a mosómedve-vadászatért. Osztriga, a vadászkutyája nem volt probléma-

mentes állat, és Bubbát idegesítették a kígyók. Ráadásul Maszat mindig sikere-

sebb volt nála. Úgy tűnt, mintha Bubba folyton pénzt veszítene. 

- Mielőtt a kígyók felébrednek. - Bubba igyekezett magabiztos hangot megütni. 

- Gyerünk, készíts tervet! 

- Tíz-négy, édes egy haverom - úszott vissza Maszat hangja. - Úgy teszem a 

dolgom, mint egy angyal. 

 

Második fejezet 

 

Füst problémás gyerek volt, ez már másodikban kiderült róla, amikor ellopta a 

tanár tárcáját, megütötte egy osztálytársnőjét, revolvert vitt az iskolába, több 

macskát is felgyújtott, és egy vascsővel szétverte az igazgató kombiját. 



Az észak-carolinai Durhamben töltött korai tévelygései óta Füstöt ötvenkét 

rendbeli testi sértésért, csalásért, plágiumért, zsarolásért, zaklatásért, szerencse-

játékért, iskolakerülésért, becsületsértésért, tolvajlásért, megbotránkoztató öltöz-

ködésért, pornográf irodalomért és a buszon való helytelen viselkedésért intették 

meg. Hatszor tartóztatták le a nemi erőszaktól a gyilkosságig terjedő bűncselek-

ményekért, feltételesen szabadlábra helyezték, különleges feltételek mellett nevelő-

tiszt felügyelete alá helyezték, Alternatív Javító-nevelő Programban vett részt, javí-

tóintézetben volt, egy kietlen vidéken felállított tábor terápiás programjára ítélték, 

egy közösségi tanácsadási klinikát járt meg, ahol pszichológiai vizsgálat alá vetet-

ték, és részt vett egy önuralomra nevelő csoportterápián is. A legtöbb fiatalkorú 

bűnözőtől eltérően Füstnek szülei is voltak, akik mindig elmentek a bírósági tár-

gyalásaira. Meglátogatták a javítóintézetben. Fizették az ügyvédeit, és ha Füstnek 

nem tetszettek vagy hibát talált bennük, egyiket a másik után küldték el. Füstöt 

négy különböző magániskolába íratták be a szülei, és mindig az iskolákat hibáz-

tatták, ha nem jártak sikerrel. 

Füst apja, egy szorgalmas bankár számára nyilvánvaló volt, hogy a fia kivéte-

lesen éles eszű gyerek, csak még nem elég érett. Füst anyja imádta a fiát, és min-

dig a pártját fogta. Sosem hitte el, hogy bűnös. Mindkét szülő úgy gondolta, hogy a 

fiukat igaztalanul vádolják, mert a rendőrség korrupt, nem kedveli Füstöt, és va-

lakire rá kell kenni a dolgokat. A szülők goromba hangvételű leveleket írtak a ke-

rületi ügyésznek, a polgármesternek, az igazságügy-miniszternek, és amikor Füs-

töt végül elítélték, és a butneri C.A. Dillon Javító-nevelő Intézetbe zárták, a kor-

mányzónak és egy szenátornak. Füst természetesen nem maradt itt sokáig, mert 



amikor betöltötte a tizenhatot, az észak-carolinai törvények szerint már nem szá-

mított kiskorúnak, így kiengedték. A fiatalkorú priuszát megsemmisítették. Ahogy 

az ujjlenyomatát és a rendőrségi arcképfotóit is. Nem volt múltja. A szülei úgy 

gondolták, nem árt olyan városba költözniük, ahol a rendőrség - amelynek emlé-

kezetét azért nem törölték - nem ismeri Füstöt, vagy nem tudja többé zaklatni. 

Füst ezért került a virginiai Richmondba, ahol ma reggel a szokottnál is galádabb 

lelkülettel ébredt, készen, hogy galibát okozzon. 

- Húsz percünk van - közölte Istenséggel, a barátnőjével. 

A lány hozzásimult a Ford Escortban, amelyet Füst apja akkor vett a fiának, 

amikor Füst megszerezte a virginiai jogosítványát. Istenség Füst állát kezdte csó-

kolgatni, és a lába közét dörgölte, hogy lássa, éledezik-e a bájdorongja. 

- Annyi az időnk, mint a pelyva, szivi - lehelte Füst fülébe. - Francba a sulival! 

Francba a kissráccal, akit felszedsz! 

- Terveztünk valamit, emlékszel? - mondta Füst. 

Edzőcipőben, bő felsőben volt, a fejére kendőt kötött, és napszemüveget vett 

fel. A Patterson sugárúton, a város West Endjén, a Crestar Banktól egy háztömb-

nyire kóválygott az utcákon, amikor észrevett egy kis téglaházat a Kensingtonon, 

ahol se kocsit, se újságot nem látott, vagyis úgy tűnt, senki sincs otthon. Beka-

nyarodott a felhajtóra. 



- Ha ajtót nyitnak, az állami középiskolát keressük - emlékeztette Istenséget. 

- Elvesztem az űrben, bébi - mondta Istenség, miközben kikászálódott a ko-

csiból. Kétszer becsöngetett, de csend volt odabent. Füst átmászott az anyósülés-

re, és Istenség visszavitte a Crestar Bankhoz. Az ég halvány és tiszta volt, és las-

san sűrűsödött a forgalom, ahogy az emberek elkezdték az új munkahetet, és rá-

jöttek, hogy a parkoláshoz és az ebédhez készpénzre van szükségük. A bank kész-

pénzkiadó automatájánál e percben senki sem állt, és ez így volt rendjén. Füst ki-

szállt a kocsiból. 

- Tudod, mit kell tenned? - vetette oda Istenségnek. 

A lány elhajtott, Füst pedig a bankhoz ment. Hátraballagott az autóval is jár-

ható sikátorhoz, ahol senki sem látta. Nemsokára egy ötajtós Honda Civickel meg-

állt egy fiatalember az automata előtt. Füst szép komótosan elősomfordált a bank 

mögül. A fiatalember a pénzfelvétellel volt elfoglalva, és nem vette észre Füst olda-

lazását, amellyel a kamera látószögéből igyekezett kikerülni. Füst olyan gyors volt, 

hogy az áldozatai döbbenetükben mindig mozdulatlanná dermedtek. Ragasztósza-

lagot nyomott a kamera optikájára és a férfi szemére. A Glock pisztolya csövét a 

férfi derekához nyomta. 

- Ne mozduljon! - mondta halkan.  

A férfi nem mozdult. 



- Szép lassan adja hátra a pénzt! - utasította Füst. 

A férfi így tett. Füst körülnézett. Újabb kocsi fordult be a Pattersonról, és az 

automata felé indult. Füst leszedte a ragasztószalagot a kameráról, és a bank mö-

gé futott, aztán lassan kocogni kezdett, befordult a Libbie sugárútra, majd a 

Kensingtonra. Lassított, és ráérős tempóban sétált a kis téglaház felhajtójához, 

ahol Istenség várt rá. 

- Mennyit szereztél, bébi? - kérdezte a lány, amikor Füst lazán beszállt. 

- Húsz, negyven, hatvan, nyolcvan, száz - számolta a fiú a bankjegyeket. - Na, 

húzás innét! 

 

Judy Hammer egyszerűen nem hitte el. Ennél bizarrabb esete még nem volt. 

Két fehér fajvédő, Bubba és Maszat egy Loraine nevű fekete nő meggyilkolására 

készülnek! A nő valami régi benzinkút közelében lakik, ahol a gyilkosok kikapcsolt 

motorral és lekapcsolt lámpákkal a kocsijukat hagyják. Pénzről is szó esett, talán 

több száz dollárról. Hammer fel-alá járkált, Popeye pedig aggodalmasan követte. 

Megszólalt a telefon. 

- Hammer rendőrfőnök? - kérdezte West. 

- Mi az ördög volt ez, Virginia? - kérdezte Hammer. - Le tudjuk nyomozni? 



- Nem - tért vissza West hangja. - Nem látom be, hogyan tudnánk. 

- Felteszem, mindketten ugyanazt hallottuk. 

- Még mindig mobilról beszélek - figyelmeztette West. - Nem kéne belemen-

nünk. De úgy hangzik, hogy olyasmiről van szó, amit nagyon komolyan kell ven-

nünk. 

- Maximálisan egyetértek. Az előadás után majd beszélünk. Köszönöm, Virgi-

nia. - Hammer le akarta tenni a kagylót. 

- Főnök? Miért hívott, amikor futottam? - emlékeztette gyorsan West. 

- Ó, igen. Igaza van. 

Hammer az emlékezetében kutatott, és megpróbálta felidézni, miért hívta Wes-

tet, amikor a bunkók bekapcsolódtak a beszélgetésükbe. Fel-alá járkált, Popeye-jel 

a sarkában. 

- Emlékszem már. Máris sok a visszajelzés az új webhelyünkre - közölte 

Hammer elégedetten. - Andy vezércikkére. 

- Aggódom emiatt - válaszolta West. - Szerintem végezhettünk volna egy kis 

hibaelhárítást, főnök. 

- Minden rendben lesz. 



- Mit mondanak? 

- Panaszkodnak. 

- Meglep. 

- Ne legyen cinikus, Virginia! 

- Volt valami reakció a növekvő fiatalkori bűnözésről mondottakra? És a ban-

dákkal kapcsolatos richmondi mentalitásra, miszerint egyáltalán nincsenek ban-

dák, vagy hogy is fogalmazott Andy? És arra, hogy az országnak égető szüksége 

van a fiatalkorúakkal kapcsolatos radikális igazságszolgáltatási reformra?  

Hammernek már korábban feltűnt, hogy valahányszor West Brazilról beszél, a 

szavai metszően élesek, mint a borotva. Hammer ismerte, milyen West, ha meg-

bántódik. És Brazilban is észrevette a szomorúságot, hogy a szemében nincs már 

annyi csillogás, és az alkotóereje, amely olyan kivételessé tette, alábbhagyott. Azt 

kívánta, bárcsak West és Brazil újra jól kijönnének egymással. 

- Őrülten csengeni kezdtek a telefonok, amint kihordták az újságokat - vála-

szolta Hammer. - Felráztuk az embereket. De hát éppen ezért vagyunk itt.  

Hammer letette a kagylót. A dohányzóasztalról elvette Brazil vezércikkét, és 

újra beleolvasott. 



Az elmúlt héten a város gyermekei legalább tizenhét alkalommal követtek el 

hidegvérrel súlyos bűncselekményt, köztük nemi erőszakot, fegyveres rablást és 

szándékos testi sértést. Az erőszakos, látszólag találomra elkövetett bűncselekmé-

nyek gyermekkorú elkövetői közül tizenegyen még be sem töltötték a tizenötödik 

életévüket. Hol tanulják a gyerekek a gyűlölködést és a bántalmazást? Nemcsak a 

filmekből vagy a videojátékokból, de egymástól is. A bandákba verődés problémá-

jával állunk szemben, és lássuk be, hogy egy gyerek, aki felnőttekre jellemző bűn-

cselekményeket követ el, többé már nem gyerek... 

- Gondolom, a népszerűségem ismét jelentősen csökkent - mondta Hammer 

Popeye-nek. - Rád férne egy fürdés. Kérsz egy finom krémes öblítést?   

Popeye fekete-fehér szőre kellemesen emlékeztetett egy szmokingra, de nagyon 

rövid volt, és szeplős, rózsaszín bőre igen érzékeny: könnyen kiszáradt és viszke-

tett. Popeye szerette, ha a gazdija pár hetente finom langyos vízbe tette, és 

„Nusalt” viszketés elleni gyógysamponnal lemosta, majd „Relief” viszketés elleni 

balzsammal leöblítette, amit a gazdi pontosan hét percig dörgölt Popeye bőrébe, 

ahogy a használati utasítás előírta. Popeye szerette a gazdit. Most a két hátsó lá-

bára állt, és az orrát a gazdi térdéhez dörgölte. 

- Azt hiszem, ezzel most várnod kell, különben elkésem. - A gazdi felsóhajtott, 

és leguggolt Popeye-hez. - Nem kellett volna megemlítenem, ugye?  

Popeye megnyalta a gazdi arcát, és szánalom ébredt a lelkében. Tudta, hogy a 

gazdi nem néz szembe a néhai férje hirtelen halála miatti bánatával és bűntudatá-



val. Nem mintha Popeye ismerte volna Seth-t, de hallotta a róla folytatott beszélge-

téseket, és fényképeket is látott. Popeye nem értette, hogy lehetett a gazdija egy 

lusta, önálló vagyonnal rendelkező, kövér és sopánkodó lúzer felesége, aki mást 

sem tett, mint evett, kertészkedett és tévét nézett. Popeye örült, hogy Seth nincs 

velük. A kutya imádta a gazdiját. Azt kívánta, bárcsak többet tehetne, hogy ezt a 

hősies, kedves hölgyet megvigasztalja, aki megmentette az árvaságtól vagy egy 

boldogtalan családtól, ahol kegyetlenek a gyerekek. 

- Rendben - állt fel a gazdi. - Készülődnöm kell.  

Hammer gyorsan lezuhanyozott. Köntöst kapott magára, és bement a cédrus-

fával bélelt gardróbszobájába, hogy kiválassza, mit vegyen fel. Hammer ismerte az 

öltözködés, az autók, az iroda-berendezés, az ékszerek és az üzleti ebédeken és 

vacsorákon fogyasztott ételek tudat alatti hatását. Volt nap, amikor gyöngysort és 

szoknyát viselt, más napokon rideg kosztümöt. Minden számított: a szín, a stílus, 

a szövet, hogy galléros volt-e a ruhája vagy gallér nélküli, hogy mintás vagy sima, 

hogy volt-e zsebe vagy berakása, hogy órát, fülbevalót viselt-e, befújta-e magát 

kölnivel, halat vagy csirkét evett-e.  

A vállfákat tologatta jobbra-balra, mérlegelt, maga elé képzelt, beleérzett, és 

végül egy tengerészkék, zsebes és hajtókás nadrágkosztüm mellett döntött. Ala-

csony sarkú, fűzős, fekete bőrcipőt és hozzá illő övet választott, valamint kettős 

kézelőjű, kék-fehér csíkos vászonblúzt Az ékszeres dobozából előkotort egy lapis 

lazulival díszített arany kézelőgombot, amely Sethé volt. Ügyetlenül matatott, mire 

sikerült betliznie, és eszébe jutott, amikor még Seth követte a házban mindenho-



va, ahogy most Popeye teszi, és képtelen volt azon ritka alkalmakkor, amikor dísz-

be vágta magát, egyedül begombolni bármit is, a hajtókáját megigazítani, az öl-

tönyhöz illő zoknit vagy a nyakkendőt kiválasztani. 

Ésszerű lett volna, ha a néhai férje ékszereit, bőr aktatáskáit, tárcáit és más 

férfiholmijait szétosztja a fiai között, de Hammer ragaszkodott hozzájuk. Amikor 

Seth valamelyik holmiját viselte, az a kísérteties érzése támadt, hogy Seth azt sze-

retné, ha Hammer lenne az a férfi, aki ő sosem volt. Szeretné, ha erős lenne. Talán 

segíteni akart neki, mert most már képes volt rá. Sethnek mindig jó szíve volt, de 

egész élete során harcban állt a kényszerképzeteivel és a kiváltságos múltjával, és 

úgy terjesztette maga körül a lelki nyomorúságot, mint más az influenzát. Amikor 

meghalt, Hammer gazdagon, megkönnyebbülten, bánatosan, dühösen maradt 

magára, és a szorongás olyan terhet jelentett számára, mint amilyet Sethnek a 

súlyproblémája okozott. 

- Gyere ide, Popeye! - hívta a kutyát Hammer. 

Popeye lustán hevert a beeső napsütésben a konyha kövén. Nem volt kedve 

helyet cserélni. 

- Másszunk be a dobozunkba!  

Popeye résnyire nyitott szemmel méregette a gazdiját. Ásított, és arra gondolt, 

micsoda ostobaság, hogy a gazdi mindig többes szám első személyben beszél, 

mintha Popeye olyan hülye volna, hogy ezen nem lát át. Popeye tisztában volt vele, 



hogy a gazdi ugyanúgy nem akar bemászni mellé a kis műanyag dobozba, mint 

ahogy féregtelenítő tablettát sem eszik, és az állatorvosnál sem kap oltást, noha a 

gazdi olyankor is a királyi többest használja. 

- Popeye! - A gazdi hangja keményebb lett. - Sietnem kell! Gyerünk! Ugorj a 

dobozba! Itt a mókusod. - Bedobta Popeye kedvenc kitömött játék mókusát a do-

bozba. Popeye magasról tett az egészre. - Rendben. Akkor itt a csirkéd. 

Behajította a koszos báránygyapjúból készült csirkét, amelynek Popeye már 

lerágta a szemét, és amelyet rendszeresen bedobott a vécébe. Popeye közönyösen 

nézte. A gazdi határozott léptekkel odament hozzá, és felvette. Popeye előadta a 

Salvador Dali-féle füle-farka-lába lóg és „halottnak tettetem magam” magánszá-

mát. A gazdi betette a dobozba, és rácsukta a rácsos ajtót. 

- Ennél jobban kell viselkednünk! - rótta meg a kutyát, és több apró keksszel 

kényeztette. - Hamarosan itthon vagyok.  

Hammer bekapcsolta a riasztót, és kiment a megkülönböztető jelzést nem vi-

selő, mélykék Crown Victoria autójához. Végighajtott az East Grace-en, elhaladt a 

St. John-templom előtt, és ráfordult a Huszonötödikre, ahol a Dohánysor most 

magasabb árfekvésű lakásokat rejtett, és ahol a Pohlig testvérek még most is „a 

legkülönbözőbb mintájú papírdobozokat” gyártották. Egy falfirka-művész „A hús-

evés gyilkosság!”, „Egyetek kukoricát!” és „Anita Hill kezdte” feliratokat festett egy 

elhagyott dohányraktár falára, az öreg, üres téglaépületek falába rozsdásodó tűz-

létrák és elszáradt futónövények kapaszkodtak. A Cowboy Tire-nál leszállított áron 



lehetett autógumihoz jutni, és a Strickland Öntöde és Gépgyár nem volt hajlandó 

feladni. A Broad utca másik oldalán, a stadionon túl volt a rendőrség, ahol Ham-

mer most a napjait töltötte a csúf előre gyártott elemekből épített házban, amely-

nek kék mozaikszegélyéből több darab is hiányzott. A richmondi rendőrség rosszul 

megvilágított, szűkös épület volt, ablaktalan folyosókkal, azbesztszigeteléssel és 

mocskos emberek, mocskos tettek áporodott szagával. Hammer köszönt a rend-

őröknek, akik mellett elment, ők pedig félelmükben viszonozták a köszönését. 

Hammer megértette a változás traumáját. Megértette a kívülről jövő befolyással 

szembeni bizalmatlanságot, kivált, ha azt szövetségileg hagyták jóvá. Nem volt új-

donság számára a neheztelés és az ellenségesség, de ehhez foghatót még sosem 

tapasztalt. 

Pontosan hét órakor bement az ülésterembe. Mintegy harminc, nem valami 

lelkes parancsnok, kapitány, nyomozó és rendőrtiszt zsúfolódott itt össze, akik a 

tekintetükkel követték. A város komputeres térképét vetítették a nagy képernyőre; 

a térképen szerepeltek a gyilkosságok, nemi erőszakok, rablások, súlyos testi sér-

tések, betörések, lopások és autófeltörések, azaz a Kiemelkedő Hét statisztikai 

adatai a COMSTAT legfrissebb huszonnyolc napos időszaka alatt, valamint az 

adott nappal bezárólag az idei adatok. 

A diagramokkal szemléltették, hogy a bűncselekmények milyen időinterval-

lumban, milyen valószínűség szerint és a hét mely napján, melyik rendőri körzet-

ben és melyik műszak idején történtek. Hammer elfoglalta a helyét az asztalfőn, 

West és Brazil között. 



- Újabb pénzkiadó automata - súgta a fülébe West.  

Hammer élesen pillantott fel. 

- Most kaptuk a hívást, még helyszínelnek. 

- A fenébe! - fortyant fel Hammer, ahogy felébredt a haragja. - Azonnal kérem 

a részleteket! 

West felállt, és kiment a teremből. Hammer körülnézett. 

- Örömmel látom itt valamennyiüket - fogott bele. - Sok mindent kell megbe-

szélnünk ma reggel. - Nem vesztegette az időt, miközben körbehordta a tekintetét, 

és elmosolyodott. - Az első körzettel kezdjük. Hanger őrnagy? Tudom, hogy korán 

van. 

- Mindig az van - morogta Hanger. - De tudom, hogy New Yorkban ez a módi.  

Odabiccentett Wally Fling rendőrtisztnek, aki Hammer közigazgatási helyette-

se volt, és csak most ismerkedett a számítógépes térképszoftverrel, amelyet min-

denki utált. Fling lenyomott több billentyűt, és egy tortaszelet-diagram töltötte be 

a képernyőt. 

- Még nem kérem ezt a diagramot, Fling - szólalt meg Hanger.  



Fling újabb billentyűket nyomott le, és újabb, ezúttal a negyedik körzet torta-

szelet-diagramja jelent meg. 

- Bocs - szabadkozott Fling, és idegesen újra próbálkozott. - Gondolom, az el-

sőét kéri. 

- Az bizony jó lenne. És nem kérek tortaszeletet.  

Hanger ennek ellenére kapott egyet, ráadásul a második körzetét. Fling össze-

zavarodva ütögette a billentyűket, és a képernyőn megjelent a rendőrség címere a 

jelmondattal: „Udvariasság, Szakértelem és Tisztelet”, azaz USZT, amelyet Ham-

mer szintén a New York-i rendőrségtől kölcsönzött. Többen is felnyögtek és pfujol-

tak. Brazil egy „Én megpróbáltam figyelmeztetni” jelentésű pillantást vetett Ham-

merre. 

- Miért nem lehet saját jelmondatunk? - kérdezte Cloud kapitány, aki a napi 

parancsnok volt, és úgy érezte, joga van hozzászólni. 

- Hát igen - csatlakozott néhány elégedetlen hang. 

- Úgy fest, mintha másodhegedűsök volnánk. 

- Lehet, hogy megszerezhetjük az uraktól a levetett egyenruhájukat is. 

- Ez nagyon nyomja a lelkünket, főnök. 



Újabb két tortaszelet-diagram jelent meg a képernyőn. 

- Legyen szíves, tegye vissza a jelmondatot, Fling! – utasította Hammer. - Vi-

tassuk meg! 

A képernyőt kézifegyver-lefoglalások térképe töltötte meg: apró sárga revolve-

rek mutatták a város problémás körzeteit. 

- Gyerünk, Fling! 

- Ellenőrizd a Fajankók COMSTAT-ját! 

- A fenébe! - morogta Fling, amikor valahogy sikerült visszajutnia a főmenübe. 

- Menj vissza a főmenübe, Fling! 

Fling négyszer nyomta le a „bevitel” billentyűt, és a „tévedés” kiírás végül azt 

jelezte, hogy hagyja abba. 

- Rendben, rendben - csitította a jelenlevőket Hammer. - Cloud kapitány? Sze-

retném hallani a véleményét! 

- Nos - folytatta Cloud, ahol abbahagyta -, ez pont olyan, mint a város pecsét-

je: George Washington a lován. Kérdem én, mi köze Washingtonnak Richmond-

hoz? És hogy is volt? Más szóval kölcsönvettük Washingtontól, egy másik nagyvá-

rostól? 



- Ámen. 

- Teljes mértékben egyetértek. 

- Lefogadom, hogy egyszer sem éjszakázott itt. 

- Kínos. 

- Washingtonból meg New Yorkból szedjük az ötleteket. Rossz fényt vet ránk, 

nem? - kérdezte Cloud. 

- Rendben - emelte fel a hangját Hammer. - Attól tartok, semmi sincs, amit 

most a városi pecséttel kapcsolatban tehetnénk. Térjünk vissza a jelmondathoz! 

Cloud kapitány, ne feledje, a felelősségre vonhatóságba az is beletartozik, hogy ha 

rámutat egy problémára, valamilyen megoldást is kell javasolnia! Kiötlött egy új 

mottót? 

- Ami azt illeti, tegnap este eljátszadoztam a gondolattal. 

Cloudnak magas volt a vérnyomása. Az egyenruhához viselt fehér inge nyak-

ban szorított, és az arca a gutaütés lilájában játszott. A figyelem középpontjában 

állt, és izzadt. 

- Arra gondoltam, hogy mi lenne egyszerű, de közvetlen, és ne reménykedjetek 

túlságosan, hogy valami zseniálisat vagy költőit ötlöttem ki, de ha feltesszük a 

kérdést, hogy mi a munkánk lényege, akkor a választ, azt hiszem, négy szóban 



össze lehet foglalni: „Reményen a Bűn Ellen”. - Cloud végignézett az asztal körül 

ülőkön. 

- Más szóval KBE, amit könnyű fejben tartani, és nem hosszabb, mint az 

USZT, ha át kellene a mottót festeni, vagy rá kéne varrni a zsebünkre. 

- Engem nem villanyoz fel. 

- Engem sem. 

- Neeem... 

- Jól van, jól van - heveskedett Cloud. - Minden eshetőségre egy másik ötletem 

is volt. Mit szóltok ahhoz, hogy „Keményen a Bíróságon és Keményen a Bűn El-

len”? KB és KBE. 

- Nem tetszik. 

- Nekem sem. 

- Várjatok csak! - folytatta Cloud meggyőződéssel. - Mindenki azon nyavalyog, 

hogy milyen lassan érünk a helyszínre, a házukhoz, miután megszólalt a riasztó, 

nem? És hányszor pofázik a közvélemény, hogy milyen sokáig tart megoldani egy-

egy bűnügyet? Szerintem a KB és KBE pozitív üzenetet hordoz az újfajta hozzáál-

lásunkkal kapcsolatban, hogy mostantól jobban igyekszünk. 



- Úgy hangzik, mintha csak az órát néznénk, és alig várnánk, hogy véget érjen 

a műszakunk. 

- Vagy azt, hogy valami rossz történjen. 

- Egyébként is fel kéne cserélni a sorrendet KBE-KB-re, mert előbb van a 

„.Keményen a Bűn Ellen”, és csak aztán a „Keményen a Bíróságon”. 

- Nem jó ez így, Cloud. 

- Ugyan, hagyjuk!  

Cloud összetört. 

- Nem érdekes - legyintett. 

Hammer egy szót sem szólt a vita alatt, mert lehetőséget akart adni a beosz-

tottjainak, hogy hangoztathassák a véleményüket. De most elege lett. 

- Ezen valamennyiünknek el kell gondolkodnunk - szólalt meg hirtelen. - Min-

dig nyitott vagyok valami újra. Köszönöm, Cloud kapitány. 

- Valójában nekem is eszembe jutott valami ezzel kapcsolatban - kapcsolódott 

be Andy Brazil a beszélgetésbe.  

Senki sem válaszolt. 



A zsaruk a papírjaikat lapozgatták, mocorogtak a helyükön. Felálltak, hogy 

újabb kávét hozzanak. Cloud elővett egy doboz toroktisztító cukorkát, és hangosan 

feltépte a papírját. Fling újrafuttatta a programot, amely közben csipogott és tül-

költ. Hammernek vérzett a szíve Brazilért. Bosszantotta, hogy rajta kívülálló okok 

miatt hátrányos megkülönböztetésben van része. Nem az ő hibája, hogy húsz és 

száz év között őt bámulja minden nő és meleg férfi. Nem tehet róla, hogy még csak 

huszonöt, tehetséges és érzékeny. És semmit sem tett vagy sugallt, amely alátá-

masztotta volna azt a rosszízű pletykát, miszerint Hammer csak a szexuális öröm-

szerzés céljából hozta magával Richmondba, de Brazil aztán lelépett a háziasszo-

nyával. 

- Tessék, Brazil. - Hammer általában nyers hangot ütött meg vele szemben. - 

De aztán tovább kell lépnünk! 

- Véleményem szerint jobb volna jelmondat nélkül.  

Csend. 

- AZ USZT úgy hangzik, mintha újraélesztésre volna szükségünk - tette hozzá 

Brazil.  

Senki sem nézett rá. Papírok zörögtek. Egyenruhaövek recsegtek. 

- Mintha végső szükségben volnánk.  

Csend. 



Végül Cloud szólalt meg. 

- Erre én is gondoltam. Ideje volt, hogy valaki kimondja, mielőtt ráfestjük a 

kocsikra. 

- Egy újabb valami, amelyből az emberek tréfát űzhetnek – mutatott rá Brazil. 

- Főként, mivel a COMSTAT lényege a felelősségre vonhatóság. És hova vezet, ha 

közben valakinek eszébe jut a felelősségre vonhatóságot is beletenni a jelmondat-

ba?  

Újabb csend, miközben mindenki a fejét törte. Néhányan szavakat és betűket 

írtak a papírjaikra, mozaikszavakat rendezgettek, mint a szókirakó-játékban. 

Hammer azonnal tudta, hogy Brazil mire akar kilyukadni. 

- CARP - olvasta fel a papírjáról Fling. 

- PARC? - vetette fel Cloud. 

- CRAP a válasz - közölte Brazil. 

- Érdekes - foglalta össze Hammer, és lecsillapította a kedélyeket. - Mindany-

nyian új megvilágításba helyezték a kérdést. Talán nem kellene jelmondatot vá-

lasztanunk. Aki mellette áll, emelje fel a kezét.  

Mindenki felemelte, kivéve Cloudot. A kávéját kortyolgatta, a tekintetét a cu-

kormázas, félig megevett fánkjára szegezte, az arcán savanyú kifejezés ült. 



- Gondolom, akkor ki is törölhetem a jelmondatot a számítógépből - jegyezte 

meg Fling, és ismét a billentyűket nyomogatta. 

- Szeretném, ha semmit se törölne! - válaszolta Hammer. 

 

Harmadik fejezet 

  

A Puff Daddy and the Family szólt a CD-lejátszóról, és Füst Escortjának félig 

felhúzott hátsó ablakán levegő áramlott be a kocsiba. Füst a kocsiban öltözött át. 

Istenség már elment, de émelyítő kölnije még érezhető volt a levegőben, miközben 

Füst és a tizennégy éves Wed Gardener nyugat felé haladt az úton a Mills E. 

Godwin középiskola felé. Füstnek pénz lapult a zsebében. Az ülés alatt volt a ki-

lenc milliméteres Glock pisztolya, amelyet húsz dolcsi ára szuper kokainért cserélt 

az utcán. Feldobta, ahogy újra meg újra levetítette a rablást abból a kedvenc film-

jéből, amely az élete volt. Egyre jobb, gondolta. Egyre merészebb. Arra gondolt, mi-

lyen menő lenne belépni a zenekar próbatermébe, és leszedni tizenkét, tizenhá-

rom, esetleg tizenöt srácot, és a kibaszott karmesterüket, Mr. Curryt, aki olyan 

okostóninak képzeli magát, és nem engedi, hogy Füst játsszon az iskolai zenekar-

ban, mert Füst földsüket, és képtelen tartani a ritmust a nagy katonadobon. De 

Gyom játszhat a cintányéron, pedig képtelen megkülönböztetni a kukafedéltől, és 



mindezt csak azért, mert Gyomnak fekszenek a művészeti tárgyak, és még sosem 

került bajba. De ezen nemsokára változtat, gondolta Füst. 

- ...Aki jobban csinálja... - Füst hamisan és más ütemben ütötte a taktust, a 

vére kezdett pezsegni. - Ne csinálj hülyét magadból... Elcsavarom a fejedet, bébi... 

Gyom dobolással csatlakozott, a combján, a műszerfalon verte a taktust, ug-

rált a helyén, mintha a központi idegrendszere szintetizátorból, a pulzusa dobper-

gésből lett volna. Füst utálta. Gyűlölte, hogy Gyom a szivárvány színeit és képeket 

lát mindenütt, amelyeket mindenhova odarajzol, ahol csak megfordul. Elege volt 

abból, hogy Gyom rajzait teszik ki a könyvtárban. Még szerencse, hogy Gyom 

olyan ostoba. Annyira hülye, hogy sejtelme sincs arról, hogy Füst csak azért ha-

verkodik vele, azért viszi el a suliba, mert célja van vele. 

- Ne-vet-sé-ges... a veszélyzónában vagy, nem kéne egyedül lenned... - Füst 

monoton kántálása egyre hangosabb lett. Füst felhangosította a CD-lejátszót, és a 

maximumra vette a mély hangot. A bal hátsó ablak kapcsolójával babrált, és köz-

ben átkozódott, amikor az ablak továbbra is elakadt félúton. Besüvített a levegő és 

lüktetett a zene, Gyom pedig tovább játszott. 

- Hé, gyökérkém, elég ebből! - ragadta meg Füst Gyom kezét, hogy leállítsa a 

szólóját.  

Gyom megdermedt. Füst elképzelte, hogy érzi a félelme szagát. 



- Figyelj csak, gyökér! - folytatta Füst. - Talán megadom, amiről álmodozol, a 

szánalmas kis semmi életed legnagyobb ajánlatát. 

- Ó! - Gyom rettegett attól, amit Füst mondani fog. 

- Menő akarsz lenni, mi? Olyan akarsz lenni, mint én? 

- Asszem... 

- Csak azt hiszed? - csattant fel Füst. 

Olyan erősen pöckölte meg Gyom orrát, hogy a fiúnak eleredt a vére és köny-

nyes lett a szeme. 

- Na, szóval, mit mondtál, gyökér? - Füst hangját fakóvá tette a gyűlölet. 

Gyom arcán lecsorgott a vér, és Route 66 kőmosott, laza farmerjára csöpögött. 

- Ha összevérezed a kocsimat, kiváglak innét. Szeretnél féknyom lenni az 

úton? 

- Nem - felelte halkan Gyom. 

- Tudom, mennyire szeretnél Csuka lenni, és már régen várod a válaszomat - 

folytatta Füst. - És alapos megfontolás után úgy határoztam, hogy próbára tesz-

lek, bár nem felelsz meg az elvárásoknak.  



Gyom nem akart Csuka lenni. Nem akart Füst bandájához tartozni, akik em-

bereket vertek össze, loptak, kocsikat törtek fel, lyukat vágtak az éttermek tetejé-

be, és ládaszám lopták az italt. Es sok olyasmit műveltek ezeken kívül, amikről 

Gyom tudni sem akart. 

- Na, mit szólsz? - Füst felemelte a kezét, készen, hogy ismét megpöckölje 

Gyom orrát. 

- Hát persze, haver. 

- Előbb azt mondd, hogy köszönöm szépen, gyökér. Mondd azt, hogy akkora 

megtiszteltetés, hogy rögtön összeszarom magamat. 

- Nagyon klassz lenne, öreg. - Gyomnak vagány szavak peregtek hetykén a 

nyelvéről, amelyekkel csak a félelmét palástolta. - Micsoda menő dolgokat tud-

nánk csinálni, haver. És a színeiteket is viselhetem? 

- A Chicago Bulls színeit, mintha egy kibaszott Michael Jordan volnál. Attól 

talán nagyobbra nőnél. Felpumpálná a lábad közti lapos gumibelsőt, és meghúz-

hatnád vele a csajokat. 

- Honnan tudod, hogy nem húzom-e meg őket már most is? - hetvenkedett 

Gyom. 

- Te még senkit sem húztál meg ebben a szaros kis életedben. 



- Nem tudhatod. 

Füst kegyetlenül, gunyorosan röhögött. 

- Mit tudhatsz te? - folytatta Gyom, mintha kemény csávó volna, mert tudta, 

hogy Füst a gyengeség láttán még hitványabbá válik. 

- Akkor sem tudnád, mihez kezdj egy puncival, ha a lábadhoz dörgölődzne és 

dorombolna - röhögött Füst. - Láttam a szerszámod. Láttalak pisilni. 

- A pisilés és a meghúzás nem ugyanaz - tudatta vele Gyom.  

Füst befordult a Mills E. Godwin középiskola parkolójába, amelyet Virginia 

egy korábbi kormányzójáról és a Sasok otthonáról neveztek el. Füst megállt, és 

várta, hogy Gyom kiszálljon. 

- Nem jössz? - kérdezte Gyom. 

- Dolgom van - közölte Füst. 

- De akkor elkésel! 

- Hű, de megijedtem! - röhögött Füst. - Kiszállás, agyalágyult!  

Gyom kiszállt. Kinyitotta a hátsó ajtót, és kivette az olcsó kis hátizsákját, 

amelyben a könyvei, papírjai és az a felvágottas-mustáros szendvicse volt, amelyet 

ő maga készített, mielőtt Füst érte ment. 



- Suli után húzd ide a beledet! - utasította Füst. - Pontosan ugyanide. Átvisz-

lek a klubházba, hogy beavassunk, és az életed álma valóra váljon.  

Gyom tudott a klubházról. Füst mindent elmesélt róla. 

- Zenekari próbám van - mondta remegő lélekkel Gyom. 

- Nincs. 

- De van. Hétfőn, szerdán és pénteken menetelési gyakorlatot tartunk, Füst. - 

Gyom vére jéggé dermedt, és a gyomra összeszűkült. 

- Ma más dolgod van, gyökér. Itt legyen a beled háromkor! 

Gyom szemét elfutották a könnyek, miközben a gázt adó Füst után nézett. 

Gyom imádta a zenekart. Szeretett kint lenni a baseballpályán, és a Sabian 

gyártmányú tizennyolc hüvelykes bronz cintányérral masírozni, és a piros-fehér 

ólomkatona egyenruháról álmodozni, amelyhez fekete csákó és toll is járt, amelyet 

majd szombaton az Azalea Park-i parádén viselhet. Mr. Curry azt mondta, hogy a 

Sabian a legjobb cintányér, és Gyomnak kötelessége fényes, kifogástalan állapot-

ban tartani, a lapos, fonott bőrszíjat szépen, feszesen összekötni. A takaros sárga 

téglaépület előtt zászlók lengtek. Ezerkilencszáz lármás, felső középosztálybeli gye-

rek lökdösődött és csoszogott be az osztálytermekbe. Gyomnak rögtön jobb lett a 

kedve. Még szerencse, hogy az apja a megfelelő iskolai körzetben lakik, gondolta. 



Gyom az apja házában is tartott pár ruhát és egyéb holmit, és úgy tett, mintha ő is 

ott lakna. Ha nem járhatna a Godwinba, nem volna rajz és zene az életében. 

A későn jövőket figyelmeztető 8.35-ös csengő akkor szólalt meg, amikor Gyom 

becsapta az élénknarancs öltözőszekrénye ajtaját, és végigvágtatott a más-más 

színű, üres folyosókon, elrohant az osztálytermek előtt, amelyek csiviteléssel, ne-

vetéssel, padokon kinyitott könyvek csattanásával és zörgésével teltek meg. Gyom 

mániákusan félt az elkéséstől, amely évekkel ezelőtt alakult ki benne. Az anyja 

folyton dolgozott, ritkán volt otthon vagy ébren olyankor, amikor Gyomnak fel kel-

lett kelnie, hogy iskolába menjen. A kisfiú néha elaludt, aztán páni rémülettel, 

könyvek vagy reggeli nélkül, félig öltözötten vágtatott le a sarokra, az iskolabusz-

hoz. A lelke mélyén a buszt lekésni egyet jelentett az életről való lemaradással, és 

azzal, hogy magára marad az üres házban, amelyben az azóta elvált szülei egykori 

veszekedései visszhangoztak, és a bátyja, Tornádó hangos, öntelt hangja. Torná-

dóé, aki azóta meghalt. 

Gyom sebesen fordult be a sarkon a természettudományos részleg felé. Éppen 

abban a pillanatban bukkan fel, amikor Mr. Pretty elindult a Mrs. Fan biológia-

terme előtti asztaltól, hogy megkezdje a folyosók ellenőrzését. Gyomnak e pillanat-

ban ezen a biológiaórán kellett volna egy tesztre készülnie. 

- Hűha - kiáltott rá Mr. Pretty, amikor Gyom elvágtatott mellette. A késést jel-

ző csengő elhallgatott, és a folyosó két oldalán sorra becsukódtak az ajtók. 

- Mrs. Fan órájára megyek - lihegte Gyom. 



- Tudod, hol van? 

- Igen, uram, Mr. Pretty. - Gyom a piros ajtóra mutatott, amely alig húszlé-

pésnyire volt tőle, és nem értette, micsoda ostoba kérdés ez. 

- Elkéstél - közölte Mr. Pretty. 

- Most hallgatott el a csengő - védekezett Gyom. - Még szinte hallani. 

- A késés, az késés, Gyom. 

- Nem akartam... 

- És feltételezem, nincs igazolásod - folytatta Mr. Pretty, aki a kilencedikben 

nyugati civilizációt tanított. 

- Nincs - felelte növekvő bosszankodással Gyom -, mert nem állt szándékom-

ban elkésni. De most ért ide a kocsi, amellyel elhoztak, és ezt nem befolyásolhat-

tam, és idáig rohantam, hogy ne késsek el. És most ön miatt, Mr. Pretty, még job-

ban elkések. 

Mr. Pretty szerette visszatartani a gyerekeket, viszont nem adott intőt. Fiatal 

volt, kellemes külsejű, és telhetetlenül vágyott a lebilincselt közönségre. Hírhedt 

volt arról, hogy a lehető legtovább tartja a folyosón a gyerekeket, akik előtte topo-

rogtak, és az osztálytermeket bámulták, ahol lenniük kellett volna, és ahol nélkü-

lük folytak a tesztek. 



- Ne hibáztass mást a késésért, se azt, aki idehozott, se engem! - közölte Mr. 

Pretty a fényes, üres folyosók kereszteződésében álló kis asztala mögül. 

- Nem hibáztatom. Csak elmondtam, mi történt. 

- A helyedben vigyáznék a számra, Gyom! 

- Mit szeretne, hogy tükörrel járjak? - szájalt Gyom. 

Mr. Pretty talán beengedte volna Gyomot az osztályba, de most felkapta a vi-

zet, és úgy döntött, a lehető legtovább húzza a dolgot. 

- Lássuk csak, hajói emlékszem, a harmadik korszakról szóló órámra jársz - 

mondta. - Emlékszel, miről volt szó pénteken?  

Gyom semmire sem emlékezett a péntekről, kivéve arra, hogy nem örült an-

nak, hogy az apjánál tölti a hétvégét. 

- Á! Ez talán felfrissíti az emlékezetedet - jegyezte meg kurtán Mr. Pretty. - Mi 

történt 1556-ban?  

Gyom idegei felborzolódtak és megfeszültek. A csukott ajtón át kihallatszott 

Mrs. Fan hangja. Most osztotta ki a dolgozatot és mondta el az utasításait. 

- Gyerünk, tudom, hogy tudod - piszkálta tovább Mr. Pretty Gyomot. - Mi tör-

tént? 



- Egy háború. - Gyom az első szót mondta, amely eszébe jutott. 

- Viszonylag biztos találgatás, hiszen oly sok volt belőlük. De tévedtél. 1556-

ban Akbar lett India császára. 

- Bemehetek Mrs. Fan órájára? 

- És azután? - firtatta Mr. Pretty. - Mi történt azután? 

- Mi? 

- Én kérdeztelek előbb. 

- Miről? - Gyom kezdett dühbe gurulni. 

- Arról, hogy azután mi történt? - kérdezte Mr. Pretty. 

- Attól függ, mit ért azután alatt - feleselt Gyom. 

- Azután az események kronológiai sorrendjében a következő eseményt jelenti 

azon a listán, amelyet az osztályban mindenkinek kiosztottam - közölte élesebb 

hangon Mr. Pretty. - Természetesen biztos bele sem néztél. 

- De belenéztem. Az áll rajta, hogy semmit sem kell memorizálnunk, hacsak 

nincs vastag betűvel szedve, és az India izé meg ami utána következett, nem volt 

vastag betűs. 



- Valóban? - kérdezte Mr. Pretty fennhéjázóan. - És hogy emlékezhetsz, hogy 

valami vastag betűs volt-e vagy sem, ha eleve nem emlékszel az egészre? 

- Arra emlékszem, ha vastag betűvel szedik! - emelte fel a hangját Gyom, 

mintha hirtelen maga is vastag betűvel beszélne. 

- Lehetetlen! 

- De igen, így van! 

Mr. Pretty dühösen kirántott egy tollat az ingzsebéből, és szavakat kezdett írni 

a Folyosói Ügyelet igazolt és nem igazolt lapjára. 

- Rendben van, okostojás! - kiabálta Mr. Pretty, aki egyre jobban elvesztette az 

önuralmát. - Leírtam tíz szót, egyeseket vastag betűvel, másokat nem. Egy percet 

kapsz, hogy átnézd őket.  

Átadta a listát Gyomnak: megvéd, képmás, pogrom, Versailles, mézga, 

Fabergé, Fabian, Waterloo, rendelet, pacsuli.  

Gyom számára egyik sem volt ismerős. Mr. Pretty kikapta a papírt a kezéből. 

- Melyik szó volt vastag betűvel? - faggatta Mr. Pretty. 

- Nem tudom kiejteni őket. 

- Versailles - próbálkozott Mr. Pretty.  



Gyom felidézte a szósort, és megtalálta az egyetlen szót, ami v-vel kezdődött. 

- Negyedik, nem vastag betűs. 

- Pogrom! 

- Harmadik, nem vastag betűs. 

- Fabian! - vágta oda Mr. Pretty. 

- Hátulról a negyedik. Szintén nem vastag betűs. 

- Képmás! - bökte ki Mr. Pretty, és szép arcát eltorzította a harag. 

- Vastag betűs, ahogy az ötös és tízes is. 

- Valóban? - Mr. Pretty most már magánkívül volt. - És mi az ötös és a tízes, 

ha már azt képzeled, olyan okos vagy?  

Gyom látta a fejében a mézga és a pacsuli szavakat, és a maga módján ejtette 

ki őket: 

- Mézgáz és pacsni. 

- Mit jelentenek? 



Mr. Pretty olyan hangosan kiabált, hogy Mrs. Fan aggodalmasan résnyire nyi-

totta az ajtaját, hogy megnézze, mi folyik odakint. 

- Pszt! - szólt ki. 

- Mit jelentenek, Gyom? - halkította le kicsit a megvetéstől ingerült hangját 

Mr. Pretty.  

Gyom tőle telhetően igyekezett. 

- Mézgáz, amit a méz fejleszt, a pacsni meg olyasmit, amit megeszünk. 

 

Fling is találgatott. Megkereste a következő szintellenőrzést, aztán beütötte a 

harmadik funkciót a tematikus kijelzéshez, kiválasztotta a törlést, hogy eltávolítsa 

a legfrissebb tortaszelet-diagramot, és előhozta az első prioritást, a kettes és a 

hármas hívást a negyedik körzetnél, amelyre e pillanatban a kutya sem volt kíván-

csi. Hammer felkapcsolta a mennyezeti világítást. A prezentáció egy óránál nem 

tarthatott volna tovább, és már most jóval túllépte ezt a határt. Hammer csüggedt 

és csalódott volt, és mindent megtett, hogy ezt ne lássák rajta. 

- Belátom, hogy ez mindannyiunknak újdonságszámba megy - mondta meg-

fontoltan. - Megértem, hogy nem megy egyik napról a másikra. Péntek hét óráig 

nem vesszük elő a számítógépes térképet, de addigra remélem, hogy valamennyien 

járatosak leszünk benne!  



Nem érkezett válasz. 

- Fling? 

A férfi keze élettelenül hevert a klaviatúrán. Kedveszegett és csalódott volt. 

- Mit gondol, képes lesz működtetni a pénteki COMSTAT-prezentációra? - 

erősködött Hammer. 

- Nem, asszonyom - felelte őszintén Fling.  

Nyílt az ajtó. West jött vissza, és a helyére ült. 

- Rendben, Fling, ez tisztességes válasz - felelte határozottan Hammer. - Van 

valaki, aki meg akarja tanulni, hogy kell kezelni ezt a programot? Igazán felhasz-

nálóbarát. Nem programozóknak és technikusoknak tervezték, hanem rendőrök-

nek. 

Senki sem jelentkezett. 

- Kérem e téren a segítségét, Brazil! - mondta Hammer. 

- Hogyne - felelte kétkedve Brazil. 

- Egyelőre besegíthetne - vetette fel Hammer. - West rendőrfőnök-helyettes? 

Maga is elég jól ismeri ezt a szoftvert. Gondoskodjanak róla, hogy a következő 

COMSTAT-prezentációra bejáratódjon és simán működjön a program! 



- Ki akar beletanulni? - nézett körül West. - Gyerünk, fiúk, tanúsítsanak egy 

kis bátorságot!  

Audrey Ponzi hadnagy emelte fel a kezét. A következő jelentkező Cloud kapi-

tány volt, majd Fling közrendőr döntött úgy, hogy még egyszer megpróbálkozik a 

dologgal. 

- Remek - örvendezett Hammer. - Hanger őrnagy? Ha lenne kedves folytatni a 

prezentációt! A számítógépet kihagyjuk. És mielőbb be kell rekesztenünk a megbe-

szélést!  

Hanger gyorsan átfutotta a jegyzeteit, és idegesen kortyolt a kávéjából. 

- Nem változott sok minden a legutóbbi megbeszélésünk óta - kezdte. - 

Ugyanaz a kis értékre elkövetett lopássorozat folytatódik: autókat törnek fel, főleg 

dzsipeket, és a légzsákokat viszik el belőlük. 

- ALBÉL - szólt közbe Fling. Minden tekintet Cloud kapitányra szegeződött, 

aki az Autó Légzsák Betörés és Lopást kitalálta, és a betűszavát, az ALBÉL-t meg-

alkotta, amelyet a média rögtön nagy örömmel fogadott, noha a rendőr-

főkapitányság többször is igyekezett korrigálni. 

- Nos, a gyanú szerint a legtöbb zsák két karosszériát árusító boltba kerül - 

folytatta Hanger -, amelyeket oroszok nyitottak. Feltehetően ugyanaz az orosz 

klán, amelyik tavaly nyáron a Tizenhetedik utcában közvetlenül a Havanna '59-cel 



szembeni kistermelői piacnál nyitott egy kioszkot, ahol káposztát árulnak, amely-

ből salátát lehet készíteni, és ez csak növeli a zavart - meredt dühösen Cloudra. 

- De az ALBÉL-ek feltételezhetően kapcsolatba hozható velük, hiszen az oro-

szok is rokonságban vannak egymással – vélekedett Fling. 

- Mi is erre gondoltunk - mondta Hanger. 

- Térjünk vissza a légzsákokhoz! - javasolta Hammer. 

- Az elkövetés módja változatlan a legutóbbi lopásoknál. – Hanger feltűnően 

kerülte az ALBÉL kifejezést. - A tulaj visszamegy a kocsijához, látja, hogy az abla-

kot beverték, és nincsenek meg a légzsákok. A kocsikkal bemennek valamelyik 

orosz karosszéria-javítóba, hogy visszatetessék a légzsákokat, és ironikus módon 

az ellopott légzsákok helyére betettek minden valószínűség szerint ugyanazok, 

amelyeket az adott kocsiból korábban elloptak. Gyakorlatilag kétszer fizetik ki 

ugyanazt a légzsákot, miközben azt hiszik, újat kapnak darabonként háromszáz 

dolcsiért, noha tulajdonképpen lopottakat tesznek be a kocsijukba. Meglehetősen 

nagy haszonnal járó biznisz világszerte. 

- De ha ugyanazt a légzsákot kapjuk vissza, akkor nem használtak, mivel so-

ha nem voltak más birtokában - elmélkedett Fling. - Ez nem azt jelenti...? 

- Mit teszünk ez ügyben? - emelte fel a hangját Hammer. 



- A nyomozókkal egyeztetünk, hogy beépítsünk valakit legalább az egyik ka-

rosszériajavítóba - felelte Hanger. 

- A légzsákok lenyomozhatóak? - kérdezte Hammer. 

- Nem, hacsak nem tesznek rájuk JASZ-t - felelte Hanger, a Jármű Azonosítá-

si Számra utalva, amiket a vezető felőli ajtó szélébe véstek. - Arra gondoltam, talán 

kaphatnánk valami segítséget, amellyel megoldhatnánk. Esetleg az OII-t érdekelné 

a dolog. 

- Miféle segítségre gondol? - ráncolta a szemöldökét Hammer. 

- Készíthetnének egy tanulmányt a LASZ-ok hasznosságáról. 

- LASZ-ok? 

- Így nevezhetnénk el őket - magyarázta Hanger. - Légzsák Azonosítási Szá-

mok. Ha ugyanis ugyanazt az ellopott légzsákot teszik vissza a kocsiba, akkor az 

azonosítási számoknak egyezniük kell. 

- Igaz. 

- Akkor ez leegyszerűsítené a dolgot.  

Hanger bólintott. 



- Nemcsak itt oldhatnánk meg az ügyeket, de biztosra veszem, hogy sok ello-

pott légzsák kerül külföldre is. Ha kidolgoznánk egy LASZ-rendszert, bevonhat-

nánk az Interpolt is. És elismerést vívhatnánk ki. 

- Értem. - Hammer küzdött az egyre növekvő reménytelenség érzése ellen. - 

Egyéb? 

- Két újabb ellopott Saturn. Úgy tűnik, lopássorozattal állunk szemben. 

- Eddig hányat vittek el? 

- Tizenkét General Motors kocsit loptak el egy hónap alatt. 

- Sikerült valamit kideríteni? - kérdezte Hammer. 

- A jelek szerint több srác van benne. Szerintünk vettek egy Csipogó nevű 

sráctól egy Saturnokhoz való álkulcsot, valószínűleg a Midlothian fizetős autópá-

lya közelében levő Swansboro Általános Iskolában. 

- Szervezett banda? - kérdezte Hammer. 

- Nem lehet biztosan állítani - felelte Hanger. 

- Mit jelentsen ez? 

- Semmi másunk nincs, mint az az egyetlen besúgó, aki már korábban is át-

vert bennünket. 



Hammer előreugrott. 

- Sajnálattal közlöm, hogy újabb lopás történt egy pénzkiadó automatánál. Át-

adom a szót West rendőrfőnök-helyettesnek, hogy elmondja a részleteket. 

- Az áldozat egy huszonkét éves ázsiai férfi. - West belenézett a feljegyzéseibe. - 

A Patterson 5802 előtt megállt egy Crestar automatánál. Senki sem volt a közel-

ben. Minden rendben levőnek tűnt, aztán hirtelen ragasztószalagot nyomtak a 

szemére, a hátához pedig fegyvert szorítottak. Egy férfi, akinek a bőrszínét nem 

tudta megállapítani, pénzt követelt. Mire az áldozat lehámozta a szeméről a ra-

gasztószalagot, az elkövető már eltűnt. 

- Más a szalag - jegyezte meg Hammer. 

- Úgy van - felelte West. 

- Összesen tehát hat automatarablásról van szó - foglalta össze Hammer. - 

Négy a Southside-on, kettő a West Enden. Február eleje óta átlagosan heti egy al-

kalommal követik el. 

- Hadd tegyem hozzá - vágott közbe West -, hogy ez az utóbbi, feltéve, hogy 

összefügg a többivel, nagyon aggaszt. Mindjárt elmagyarázom. Az első négy rablás 

késő éjjel vagy kora hajnalban történik, amikor még sötét van. Nő-férfi csapat kö-

veti el. A nő elvonja az áldozat figyelmét, megkérdezi, hol a legközelebbi postahiva-

tal, nyilvános telefonfülke, akármi. Megjelenik a férfi, kinyitja a dzsekijét, hogy 



megmutassa a fegyver markolatát, és azt mondja: Adja ide a pénzt, amelyet felvett 

az automatából! Lehet, hogy a fegyver valódi, lehet, hogy nem. Az elkövető fogja a 

pénzt, és elfut. 

- Az ötödik rablás a Church Hillen volt. Ismét sötétben követik el, de a férfi 

ezúttal előveszi a fegyvert. Beszáll az áldozat kocsijába, kikapcsolja a belső világí-

tást, hogy az áldozat ne lássa az arcát. Megfenyegeti, hogy ha segít a zsaruknak 

azonosítani, akkor, mivel tudja a pasi rendszámát, megkeresi és kinyírja. Aztán 

arra kényszeríti az áldozatot, hogy elvigye pár háztömbbel arrébb. Az elkövető ki-

ugrik a pénzzel. Van egy automatarablás a West Enden, ám ezúttal már fényes 

nappal követik el a cselekményt, és ebben lehetséges eszkalálódást látok, ami vé-

gül erőszakhoz vezethet. 

- Van még valami ezekkel az ügyekkel kapcsolatban? - kérdezte Cloud kapi-

tány. 

- Semmi, ami a segítségünkre lehetne. Az áldozatok egy része feketének látta a 

nőt, mások viszont a férfit, vagy fordítva. A koruk nem ismert, de fiatalkorúaknak 

vélték őket. Ha kocsijuk van, azt senki sem látta - felelte West. - Mindent össze-

vetve fogalmunk sincs. 

- A biztonsági kamera felvételei? 

- Hasznavehetetlenek. 



- Miért? - kérdezte Hammer. 

- Az elsőn csak a nő hátát látni, és sötét van - felelte West. - A következő né-

gyen semmit sem látni. 

- A kamerák működtek egyáltalán? 

- Semmi bajuk sem volt. 

- És a ma reggeli? 

- Az is rendben volt. 

- Tud valaki olyan esetekről a város más részében, amelyek ezekre akár csak 

távolról is emlékeztetnek? - kérdezte Hammer.  

Senki sem jelentkezett. 

- Mi a helyzet a harmadik körzettel? Még nem szólt, Webber kapitány - folytat-

ta Hammer. 

- Oroszok nyitottak régiségboltot a Chamberlayne-en, az Azalea nevű bevásár-

lóközpont közelében - válaszolt a kapitány. - Eddig még nem követtek el semmi 

illegálisat. 

- Utal bánni is arra, hogy fognak? - érdeklődött Hammer. 



- Nos, csak ez az orosz dolog, amely itt folyik. 

- Honnan tudjuk, hogy nem cigányok? - kérdezte Linton Bean, betörésekért 

felelős nyomozó. 

- A cigányok oroszok is lehetnek? 

- Szerintem bármilyen nációhoz tartozhatnak, amíg csak sodródnak és átver-

nek másokat. 

- Igen, de azok, akik eddig átutaztak rajtunk, jobbára románok, írek, angolok 

és skótok voltak. Az Utazók. Legalábbis így nevezik magukat. Zabosak lesznek, ha 

cigányoknak nevezik őket. 

- És mi van, ha csak csavargóknak és tolvajoknak nevezzük őket? 

- Még sosem hallottam orosz cigányokról. 

- A nővérem tavaly Olaszországban járt, és azt mondta, ott is vannak cigá-

nyok. 

- Biztosan tudom, hogy Floridában spanyol ajkú cigányok élnek. 

- Látod, ez a lényeg - vette át a szót Beán nyomozó. - Nincs olyan, hogy „Ci-

gányföld”. Bárhonnan származhat, így akár Oroszországból is, és mégis cigány... 

- Mit teszünk ez ügyben? - szakította félbe Hammer. 



- Sűrítjük a járőrözést az olyan környékeken, mint Windsor Farms, ahol fő-

ként idős, pénzes emberek élnek - számolt be Bean. - Esetleg létrehozunk egy 

munkacsapatot. 

- Helyes, tegye meg - nézett az órájára Hammer. Elszaladt az idő. - Noble had-

nagy a második körzet napi parancsnoka. Mi jelentenivalója van? 

- A héten letartóztattunk egy családon belüli erőszakért már elítélt visszaesőt. 

- Noble a megfelelő rendőrségi argót beszélte, és ezért mindenki utálta. 

- Nagyon jó - mondta Hammer. 

- Elővezetési razziákat tartunk, de eddig nem került elő a lépcsőházi erősza-

koskodás gyanúsítottja - tette hozzá Noble. - És ha nincs ellene kifogása, Hammer 

rendőrfőnök, lenne egy megjegyzésem. 

- Igen? 

- Nem vagyok biztos abban, hogy érdemes-e az állampolgárokat feldühíteni az-

zal a bandarizsával, amelyről Brazil a vasárnapi számban írt. 

- Nem rizsa volt - védekezett Brazil. 

- Nevezzen meg egyetlen bandát! - vetette oda kihívóan Noble. 

- Értelmezés kérdése - válaszolta Brazil. - Attól függ, mit értünk banda alatt.  



Hammer is egyetértett. 

- A fiatalkorúak követik el a legszörnyűbb bűncselekményeket. Irányítják 

egymást, hatással vannak egymásra, falkába, bandába verődnek. Itt is vannak 

ilyenek, és azonosítanunk kell őket. 

- Nem bandatag a legtöbb srác, aki iskolába jár és mindenkit elkerget maga 

mellől. Ezek magányos farkasok - vitatkozott Noble. 

- Vegyük csak Jonesborót - riposztozott West. - Egy tizennégy éves beszervez 

egy tizenegy évest, hogy kapcsolja be a tűzjelzőt, igaz? És mi lenne, ha négy, öt, 

hat srác venne részt benne? Húsz gyerek és tanárok is meghalhattak volna. 

- Jó érv. 

- Elismerem, ez elgondolkodtató. 

- Be kéne hívni az istenverte Nemzeti Gárdát. 

- Félelmetesek a kölykök. Nem ismernek korlátokat. A gyilkosságot játéknak 

tekintik - tette hozzá West. 

- Igaz. Nincsenek tisztában a következményekkel. 

- És ha az élükre áll egy karizmatikus bandavezér, aki tényleg megszervezi 

őket? Képzeljük csak el! - vetette fel Brazil.  



Érvek és ellenérvek pattogtak oda-vissza, miközben Hammer azon törte a fejét, 

hogyan hozza szóba a következő témát. 

- Tudomásunkra jutott - kezdte -, hogy két fehér férfi egy rasszista bűncse-

lekményt tervez; ki akarnak rabolni, és meg akarnak gyilkolni egy feltehetően 

Loraine nevű fekete asszonyt. A férfiak a Bubba és Maszat névre, illetve fedőnévre 

hallgatnak.  

Egy pillanatig mind zavart arccal hallgattak.  

- Nem haragszik, Hammer rendőrfőnök, ha megkérdezem, honnan az értesü-

lés? - kérdezte végül egyikük.  

Hammer segélykérően nézett Westre. 

- Egyelőre nem adhatjuk ki a forrást - közölte West. - Csak tudjanak róla, 

tartsák nyitva a szemüket, fülüket! 

- Van még valami? - kérdezte Hammer. 

Nem volt. 

- Akkor kiosztok két dicséretet. Úgy tudom, mindketten jelen vannak. - Ham-

mer elmosolyodott. - Patty Passman kommunikációs tiszt és Rhoad közrendőr?  



Előléptek. Hammer átnyújtotta az okleveleket, és kezet rázott velük. Gyönge 

taps hallatszott. 

- Passman kommunikációs tiszt, mint tudják, egy kilenc-egy-egyet intézett a 

múlt hónapban, amellyel megmentette egy ember életét, aki majdnem megfulladt 

egy hot dogtól - magyarázta Hammer. - Otis Rhoad rendőrtiszt pedig háromszáz-

nyolcvannyolc parkolási büntetőcédulát osztott ki a múlt hónap során. Rekordot 

állított fel a főkapitánysáson. 

- Fúj! 

- A többségét a mi kocsinkra rakta!  

Passman dühösen Rhoadra meredt. 

- Dicséretet kapott azért, mert a rádión beszélt? 

- Utak réme! 

Passman az ajkába harapott, az arca kivörösödött a dühtől. 

- Rodeó! - Flingnek muszáj volt bedobnia, bár a rágalomnak semmi értelme 

sem volt. 

- Elég! - kiáltott fel Hammer. - Pénteken ugyanitt találkozunk. 

 



A Ford Explorer irányjelzője úgy lüktetett, mint egy páni félelmében verdeső 

szív, miközben a sofőr, aki már elmulasztotta a lehajtóját, még egyszer megpróbált 

Bubba elé vágni. Bubba ismét gázt adott, az Explorer pedig visszasorolt a saját 

sávjába, ahova tartozott. A zsaru még mindig Bubba nyomában koslatott, és 

Bubba lassított, hogy továbbítsa az üzenetet, miszerint nem tűri a nyakára má-

szókat, akárkik is legyenek. Bubba egy cowboy volt, aki marhákat terelt az autós 

élet végtelen prérijén. 

- Kettes egység az egyesnek - ismételgette Honey egyre zaklatottabban az adó-

vevőn.  

Bubba elfoglaltabb volt annál, semhogy a feleségével beszélgethessen. 

- Maszat - tért vissza a szívbéli haverjához -, a méhkirálynő zizeg, egy városi 

cicus liheg a nyomomban, és egy földön csúszóban egy tizenhatos próbál orron tö-

rölni. - Bubba kódolva igyekezett Maszat tudtára adni, hogy a felesége próbálja el-

érni, egy városi zsaru tapadt rá, és egy négykerék-meghajtásosban ülő csávó 

igyekszik elévágni. 

- Magadra hagylak - jelentkezett ki Maszat. 

- Csá-csá, majd később beszélünk, haverom. - Bubba is kijelentkezett. Az 

exploreres kölyök mostanra már felpaprikázódott, és erőszakhoz folyamodott vol-

na, ha egy sávval arrébb nincs ott a zsaru. A kölyök úgy döntött, hogy kiszáll. 

Hogy övé legyen az utolsó szó, búcsúzóul rátenyerelt a dudájára, felmutatta az uj-



ját, és a faszfej szót formálta némán Bubbának, majd eltűnt a forgalomban. 

Bubba még egyszer lassítással jelezte a zsarunak, hogy szálljon le róla. A zsaru 

visszajelzett a vörös-kék lámpa és a sziréna bekapcsolásával. Bubba félreállt egy 

Kmart parkolóba. 

 

Negyedik fejezet 

 

Jack Budget rendőrtiszt nem kapkodta el a kiszállást: szép komótosan össze-

szedte ezüsttel futtatott, alumínium Posse idézéstartóját és dupla csiptetős írótáb-

láját, aztán kimászott a csillogó, kék-vörös csíkos fehér járőrkocsiból, megigazgat-

ta szolgálati felszerelését, és odasétált a piros dzsiphez, amelynek hátsó lökhárító-

jára egy konföderációs zászlót ábrázoló matricát ragasztottak, és az egyéni rend-

számon a BUB-AH betűket bámulta kilométereken át. A kormány mögött ülő bun-

kó letekerte az ablakot. 

- Jól gondolom, hogy a Bub-ah névre hallgat? - kérdezte Budget 

- Nem, a nevem Bubba - válaszolta udvariatlanul Bubba. 

- Kérem a jogosítványát és a forgalmi engedélyét - felelte Budget is durván, bár 

talán nem így viselkedett volna, ha Bubba udvariasan válaszol. Bubba elővette a 

műanyag irattartót a hátsó zsebéből. A tépőzár hangosan sercegett, amikor kinyi-



totta, és kivette belőle a jogosítványát. Azután feltúrta a kesztyűtartót a forgalmi 

engedély után, majd átnyújtotta a zsarunak mindkét iratot, amellyel a személy-

azonosságát és az autó tulajdonjogát bizonyította. A zsaru hosszú percekig tanul-

mányozta őket. 

- Van sejtelme, miért állítottam meg, Mr. Fluck? 

- Feltehetően a lökhárítómon levő matrica miatt - felelte Bubba. 

Budget egy lépést hátrált, hogy megnézze a dzsip hátsó lökhárítóját, mintha 

csak most fedezte volna fel rajta a konföderációs zászlót. 

- Hm, hm - mondta, miközben hegyes fehér csuklyák és lángoló keresztek ké-

pe villant az agyába. - Lám, még mindig igyekeznek megnyerni azt a háborút, és 

összefogdosni a négereket, hogy gyapotot szedessenek velük. 

- A Dél keresztjének semmi köze ehhez - háborodott fel Bubba. 

- A minek? 

- A Dél keresztjének. 

Budget állkapcsa megfeszült. Nem is olyan régen történt, hogy busszal elvitték 

a város egyik állami középiskolájába, és nézhette, ahogy egyik pad a másik után 

ürült ki, mert a többi fekete gyereket vagy lecsukták, vagy az utcán megölték. Hív-

ták már bokszosnak, fekának, niggernek, Tamás bátyának. A niggernegyedben 



nőtt fel. Még most is előfordult, hogy fehér panasztevők arra utasították, hogy ke-

rüljön a hátsó ajtóhoz. 

- Gondolom, maga csak konföderációs zászlóként ismeri - magyarázta a fehér 

bunkó, rasszista seggfej. - Bár valójában harci zászló volt, szemben az elszakadt 

déli államok csillagos-sávos lobogójával vagy a Makulátlan Zászlóval, a Tengeré-

szeti Lobogóval vagy a Kopjalobogóval.  

Budget nem ismerte a különféle hivatalos konföderációs lobogókat, amelyek a 

háború idején más-más okokból jöttek divatba vagy vesztették el a népszerűségü-

ket. Csak annyit tudott, hogy gyűlöli a Délen mindenütt látható lökhárító-

matricákat, tetoválásokat, pólókat és strandtörülközőket. Felháborították a veran-

dákon és sírokon lengedező konföderációs zászlók. 

- Ez az egész a rasszizmusról szól, Mr. Fluck - jelentette ki hidegen. 

- Az államok jogairól inkább. 

- Marhaság! 

- Megszámolhatja a csillagokat. A konföderációban részt vevő államoknak egy-

egy, plusz Kentucky és Missouri. Tizenegy csillag - tájékoztatta Bubba. - Nincs 

egyetlen rabszolga sem a Dél keresztjén. Ellenőrizheti. 

- A Dél ki akart lépni, mert meg akarta őrizni a rabszolgáit. 



- Ez csak részben igaz. 

- Tehát elismeri, hogy legalább részben ez okozta. 

- Nem ismerek el semmit - tudatta vele Bubba. 

- Szabálytalanul vezetett - közölte vele Budget rendőrtiszt, aki legszívesebben 

kirángatta volna Bubbát a kocsiból, hogy jól ellássa a baját. 

- Nem én - felelte Bubba. 

- De igen. 

- De nem. 

- Közvetlenül maga mögött mentem, tudnom illik. 

- Az Explorerben ülő srác megpróbált elém vágni - mondta Bubba. 

- Bekapcsolta az irányjelzőjét. 

- Na és? 

- Ivott? - kérdezte Budget. 

- Még nem. 

- Szed valami gyógyszert? 



- E pillanatban nem. 

- De máskor igen? - kérdezte Budget, mert tudta, hogy bizonyos drogok és 

mérgek, mint a marihuána vagy az arzén, egy darabig még kimutathatók a vérből. 

- Semmi olyat, amiről tudnia kellene - felelte Bubba. 

- Majd én ítélem meg, Mr. Fluck. 

Budget rendőrtiszt közelebb hajolt a nyitott ablakhoz, mert azt remélte, hogy 

megérzi az alkohol illatát. De nem érzett semmit. 

Bubba elővett egy cigarettát. Más márkákkal szemben a Merit Ultimát részesí-

tette előnyben, mert a Meritet a Marlboróval és a Virginia Slimmel egyetemben - 

hogy csak néhányat említsen - a Philip Morrisnál gyártották. Bubba nagyon lojális 

volt a munkaadójához és az Amerikában készült termékekhez. Bubbának nem állt 

szándékában Budget rendőrtiszt orrára kötni, hogy bélrenyheségre Libraxot szed, 

és időnként kénytelen Sudafedet is bevenni, hogy a poratka-, penész- és macska-

szőr-allergiáját kordában tartsa. Mindez egyáltalán nem tartozott Budget rendőr-

tisztre. 

- Advilt - válaszolta a zsarunak. 

- Mást nem? - kérdezte Budget. 

- Talán Tylenolt. 



- Mr. Fluck, biztos, hogy... 

- Mit mondott? - szakította félbe Bubba. 

- ...mást nem szed? - fejezte be a mondatot Budget. 

- Hallottam, amit mondott, és jelenteni fogom a főnökének! - kiáltott fel dühö-

sen Bubba. 

- Tegye azt, Mr. Fluck! Ami... 

- Na, ugye! 

- ...azt illeti, meg is szervezem önnek a találkozót. Találkozhat vele szemtől 

szembe, Mr. Fluck... 

- Már megint! 

Kegyetlen iskolások dübörögtek át Bubba agyán. Azokat a borzalmas neveket 

kántálták gúnyosan röhögve. Bubba látta magát kövéren és terepszín ruhában. 

Ebből elég, gondolta! Nem bírom tovább! 

- Micsoda már megint? - emelte fel a hangját Budget is. 

- Nem kell ezt hallgatnom! 

- Elmondhatja személyesen a főnöknek! - kiabálta Budget. - Rá sem basz...  



- Elég! 

- Nagy bajban van, öreg - mondta Budget. 

 

Gyom is nagy bajban volt. Éppen akkor ért be a biológiaórára, amikor a kitöl-

tött tesztlapokat előreadták, és Mrs. Fan átvette velük a házi feladatot, amelyet 

Gyom nem készített el. Kétségbeesett tekintete végigvándorolt a formalinban úszó 

gilisztákon, szarvasembriókon, orrszarvúbogarakon, termesztojásokon és kutya-

belsőségeken, a parafa táblára tűzött lepkéken és kígyóbőrökön. Úgy érezte, hogy 

Füst kelepcébe ejtette. Később Mr. Pretty a nyugati civilizáción háromszor is kipé-

cézte Gyomot, aki egyetlen kérdésre sem tudott válaszolni. Gyom félelmei egyre 

erősebbek lettek. 

Mrs. Grannis órája jelentett csak menekvést. Mrs. Grannis az ötödik órában 

negyedik és ötödik osztályosoknak tanított művészetet; csinos, fiatal nő volt, lágy, 

szőke fürtökkel és olyan zöld szemmel, mint a nyári fű. Nem is egyszer mondta 

Gyomnak, hogy az iskola történetében ő az első gólya, aki az órájára járhat. A ne-

gyedikes művészetórára általában csak az alsósok járhattak, az ötödikesre a felső-

sök és a haladó diákok. De Gyom különleges volt. Ritka tehetség birtokában volt. 

Vitatkoztak arról, hogy szabad-e Gyomot ilyen gyorsan felfuttatni, mivel más 

fronton kétségtelen kilométerekkel maradt el a többiektől. A tanárok és a tanács-

adók hosszan elemezték Gyom érettségét és társadalmi beilleszkedési képességét. 



Végül még Mrs. Lillyt, az igazgatónőt is bevonták, és azt javasolták, hogy Gyom 

járjon a Virginiai Államközösségi Egyetem óráira, vagy esetleg kapjon speciális 

képzést a Művészeti Központban. De a megye nem tudott Gyom szállításáról gon-

doskodni a reggeli és a délutáni iskolabuszt leszámítva, amelyeknek lekésése 

olyan mélységes szorongással töltötte el Gyomot. Napközben nem állt rendelkezé-

sére közlekedési eszköz. A Godwin úgy döntött, hogy megkockáztatja. 

Gyomnak üres órája és ebédszünete volt 11.40 és 12.30 között, és el kellett 

rejtőznie. Nem akart valahol Füstbe botlani. Gyom elkeseredésében egy titkos, 

vakmerő és bizarr tervet ötlött ki. 11.39-kor bement Mrs. Grannis tantermébe. Az 

önbecsülése romokban hevert. Megrémült attól, ami rá várt, és abból, ahogy Mrs. 

Grannis ránézett, tudta, hogy a tanárnő sejti, hogy kifordult önmagából. 

- Mi újság, Gyom? - kérdezte az asszony bizonytalan mosollyal. 

- Szerettem volna megkérdezni, dolgozhatok-e idebent az üres órámban - 

nyögte ki Gyom. 

- Hogyne. Mit szeretnél csinálni? 

Gyom a hátsó padon álló számítógépekre meredt. 

- Számítógépes grafikát. Egy terven dolgozom. 

- Örömmel hallom. Rengeteg a munkalehetőség ezen a téren. Tudod, hol tart-

juk a cédéket. És várlak az ötödik órán. 



- Igen, asszonyom. - Gyom kihúzott egy széket, és leült egy számítógép elé. 

Azután kihúzta a fiókot, ahol szépen rendben sorakoztak a számítógépes grafikai 

cédék, és kiválasztotta azt, amelyre szüksége volt. A CD-lejátszóba helyezte a 

CorelDRAW cédéjét, majd megvárta, hogy Mrs. Grannis kimenjen, és akkor rácsat-

lakozott az America Online-ra. Az üres óra után ebéd következett, de Gyom nem 

akart enni. Végigsietett a folyosón a zenekari próbaterembe, ahol Jimbo „Pálcika” 

Sleethen kívül egy teremtett lélek sem volt; Sleeth egy piros Pearl dobon gyakorolt. 

- Szia, Pálcika - köszöntötte Gyom.  

Pálcika a nagy katonadobon játszott, és a lábával verte hozzá a taktust. Szoro-

san lehunyta a szemét, a halántékán patakzott a veríték. Gyom odament a szek-

rényhez, és elővette a kemény műanyag Sabian-tokot. Kinyitotta, és gyöngéden ki-

emelte a nehéz, bronz cintányérokat Ellenőrizte a bőrszíjakat, hogy a csomók fe-

szesek-e, aztán megragadta a szíjakat, a mutató- és a hüvelykujjai összeértek. 

Megdöntötte a cintányérokat, a jobb oldali széle lejjebb volt, mint a bal oldali. Pál-

cika kinyitotta a szemét, és odabiccentett Gyomnak. Gyom a jobb oldalihoz érintve 

megcsendítette a bal oldali cintányért, és eufórikus, vidám csilingelésével hangsú-

lyozta a tamtamokat és a katonadobot. 

- Gyerünk, bébi! - kiáltotta Pálcika, és nekifogott. Úgy hangzott, mint egy ze-

nei viadal: Pálcika vérforraló ritmusban dobolt, vert és dübörgött, Gyom pedig 

körbe-körbe masírozott-táncolt a teremben, csattogtatott és pattogtatott, villantott 

és forgatott. 



- Gyerünk! Gyerünk! Ó, igeeen! - őrjöngött Pálcika.  

Gyom lebegve járt, mint egy űrhajós, hangszerének élénk, vidám hangja lepat-

tant a szélekről, majd szaggatottan, aztán hosszan döngött. Nem hallotta a be-

csengetést, de végül az órára pillantott. Gyorsan elcsomagolta a cintányérokat, és 

úgy ért vissza Mrs. Grannis órájára, hogy még maradt két perce. Ő volt a terem-

ben az első. Mrs. Grannis egy fehér táblára írt, és most megfordult, hogy lássa, ki 

érkezett. 

- Sokat végeztél az üres órádban? - kérdezte Gyomot. 

- Igen, asszonyom. - Gyom kerülte a tekintetét. 

- Bárcsak mindenki úgy szeretné a számítógépet, mint te! - A tanárnő ismét 

írni kezdett. - Van kedvenc szoftvered? 

- A QuarkXPress, az Adobe Illustrator és a Photoshop. 

- Érted a módját - dicsérte meg az asszony, miközben Gyom helyet keresett 

magának az egyik padban, és a széke alá csúsztatta a hátizsákját. 

- Nem olyan bonyolult - motyogta Gyom. 

- Megírtad már a hal jelképezte hatalomról szóló történetet? - kérdezte Mrs. 

Grannis, és közben tovább írta hosszú, kacskaringós betűivel a heti feladatot a 

táblára. 



- Igen, asszonyom - felelte morcosan Gyom, és kinyitotta a füzetét. 

- Alig várom, hogy hallhassam - bátorította Mrs. Grannis. - Te vagy az osz-

tályban az egyetlen, aki a halat választotta. 

- Tudom - felelte a fiú. 

Az elmúlt két hétben azt a feladatot kapták, hogy egy olyan papírmasé figurát 

készítsenek, amelyet önmagukra jellemzőnek tartanak. A többség mitológiai vagy 

népmesei állatot választott, például sárkányt, tigrist, hollót vagy kígyót. De Gyom 

egy kegyetlen kék halat készített. Tátott szájából kivillantak véres fogai, és Gyom 

kis pudrié-tükrökből gyártotta csillogó szemeit, amelyek rá villantak az előtte elha-

ladókra. 

- Biztos a többi tanuló is alig várja, hogy hallhasson a haladról - folytatta Mrs. 

Grannis írás közben. 

- Legközelebb vízfestékkel dolgozunk? - kérdezte Gyom érdeklődve, amikor ki-

hámozta, mit ír a tanárnő. 

- Igen. Egy fényvisszaverő tárgyakkal, textúrával kombinált csendéletet - írt 

széles mozdulatokkal az asszony. - És egy kétdimenziós tárggyal, amely háromdi-

menziós illúziót kelt. 

- A halam háromdimenziós - jelentette ki Gyom -, mert igazi teret tölt ki. 



- Így van. És mik a szavak, amelyeket használunk? 

- Fölött, alatt, keresztül, mögött és körül - idézte Gyom. A művészeti órán hal-

lott szavakat könnyen megjegyezte, és még vastag betűvel sem kellett írni őket. - 

Szabadon álló vagy negatív területekkel körülvett - tette hozzá. 

Mrs. Grannis letette a Magic Markerét. 

- És mit gondolsz, hogy tudnád háromdimenzióssá tenni a haladat, ha valójá-

ban csak kétdimenziós lenne? 

- Árnyékolással - felelte könnyedén a gyerek. 

- Chiaroscuro. 

- Csak hát nem tudom kiejteni - mondta Gyom. - Így lehet egy borospoharat 

háromdimenzióssá tenni, amikor csak lapos. Meg egy villanykörtét és egy jégtar-

tót, sőt még az égen a felhőket is.  

Gyom körülnézett a pasztellkrétákkal teli dobozokon, a merített Grumbacher 

papíron, amelyet csak a végső kivitelezéshez használhatott. A polcokon halomban 

állt az Elmer ragasztó, a színes ceruzák és a Crayola vízfesték, amelyet a halához 

használt. A terem végében levő padon álló számítógépek eszébe juttatták azt a tit-

kos dolgot, amit tett. Lassanként kezdtek beszállingózni a tanulók. Kihúzták a 

székeket, és a jellegzetesen szeretetteljes, lekezelő stílusban üdvözölték Gyomot. 



- Szia, Gyomkert, mizujs? 

- Hogy lehet, hogy mindig előttünk érsz ide? Korán csinálod a házi feladato-

dat? 

- Befejezted már a Mono Lisát? 

- Festékes a farmerod. 

- Hohó, szerintem meg nem festék. Csak nem véreztél, haver? 

- Á, dehogy! - hazudott Gyom.  

Mrs. Grannis tekintete elsötétült, amikor alaposabban is megnézte Gyomot és 

a farmerját. Látta az asszony feje fölötti kis buborékban a kérdőjelet. Gyom nem 

tudott mit mondani. 

- Mindenki felkészült, hogy felolvassuk, mit írtatok a jelképeitekről? - fordítot-

ta vissza a figyelmét az osztályra.  

Nyögés. 

- Nem bírok rájönni, az enyém mit jelent. 

- Senki sem mondta, hogy írni is kell! 



- Előbb beszéljünk egy kicsit a jelképekről - intette csendre őket Mrs. Grannis. 

- Mi a jelkép, Matthew? 

- Valami, ami mást jelent. 

- És hol találjuk őket? Joan? 

- A piramisokban. És ékszerekben. 

- Annie? 

- A katakombákban, hogy a keresztények titokban fejezhessék ki önmagukat. 

- Gyom? Hol találunk még jelképeket? - Mrs. Grannis vonásai ellágyultak az 

aggodalomtól, amikor a gyerekre nézett. 

- A krikszkrakszokban és abban, amit a zenekarban játszom - felelte Gyom. 

 

Brazil az íróasztalánál ült, és a jegyzetblokkjára rajzolt; a hírlevél lógóját pró-

bálta megtervezni, miközben a Kormányzói Kék Szalag Bűnüldözési Bizottság el-

nöke a fülhallgatón át teljesen kiborította. 

- Szerintem ez egy félelemből fakadó tévedés - csattant fel Lelia Ehrhart nyo-

matékos, fennhéjázó hangja a fülében.  



Brazil lejjebb csavarta a hangerőt. 

- Amennyiben azt firtatjuk, vagy azt sugalljuk, hogy léteznek bandák, ez maga 

is a bandák szerveződéséhez vezethet - nyilatkozta a nő. A webhely lógóját figye-

lemfelkeltőnek szánta, s mivel megegyeztek abban, hogy az USZT szóba sem jöhet, 

Brazilnak elölről kellett kezdenie a munkát. Gyűlölte a hírleveleket, de Hammer 

nem engedett belőle. 

- És nem minden gyerek kis gengszter. Sokukat félrevezetik - rossz útra térí-

tik, rosszul bánnak velük, bántják őket, ezért a segítségünkre van szükségük, 

Brazil rendőrtiszt. A nyilvánosság nagyon is téves, a valóságnak nem megfelelő és 

hamis képet kap, ha a néhány rossz gyereket kiemelve ítélkezik, kivált azokkal 

kapcsolatosan, akik az ön által bandáknak nevezett kis csoportokba verődnek. A 

bizottságom maximálisan elkötelezett a megelőzés mellett, és előbb ehhez folya-

modik, mielőtt bármi máshoz kezdene. A kormányzó rendelkezése is azt mondja, 

hogy így tegyünk. 

- Az előző kormányzó - emlékeztette udvariasan Brazil. 

- Az is a tárgyhoz tartozik, és ugyan mit számol? - vágott vissza Ehrhart, aki 

Bécsben és Jugoszláviában nőtt fel, és helytelenül beszélte a nyelvet. 

- Nagyon is számít, mert Feuer kormányzó úr még nem kerített sort arra, hogy 

új bizottságot nevezzen ki. Véleményem szerint nem tanácsos a politikai elképzelé-

seivel és a rendelkezéseivel kapcsolatban feltevésekbe bocsátkoznia, Mis. Ehrhart.  



Ideges, felháborodott szünet következett. 

- Arra céloz, hogy feloszlatja a bizottságomat, és lerombolja a munkánkat? 

Hogy ő meg én rossz kapcsolatban vagyunk? - fakadt ki Ehrhart.  

Brazil tudta, hogy egy blikkfangos címfej túlzás nélkül is magára vonja a fi-

gyelmet. Talán azért, mert éppen a bandákról beszélgettek, Brazil hirtelen 

falfirkastílusban írta le a richmondi rendőrség szavakat. 

- Tyűha! - motyogta izgatottan Brazil. 

- Tyűha mi? - töltötte be Ehrhart dühös hangja az irodát. 

- Elnézést - mentegetődzött Brazil. - Mit is mondott?  

- Követelem, hogy elmondja, mivel kapcsolatban mondta az előbb a „Tyűhát”! - 

kiabálta Ehrhart.  

Hammer rendőrfőnök alakja jelent meg az ajtóban. Brazil a szemét forgatta, és 

az ajkához emelte az ujját. 

- Szerintem pimaszkodásban volt! - folytatta Ehrhart. 

- Nem, asszonyom. A tyűha nem önre vonatkozott - felelte őszintén Brazil. 

- Valóban? És ez mégis mit jelentsen tulajdonképpen? 



- Dolgozom valamin, és arra mondtam a tyűhát. 

- Értem! Drága időmet magára szórom, hogy felhívjam a vonalán, maga meg 

máson dolgozik a beszélgetés mellett, mialatt társalgunk? 

- Igen, asszonyom. De azért hallgatom. - Brazil igyekezett elfojtani a nevetését, 

miközben Hammerre nézett, akit Ehrhart sosem mulattatott. 

West lépett be. 

- Mi a...? - kezdte, de Hammer intett, hogy maradjon csendben.  

Brazil a fogai közé szorította a ceruzáját, és bandzsított. 

- A végkövetkezmény, Brazil biztos úr, hogy egyszerűen nem engedem, hogy 

idézze a bizottságomat azzal kapcsolatban, amit a következő cikkében az úgyneve-

zett bandákról esetlegesen írni fog. Nehéz helyzetben lóg egy spárgán, teljesen egy 

szál maga ebben az ügyben!  

Brazil kitépte a cemzát a szájából, és gyorsan leírta az utolsó mondatot. West 

mogorván meredt rá, Hammer pedig undorral csóválta a fejét. 

- A Kék Szalag Bűnüldözési Bizottsága tagsága gyermek szószólók vagyunk, 

nem fejesvadászok - prédikált tovább az asszony. - Még ha a gyerekek kis csopor-

tokat is alkotnak, ami mellékletesen normális és helyes, és ezt mind megtettük, 

amikor iskolások voltunk, és ezt „bandáknak” tituláljuk, az nem más, mint a ka-



rácsonykor Télapót játszó jó szándékú embereket bohócnak vagy gyermekmolesz-

tálónak nevezni, vagy azt mondani, ilyen az internet. És így keletkeznek a tévedő 

képzetek. A média sugalló hatalmánál fogva. Hát nem látja be, hogy utat tör az 

áradás előtt? Most tehát követelem, hogy dugjon meg egy lyukat, de azonnal!  

Brazil a kezét harapdálta, és többször is a torkát köszörülte. 

- Értem, mit mond... - A hangja egy oktávval magasabb lett és elfúlt. 

Újból megköszörülte a torkát, a szeméből patakzottak a könnyek, az arca ki-

vörösödött, miközben igyekezett elfojtani a nevetését, amely egyre hisztérikusabbá 

vált. Hammer szokás szerint olyan képet vágott, mintha meg akarná fojtani Lelia 

Ehrhartot, West arckifejezése pedig a főnöknője arckifejezését tükrözte. 

- Akkor hát boldogan kitehetem, hogy többé nem hallunk a bandajelenések-

ről? - összegezte Ehrhart, aki híres volt az önkifejezés terén mutatott kreativitásá-

ról. Brazil képtelen volt megszólalni. 

- Ott van, hol van? 

Brazil több gombot is lenyomott a telefonon, hogy azt a benyomást keltse, 

hogy baj van a vonallal. Halkan lenyomta a vonalban tartó gombot, majd letette a 

kagylót. 

- Bandajelenés! - ismételte nevetéstől elgyengült hangon. 



- Hát ez remek - morogta West. - Most majd minket hív. Szép dolog, Andy. Va-

lahányszor beszélsz vele, mindig ez történik. Engem vagy a főnököt hívja. Kösz a 

semmiért. 

- Megbeszélnivalónk van - lépett be az irodába Hammer. - Leliával majd ké-

sőbb foglalkozunk. Már így is túl sok időnket elrabolta. 

- Miért nem szól Feuer kormányzónak - javasolta Brazil. Mély lélegzetet vett, 

és megtörölte a szemét. 

- Szólok, ha a kormányzó megkér rá - felelte Hammer. - A COMSTAT-hoz egy 

nagyon egyszerű felhasználói kézikönyvet kellene összeállítanunk. Rendeznünk 

kell ezt a számítógépes ügyet. Hogy is? Három hónapja dolgozunk rajta? Túl va-

gyunk az év első negyedén. És még mindig nem tudják a számítógépet használni. 

Ugye, mindketten látják, milyen rossz a helyzet? 

- Igen - komolyodott el Brazil. - Tényleg belátom. Ha így hagyjuk, szerintem 

kudarcot vallottunk. 

- Sajnálom, hogy még több munkát akasztok a nyakukba - járkált fel s alá 

Hammer. - De azonnal szükségem van a kézikönyvre. 

- Mit jelent az azonnal? - aggodalmaskodott West. 

- Mától két hét, legfeljebb - felelte a főnöknője. 



- Jesszusom! - zöttyent le West a kis kanapéra. - Már így is nappal dolgozom, 

járőrözöm, hozzám tartoznak a detektívek, a felügyelők, és még ki tudja, mi min-

den. 

- Én is - csatlakozott hozzá Brazil. - Ráadásul itt ez a webhely is. 

- Tudom, tudom - állt meg Hammer, hogy kinézzen a belváros látképére. - 

Otthon is van számítógépem. Hozzáteszem a saját elképzeléseimet is. Együtt dol-

gozunk rajta. Szerintem úgy kellene csinálni, hogy mindegyikünknek lenne saját 

feladatköre. Andy, maga jobban ért a programozáshoz, a parancsokhoz és a ha-

sonlókhoz. A know-how technikai része lenne a magáé. Virginia, maga abban se-

gíthetne, hogy nagyon alapvető, könnyen felfogható kifejezésekkel írja le a dolog 

lényegét, hogy a zsaruk követni tudják.  

West nem tudta eldönteni, hogy ez sértés volt-e vagy sem. 

- Én pedig megpróbálom hozzárendelni a fogalmakat, a filozófiákat, az egészet 

összefüggéseiben próbálom láttatni - mondta Hammer. - Aztán maga, Andy, mert 

maga az író, összeállíthatja az egészet. 

- Egyetértek, hogy meg kell csinálni - mondta West -, de ha engem kérdez, az 

egyetlen, amely valóban rákapatja a társaságot a COMSTAT-ra, az, ha látják, hogy 

működik. 

  



- De ezt addig nem látják, amíg nem tudják működtetni - válaszolta logikusan 

Hammer. 

Kiment az irodából, Brazil és West pedig egymásra néztek. 

- A fenébe! - szólalt meg West. - Most aztán láthatod, mibe rángattál bele min-

ket. 

- Hogy én! - kiáltott fel Brazil. 

- Igen. Te. 

- Ő javasolta a felhasználói kézikönyvet, nem én. 

- Nem javasolta volna, ha nem vagy író. - West látta, hogy sántít az érvelése, 

de nem visszakozott. 

- Értem már. Szóval most már minden az én hibám, mert tudom, hogy kell ál-

talánosságban megcsinálni, aminek az elvégzésére specifikusan felkértek, és ami-

ben - valahogy - segítened kell.  

Westnek ezen egy percig el kellett gondolkodnia. 

- Hogyhogy valahogy? - csattant fel. - Nekem úgy hangzott, mintha a felada-

tom valahogynál több volna.  

Megszólalt Brazil telefonja. 



- Brazil. Szia. - A fiatalember hangja ellágyult, és csendben maradt, míg a hívó 

fél beszélt. - Nagyon figyelmes - jegyezte meg, aztán megint hallgatott egy sort. - A 

szokott helyen, rendben van - szúrta közbe, míg a másik tovább csevegett. - Alig 

várom - mondta Brazil. - De most mennem kell… Bocs - mondta Westnek. 

- Van fogalmad, mennyire utálom majd a számítógépes utasítások megfogal-

mazását? - kérdezte West, és a hangja szaggatott és feszült volt, mialatt elképzelte 

Brazil gazdag, gyönyörű háziasszonyát. - És a munkahelyedről nem bonyolíthatsz 

le magánbeszélgetéseket! 

- Nem én hívtam, hanem ő engem. És nem neked kell írnod, hanem nekem - 

felelte Brazil. 

- Nos, mindent összevetve az írás a könnyebbik része. 

Brazil dühös lett. 

- Nincs jogod azt állítani, hogy könnyű! 

- Jogom van bármit állítani - replikázott West. 

- Nincs. 

- De van. 

- Akkor írd meg! - csapott le Brazil. 



- A francba is, dehogy - válaszolta West. - Így is elég dolgom van. 

- Elnézést - szólalt meg egy hang mögöttük.  

Fling a határidőnaplóval állt az ajtó előtt, és nem mert belépni. West és Brazil 

abbahagyták a torzsalkodást, és dühösen rámeredtek. 

- Már itt sem vagyok - távozott West. 

- Brazil biztos úr - kezdte Fling -, csak arra szerettem volna emlékeztetni, hogy 

1 óra 56 percre várják a Godwin középiskolában. Úgy tudom, az előadóteremben 

beszél a tanulókhoz? 

- A fenébe is - morogta Brazil, amikor megnézte az óráját. - Tudja, hogy lehet 

innen odajutni? 

- Nem - felelte Fling. - Nem oda jártam. 

- Tessék? - Brazilnak egymást kergették a gondolatai. 

- A Hermitage-be jártam - közölte Fling. 

- Várjon! - ugrott fel Brazil az íróasztala mögül. - Gyere vissza, Virginia! 

- A Hungary Springs Roadon - folytatta Fling az emlékektől fellelkesülve. - 

Tudja, a Godwin nem az egyetlen jó iskola errefelé. 



West visszament az irodába a sötét szemét és a sötétvörös haját kiemelő kha-

kiszínű kosztümben. Az alakja sokkal szebb volt annál, mint amit megérdemelt 

volna annak alapján, amennyit törődött magával. 

- Mi az? - kérdezte türelmetlenül. 

- A Hermitage-be is el kellene menniük! - folytatta megállás nélkül Fling. - Ott 

is előadást kellene tartaniuk a diákoknak! Ez a helyzet, ha csak egy iskolába 

mennek el. Mi lesz a többivel? 

- Ha elfelejtetted volna - mondta Brazil Westnek, miközben Rocky bakancsát 

kötötte be -, el kell kísérned a Godwinba! 

 

Ötödik fejezet 

 

Cickány autómentője Bubba második otthona volt, és ma különösen hálás 

volt ezért. Mindegy, hogy Budget rendőrtiszt egy puszta figyelmeztetéssel elenged-

te, Bubbát mégis szörnyű lelki trauma éne. A rendőr sértegette, régi fájdalmakat 

és megaláztatásokat idézett fel benne, aztán még olyan igazságtalan és ocsmány is 

volt, hogy Bubbát vádolta előítéletekkel. 



Cickány boltja a Clopton utcáról nyílt, a Midlothian és a Hull között, és több-

hektárnyi szemetes telken volt a földszintes téglaháza mögött. A Cickány garázsát 

és a melléképületeket körbefogó kerítés régi vasúti talpfákból épült, amelyeket úgy 

raktak egymásra, mint a Lincoln-féle faházak gerendáit. A keményre döngölt földet 

fogaskerék-áttételek és negyedgallonos műanyag olajosflakonok borították burko-

lat gyanánt, amely az eső ellen védett. Autók, furgonok, kisteherautók, egy traktor 

utánfutója és az Azalea Parádén évente felvonultatott régi tűzoltókocsi állt ott, 

ahol Cickány utoljára hagyta őket. Bubba megállt a bolt nyitott garázsajtaja előtt, 

kikapcsolta a motort, és kiszállt. 

Cickány autóbirodalma átmenetileg eloszlatta a rosszkedvét; a bolt első osztá-

lyúnak is elment volna, ha a legtöbb alkatrész nem lett volna rozsdás, és nem a 

járműfejlődés egy korábbi időszakából származott volna. 

Bubba megkerült egy ódon pneumatikus emelőt és egy csapágyprést. Átevic-

kélt a különféle virágcserepek, összetekert locsolócsövek, lökhárítók, fényszórók, 

motorháztetők, autóülések, halomba rakott, felhasogatott tűzifa és alkatrészekkel 

csordultig teli, ötvenöt gallonos olajoshordók között. 

Bubbának meggyőződése volt, bár ezt ritkán hozta szóba, hogy a járműveknek 

is van egy Bermuda-háromszögük. Hitt abban, hogy az árvizek által elsodort, tor-

nádók idején elrepített vagy egyszerűen csak eltűntnek hitt, esetleg ellopott kocsik 

és teherautók olyan helyekre kerülnek, mint Cickány boltja, ahol törődnek velük, 

és megkönnyítik velük az emberek utazását e földi életben. Bubba meg is akarta 

írni ezt a gondolatát az interneten levő Klikk és Klakk Kocsicsevegőnek, vagy a 



kedvencének, Miss Magányos Alkatrészeknek, egy hírügynökségi újságírónak, aki 

valójában férfi volt. 

- Hé, Cic! - bődült el Bubba. 

Bement a garázsba, ahol egy régi kazánban piszkos motorolaj és tűzifa keve-

réke égett. 

- Cic? Hol a pokolban vagy? - próbálkozott újra Bubba.  

A vízmelegítőkhöz való izzószálak, akkumulátorok, olajteknők, kenőfecsken-

dők, láncok, vontatókötelek, gumiszíjak, vezetékek, vákuumszivattyúk, házilag 

gyártott vontatókábelek, régi Ford kerekekből készített állványok, kuplungok kö-

zött nem volt könnyű megtalálni Cickányt. Kipufogócsövek egy részén úgy feküd-

tek egymáson a nyomódúcok, mint a fánkok. Voltak csiszológépek, egy kisebb da-

ru a motorok kiemelésére, több száz amerikai és metrikus rendszerű csavarkulcs, 

kilincsmű, laposfogó, feszítővas, ár, satu, prés, rugó, fúróalkatrész, gyújtógyertya, 

fa- és bronzkalapács. 

- Miért fűtesz, Cic? 

- Hogy ne fájjanak az ízületeim. Már megint mit próbáltál megbütykölni? - hal-

latszott tompán Cickány hangja egy emelőn nyugvó, 1996-os Mercury Cougar alól. 

- Hogy ki próbált bütykölni bármit is? - támadt rögtön Bubba. 



Cickány a hátán feküdt egy aláfekvő deszkán. Hirtelen előgurult a kocsi alól, 

és ott termett Bubba előtt, mint egy varázsló, kék munkásoverallban, ingben és 

NAPA Autóalkatrészek sapkában. 

- Hogy érted, hogy megpróbáltam? - kérdezte Cickány, aki legalább hetven 

volt, és a keze olyan kemény és kérges, mintha szani borítaná. 

- Megint ereszt a szélvédő - közölte Bubba. - Legutóbb te bütykölted meg. Cic. 

- Aha - mondta nyugtatón Cickány, azzal lehúzott egy tekercsről vécépapírt, és 

tisztogatni kezdte a szemüvegét. - Gurulj be vele, Bubba! Megnézem, de hiába 

mondogatom, hogy vidd el a fiúkhoz a Harding Üvegbe, és rakass bele egy új szél-

védőt. Vagy dobd ki az egészet, és szerezz valami mást, ami nem robban le per-

cenként!  

Bubba oda sem figyelt, csak kiment a garázsból. Beszállt a dzsipbe, és a mér-

gével küszködve beindította a motort. Nem tudta és nem is akarta elhinni, hogy a 

kebelbéli jó barátja, Maszat becsapta. Eladott neki egy rakás ócskavasat. A helyzet 

igazságtalansága más igazságtalanságokat is előhozott, miközben Bubba megállt a 

dzsippel a Cougar mellett a szerelőműhelyben, és kiszállt. 

- Az a helyzet, Cic, hogy rendőrségi brutalitás uralkodik ebben a városban - je-

lentette ki Bubba. 

- Tényleg? - motyogta Cickány, és a szélvédőt kezdte vizsgálgatni. 



- Nekem valami azt súgja, hogy tenni kellene ellene valamit. 

- Valami mindig súg neked valamit, Bubba. 

- Túl komplikáltak az okok, hogy belemenjek, miért van szüksége az új rend-

őrfőnöknek, annak a nőnek, aki most költözött ide, a segítségemre, Cic. 

- Mindig túl komplikáltak az indokaid, Bubba. De a helyedben kimaradnék 

belőle.  

Bubba akaratlanul is folyton Hammer rendőrfőnökre gondolt. Ma reggel hal-

lotta a nevét a mobilján. Biztos, hogy okkal; véletlen nem lehetett. 

- Ideje mozgósítanunk, Cic! 

- Kit takar a többes szám? 

- A hozzánk hasonló állampolgárokat - felelte Bubba. - Be kell kapcsolódnunk! 

- Nem találom, hol ereszt - mondta Cickány. 

- Itt - mutatott Bubba a szélvédő tetejére, a visszapillantó tükörtől nem mesz-

sze. - A víz innen csöpög be. Kérsz egy cigit?  

Bubba elővett egy csomagot. 



- Kevesebbet kéne szívnod - tanácsolta Cickány. - Helyettesítsd rágóval! Ezzel 

nyomom el a nikotinéhséget, amikor benzin vagy hasonló közelében dolgozom. 

- Elfelejted, hogy állkapocs-ízületi gyulladásom van - kattogatta az állkapcsát 

Bubba. - Iszonyúan fáj az állkapcsom. 

- Mondtam, hogy ne rakass fel koronát - válaszolta Cickány, miközben elővett 

egy vízzel megtöltött szórófejes üveget, és letekert egy légtömlőt. - Valószínűleg 

jobban volnál, ha mindet kirántotta volna, és egy protkót csinált volna, mint ami-

lyen nekem van. 

- Cickány elvigyorodott, és kivillantotta a műfogsorát. - Beszállok a légtömlő-

vel, és amikor szólok, kezdd el spriccelni! - utasította Bubbát.  

- Ugyanezt csináltuk legutóbb is - jegyezte meg Bubba. - És nem sokat segí-

tett.  

- Mert ugyanaz a helyzet, mint a fogaidra rakott koronákkal - ütötte a vasat 

Cickány a sofőrülésből is. - Nem teszel mást, mint a fogorvoshoz jársz. A helyed-

ben új fogakat rakatnék be, amelyek nem úgy néznek ki, mint a zongorabillen-

tyűk. És ezt a szélvédőt is ki kellene cseréltetned. Ez egy karambolos kocsi. - Cic-

kány ezt már nem először mondta. - Ezért romlik el rajta hol ez, hol az, és ezt teté-

zed azzal, Bubba, hogy magad próbálod megjavítani. 

- Nem karambolos, édes öregem - mondta Bubba. 



- De mennyire, hogy az. Mégis mit gondolsz, honnan került elő a Bondo, a 

gyárból? 

- Nem hagyom, hogy így beszélj Maszatról - füstölgött Bubba. 

- Egy rossz szót se szóltam Maszatról. 

- Maszat régről, a vasárnapi iskola óta a legjobb haverom. 

- Régről, amikor még templomba jártál, és hallgattál az apádra - emlékeztette 

Cickány. - Ne feledd, hogy a prédikátor fia voltál!  

Bubbát egy újabb sértés emléke rázta meg. A kibaszott prédikátor kölyke. Már 

teljesen elfelejtette! Egy pillanatig meg sem tudott szólalni. Görcsölni kezdett a ha-

sa. 

- Csak arra célzok, Bubba, a saját érdekedben, hogy Maszatnak nem ártott 

jóban lennie a prédikátorral. Nem mindenkinek van olyan jó véleménye Maszatról, 

mint neked.  

Cickány fülébe eljutott minden történet mindenkiről, akinek csak kocsija volt 

a városban, amely javításra szorult, köztük a Dodge Dartról is, amely Miss Prum 

birtokában volt, aki véletlenül éppen a keresztény nevelési igazgató volt a belváro-

si, történelmi Második Presbiteriánus Templomban, ahol dr. But Fluck volt a 

rangidős lelkész. 



- Már fél hét van, és ma este korán kezdem a műszakot, nem mintha a napom 

nem lett volna pocsék. Nem ártana nekifogni, és megcsinálni ezt a beázást - mo-

rogta Bubba, miközben a bolt elé kanyarodott és megállt egy Escort. 

- Igyekszem, ahogy csak bírok - mondta Cickány. Megbontotta a dzsip meny-

nyezeti kárpitját, és megvizsgálta a rugalmas fekete poliuretánhab tömítést. 

- Legalább ezúttal nem próbáltad meg egyedül megjavítani - jegyezte meg Cic-

kány. 

- Nem volt rá időm. 

- Még szerencse - mondta őszintén Cickány -, mert azzal csak még jobban el 

szoktad szúrni.  

Nem látták a tiszta, rendes srácot, aki bejött, csak amikor már olyan közel ért 

hozzájuk, hogy megijesztette őket. 

- Jó napot - köszönt a srác. - Nem akartam megijeszteni magukat. 

- Ne lopódzkodj így oda másokhoz, fiam! - rótta meg Cickány. 

- Beragadt az ablakom - közölte a fiú. 

- Állj be hátra, és várj! - tanácsolta Cickány. - Megyek, amint itt végeztem.  

Bubba azonban még nem ért az érvek végére. 



- Én huzaloztam az utánfutó akasztóhorgát - hencegett. 

- És fordítva kötötted be az irányjelzőt - vágott vissza Cickány. 

- Na és, nagy ügy. 

- Majd én emlékeztetlek, mi a nagy ügy. Emlékszel az ékszíjra? - folytatta Cic-

kány. 

- A használati utasítás nem egészen volt egyértelmű - védekezett Bubba. 

- Ami azt illeti, öt órát vackoltál vele, a végén mégis rosszul tetted fel, a bordás 

a simára került, holott a bordásnak a bordáshoz kellett volna passzolnia, minek 

következtében kinyiffant a szinkrongenerátor, a szervomotor és a vízpumpa. Még 

szerencse, hogy nem nyírtad ki a motort, és nem kellett újat venned. Kezdheted a 

spriccelést, Bubba! 

- Bocsánat - szólalt meg udvariasan a srác. - Meg tudná mondani, meddig tart 

még? 

- Még egy percet várnod kell - mondta Cickány.  

Bubba végigspriccelte a szélvédő tetejét addig a pontig, ahol a visszapillantó 

tükör volt, miközben Cickány sűrített levegőt fújt belülről a tömítésre. 



- Előtte pedig - folytatta Cickány ott, ahol abbahagyta - a csomagtartóban ki-

cserélted a higanykapcsolót, és persze azt is rosszul csináltad. A csomagtartóban 

ettől fogva folyton égett a villany, az akkud meg állandóan lemerült. Előtte meg a 

féket cserélted ki, és fordítva tetted fel a fékpofákat, előtte meg kifelejtetted a zaj-

csillapító rugót, a kézifékből a kábelsarut, és az emelő beleesett a kerékdobba.  

Bubba a srácra kacsintott, mintha értésére akarná adni, hogy Cickány csak 

túloz. Cickány a munkapadhoz sétált, ahol a fűtőkészülékben több tubus 

SikaTack Extragyors poliuretánt melegített. Felemelte a tömítő szerszámot, és be-

letett egy tubust. 

- Emlékszel, amikor elfelejtetted a harántékos csapot, és leesett a kerékrúd, és 

a két kerék kétfelé csúszott? - sorolta tovább Cickány. 

- Nagy mesemondó - jegyezte meg Bubba a srácnak.  

Az üveg belső oldalán lefolyt a víz. Cickány kinyomott egy nagy adag fekete po-

liuretánt, aztán megnedvesítette az ujját, és laposra nyomkodta. Kiszállt a dzsip-

ből, és kívülről egy kisebb adagot nyomott az üvegre. 

- Tizenöt percet kell várnunk, míg újra kipróbálhatjuk - mondta. - Az igazság 

az, hogy egyik tömítés sem zár jól ezen az izén. Lefogadom, hogy hangosan befúj a 

levegő. 



De Bubba semmit sem ismert el. Cickány az oldószeres edényhez ment, és 

megmártotta a kezét a zavaros folyadékban. 

- Mi a gond? - fordult végül a sráchoz. 

- A bal hátsó elektromos ablakemelőm nem működik. - A srác modora udvari-

as volt, de a tekintete kemény. 

- Valószínűleg bedöglött a motor - vetette fel Bubba, a szerelők gyöngye. - De 

várnod kell! Én jöttem előbb. 

- Pár percet úgyis várni kell - mondta Cickány Bubbának. - Addig megnézem. 

Cickány megtörölte a kezét, és kiment a garázs elé az Escorthoz. Kinyitotta a hát-

só ajtót, és lepattintotta a belső borítást, miközben a fiatal srác körülnézett. 

- Bubba, hozd már ide, kérlek, a kábelvég-tisztítót! - mondta Cickány. - Sze-

rencsénk van - fordult aztán fiatal ügyfeléhez -, ugyanis se a kapcsoló, se a motor 

nem ment tönkre. Csak elszakadt egy vezeték az ajtó és a keret között. Elég össze-

illesztenem a végeket. Egyébként hogy hívnak? 

- Füstnek. 

- Ilyet még nem hallottam - tűnődött el Cickány. 

- Mindenki így hív - vont vállat Füst. - Remélem, ki tudják javítani a hibát - 

fordult Bubbához. - Új vagyok errefelé. Az emberek nagyon kedvesek. 



- Ilyen a Dél - kérkedett Bubba. 

- Gondolom, idevalósi. 

- Más nem is lehetnék. Sőt még délibb vagyok, mint régen voltam. 

- Hogyhogy? - kérdezte Füst egy olyan mosoly kíséretében, amelyet halvány 

gúnyként is lehetett volna értelmezni, ha Bubba odafigyel. 

- A Northside-on születtem, és most költöztem a Southside-ra. 

- Tényleg? Hova? 

- Forest Hillsre. Clarence-ben - mesélte Bubba, akinek hízelgett a fiú érdeklő-

dése és tiszteletteljes modora. - Könnyen megtalálni a házamat. Egy mosómedvére 

kiképzett vadászkutya van a karámban. Osztriga. Szünet nélkül ugat, de egy le-

gyet sem bántana. 

- Nem nagy házőrző, ha folyton ugat - jegyezte meg Füst. 

- Igazad van. 

- Vadászik vele? 

- De még mennyire - mondta Bubba. 

- Úgy látszik, mi, déliek mind szeretjük a fegyvert. 



- Nagyon igaz. 

Cickány megtekerte a vezetékeket, amelyeket megtisztított, és kész is volt. 

- Amikor annyi idős voltam, mint te - mondta Bubba Füstnek -, magam kezd-

tem megjavítani az ilyesmiket. 

- Nincs különösebb érzékem a gépekhez - vont vállat Füst. 

- De fejlesztheted, fiam - ragyogott fel Bubba arca. - Szerezd be a szerszámo-

kat, kézikönyveket, aztán próbálkozz, és tanulj a saját hibáidból! Ugyanez áll a 

ház körüli munkákra. Építsd meg a saját mólódat, javítsd magad a tetőt! A minap 

is vettem egy új garázsajtót a Searsnél, és egyedül szereltem fel. 

- Nahát! Ez igen - csodálkozott Füst. - A távirányítóval együtt? 

- Hát persze. Ezt az elégedettséget nem lehet pénzen megvenni. 

- Szép felszerelése lehet - mondta Füst. 

- Hozzá kellett építenem a garázshoz - kérkedett Bubba. - A présfogótól a 

DeVilbiss légkompresszoron át, amely percenként 7,6 köbméter 40 bar nyomáson 

működik, az 5,6 köbméteres, 90 bar nyomáson működőn át a diagnosztikai szer-

számokig, mint amilyen a Sunpro szenzoros szonda, amellyel többszörös abszolút 

nyomást, légáramlást lehet mérni, és sugárhajtású levegőáramlási szenzoraim is 

vannak. 



- Nincs szükségem ilyen marhaságra - jelentette ki Cickány -, és neked sincs, 

Bubba. Én legalább tudom, hogy kell használni, amim van.  

Cickány visszapattintotta a belső borítást és felállt Bemászott a vezetőülésre, 

beindította a motort, és kipróbálta az ablakemelőt. Halk zümmögéssel működött. 

- Megy, mint az álom - jelentette ki büszkén, és a nadrágjába törölte a tenye-

rét. 

- Kösz - hálálkodott Füst. - Mennyivel tartozom? 

- Az első a cég ajándéka - válaszolta Cickány. 

- Tyűha! Nagyon köszönöm. 

- Két hét múlva lesz a Fegyverek és Kések Vásár - jutott hirtelen Bubba eszé-

be. - Néhány vásár után értékesített tölténytárra van szükségem az új 92-es 

tüzbiztonságú M9-es speciális gyártmányú fegyveremhez, amely a világ legjobb ka-

tonai kézifegyvere. Azt muszáj megmutatnom, Cickány. Övvel, pisztolytáskával és 

tölténytartóval együtt árulják. Ugyanaz, mint amelyet az Igaz Ügyben, a Sivatagi 

Viharban, a Sivatagi Pajzsban, a Remény Visszaadásában, a Közös Örségben 

használnak. 

- Ne beszélj! 



- Azon töröm a fejemet, hogy ne vegyem-e meg a díszdobozát is. Diófa, met-

szett üvegtetővel. És diófa fogantyúval - vívódott Bubba. 

- Nem sok értelme van, ha valaha lőni is akarsz vele - vetette oda Cickány. 

- De mennyire, hogy akarok. Winchester 115 szemcsés ezüst-hegyű, nagy tel-

jesítményű lövedékkel. 

- Hogyhogy nem vagy a suliban? - kérdezte Cickány Füsttől. 

- Lyukasórám van. Vissza is kell mennem! 

Cickány megvárta, míg Füst beszállt a kocsijába, és elhajtott. 

- Láttad ennek a srácnak a szemét? - kérdezte Bubbától. - Olyan volt, mintha 

ivott volna. 

- Mintha az ő korában mi nem ittunk volna - legyintett Bubba. - Szóval mi a 

véleményed? Elég kemény már a poliuretán? 

- Meg kellett keményednie, de ne nagyon reménykedj! 

Újra spriccelés kívülről, belülről pedig légfúvás következett. A víz még mindig 

szivárgott. Cickány sokáig, jó alaposan átvizsgálta a kocsit, míg rá nem jött a meg-

oldásra. 

- Hajszálrepedés van a tetővonalnál - jelentette ki. 



Hatodik fejezet 

 

Gyom nem volt hajlandó felolvasni a meséjét, és Mrs. Grannis ebből azt gyaní-

totta, hogy nem is írta meg. Nagyot csalódott Gyomban, és az osztály sem tudta, 

mire vélje a fiú viselkedését. Gyom mindig olyan lelkes volt, igazi csodagyerek a 

rajzórán. Most egyszer csak megkukult, megtagadta az együttműködést, és Mrs. 

Grannis minél jobban erőltette, annál inkább megmakacsolta magát. A végén már 

szemtelen volt. 

- Csak rám tartozik, miért csináltam a halat - nyúlt a padja alá a hátizsákjá-

ért. 

- Mindenkinek ugyanaz volt a feladata, neked is - jelentette ki határozottan 

Mrs. Grannis. 

- Más nem csinált halat - nézett fel Gyom az órára. 

- Annál inkább hallani szeretnénk a történetedet - felelte Mrs. Grannis. 

- Gyerünk, Gyom! 

- Olvasd fel! 

- Nem igazság. Te hallottad a miénket. 



13.48 volt. Az ötödik órának három perc múlva volt vége. Mrs. Grannis rette-

netesen érezte magát. Gyom lehetetlenül viselkedett; mereven ült a székén, a fejét 

leszegte, mintha verésre számítana. Az osztálytársai is feszengtek a helyükön, és a 

kicsengetést várták. 

- Holnap vízfestékkel kezdünk dolgozni - törte meg a csendet Mrs. Grannis. - 

És ne feledjétek, hogy most különleges programunk lesz!  

Henry Hamilton volt a legjobb dobó, a baseballcsapat sztárja, és utált minden 

olyan tevékenységet, amely miatt délután kettő után bent kellett ülnie. Keserves 

grimaszt vágott, magába roskadt a helyén, és hangosan felsóhajtott. Eva Grecci 

követte a példáját, mert halálosan szerelmes volt Hamiltonba. Randy Weispfenning 

sem látszott túl boldognak. 

- Két fontos rendőrtiszt érkezik hozzánk, akiket az Országos Igazságügyi Inté-

zet küldött Richmondba - folytatta Mrs. Grannis. - Voltak olyan szívesek, és bele-

egyeztek, hogy eljöjjenek ide, és előadást tartsanak. 

- Milyen témában? 

- Gondolom a bűnözéssel kapcsolatban - válaszolta Mrs. Grannis. 

- Torkig vagyok ezzel. 

- Én is. A mamám már az újságot sem olvassa. 



- Az apám szerint golyóálló mellényt kéne viselnem az órákon - nevetett Ha-

milton, és lebukott, amikor Weispfenning megpróbált egy nyaklevest lekeverni ne-

ki. 

- Ez nem vicc - feddte meg Mrs. Grannis. 

Kicsöngettek. Mindenki úgy ugrott fel, mintha tűzvész volna.  

- „Megyek, hogy lássam a va-rázs-lóóóóóót!” - énekelte Hamilton, és úgy szök-

décselt, mintha a sárga téglás úton távozna. Eva Grecci erőltetetten, hangosan ne-

vetett. 

- Gyere ide, Gyom, beszélnem kell veled! - mondta Mrs. Grannis. 

A fiú morcosan, kelletlenül csoszogott oda az íróasztalhoz. A terem kiürült, 

kettesben maradtak. 

- Most történt első ízben, hogy nem adtál be egy házi feladatot - mondta szelí-

den az asszony. 

Gyom vállat vont. 

- Elmondod, miért? 

- Csak. - Gyom megint vállat vont, a szeme könnybe lábadt. 

- Ez nem válasz, Gyom.  



A fiú pislogott, és elfordította a tekintetét. Fortyogtak benne az érzések. Egy 

óra múlva Füsttel kellene találkoznia a parkolóban. 

- Egyszerűen nem jutottam hozzá - felelte, és a hátizsákjában rejtőző öt olda-

las történetre gondolt. 

- Nagyon meglep, hogy így történt - mérlegelte a szavait Mrs. Grannis. Gyom 

egy szót sem szólt. A szombati nap felét a négy vázlat megírásával töltötte, mielőtt 

nagy gonddal, fekete filctollal átmásolta a végső változatot, tökéletesen formálva 

azokat a kalligrafikus betűket, amelyeket egy készletből tanult, majd a maga me-

rész, eredeti, egészen egyéni stílusává fejlesztett. Másodszor is megszólalt a csen-

gő. 

- Be kell mennünk az előadóterembe! - közölte Mrs. Grannis. Gyom érezte, 

hogy az asszony az arcát fürkészi, és magyarázatot keres. Gyom azt is tudta, hogy 

Mrs. Grannis reméli, nem tévedett a tanszék, amikor a Godwin művészeti oktatása 

külső körébe engedte. 

- Nem akarok zsarukat hallgatni - mondta Gyom. 

- Gyom? - kérdezte Mrs. Grannis ellentmondást nem tűrően. - Mellettem fogsz 

ülni! 

 



Brazil a középiskola bejárata előtti körben állította le a járőrkocsit, és a veze-

tés alatti állandó reklamációja ellenére boldog volt, hogy itt lehet, amikor kiszállt, 

és a körülötte nyüzsgő diákok megbámulták. Meg sem fordult a fejében, hogy ma-

gas, egyenruhás alakjának, finom metszésű arcának bánni köze volna a gyakran 

felé irányuló figyelemhez. Sosem fogadta el a külsejét, részben azért, mert egyetlen 

gyerek volt, egy olyan anya kényének-kedvének kitéve, aki túlságosan szerencsét-

len, majd később túlságosan részeg volt ahhoz, hogy különálló lénynek tekintse a 

fiát. Amikor Brazilra nézett, a férje homályos képét látta, akit akkor lőttek le, ami-

kor Brazil tízéves volt. Az anya dührohamai során Brazil halott apját szidta, őt 

ütötte, és neki könyörgött, hogy ne hagyja el. 

- Van fogalmad, hova az ördögbe kell mennünk? - kérdezte West, amikor be-

csapta az ajtót. 

Brazil végigfutotta a jegyzetet, amelyet Flingtől kapott. 

- „Menjenek be, és forduljanak balra!” - olvasta. 

- Hova menjünk be? 

- Á - Brazil a papírlapot böngészte. - Azt nem írja. Bemegyünk az előttünk nyí-

ló ajtón „egy zöld folyosóra, majd egy másik ajtón át egy kék folyosóra jutunk, 

majd meglátunk egy hirdetőtáblát tele fényképekkel”. 

- A francba! - morogta West, miközben elindultak. 



- Utána már „nem lehet eltéveszteni” - mondta Brazil. 

- Összeesküvés. Én mondom, Andy. Szándékosan Hammerre hagyták Flinget, 

hogy tönkretegyék. 

- Nem is tudom - nyitotta ki előtte Brazil a bejárati ajtó egyik szárnyát, és be-

léptek a közös ebédlőbe. - Az előző rendőrfőnök alatt három évig szolgált. 

- Az előző rendőrfőnököt is hozzá nem értés miatt menesztették. 

- Á! - Brazilnak feltűnt egy csinos, fiatal tanárnő, aki az egyik diákjával köze-

ledett. 

- Elnézést - szólította meg mosolyogva. - Az előadótermet keressük. Brazil 

rendőrtiszt vagyok, ő pedig West rendőrfőnök-helyettes. 

- Hát persze! - kiáltott fel lelkesen Mrs. Grannis. - Önök azok, akiket hallgatni 

fogunk. Mrs. Grannis vagyok, ő pedig Gyom. Jöjjenek csak utánunk! Mindjárt itt 

szemben lesz. Már biztosan mindenki helyet foglalt, és izgatottan vág a önöket. 

- Mit mondasz? - fordult Brazil Gyomhoz. 

- Semmit - felelte Gyom. 

- Ugyan már - szólalt meg West. - Úgy tudom, a semminél jóval többet taníta-

nak itt. 



- Gyom a legkiválóbb művészünk - büszkélkedett Mrs. Grannis, és megvere-

gette Gyom vállát. 

A fiú távolabb húzódott tőle. az alsó ajka az ellenségesség és a sírás közeli ál-

lapot keverékével ugrott előre. 

- Remek. - Brazil lerövidítette hosszú lépteit. - És miféle művészetet űzöl, ha-

ver? 

- Mindenfélét, amit csak akarok - felelte Gyom. 

- Tényleg? - csodálkozott Brazil. 

- Szobrászatot is? 

- Igen. 

- Toll és tinta? 

- Igen. 

- Vízfesték? 

- Most vesszük majd. 

- Papírmasé? 



- Gyerekjáték. 

- Impresszionizmus. Szereted Cézanne-t? „Le Cháteau Noir”? 

- Tessék? - Gyom felnézett Brazilra. - Hogy mit? 

- Cézanne-t. Ő az egyik kedvencem. Nézd meg a lexikonban! 

- Hol él? 

- Már sehol. 

Gyom a homlokát ráncolta, ahogy a két zsaru és Mrs. Grannis nyomában be-

lépett az előadóterembe. A termet zsúfolásig megtöltötték a diákok, mindenki hát-

ranézett, és a fejét törte, vajon mit keres Mrs. Grannis és Gyom a két fontos ven-

dég társaságában. Gyom felszegte az állát, és menőnek igyekezett látszani a bő 

nadrágjában. Mrs. Grannisszel a második sorban ültek, a többi tanár közelében, 

Brazil és West pedig felmentek a pódiumra, és a rájuk irányított reflektorfényben 

helyet foglaltak. West megkocogtatta a mikrofont, amely hangosan kattogott. 

- Mindenki jól hall? - kérdezte. 

- Igen! 

- Hátul is? 

- Igen. 



- Hol a fegyvere? 

Nevetés hullámzott végig a sorokon. 

- Ezzel kezdjük - dübörgött végig a termen West hangja. - Mi ez a rizsa a fegy-

verekről? Persze nekem is van. 

- Milyen? 

- Olyan, amilyet nem szeretek - felelte Wrest. - Mert nem szeretek semmilyen 

fegyvert. Zsaru sem szeretek lenni, és tudjátok, miért? Mert azt kívánom, bárcsak 

ne volnának fegyverek vagy zsaruk.  

Körülbelül húsz percen át beszéltek Brazillal. Utána az igazgatónő, Mrs. Lilly 

ment előre, miközben folytatódott a taps. Brazil lehajolt, és átnyújtotta Mrs. 

Lillynek a mikrofont. Az asszony hunyorgott a fényben, és bejelentette, hogy né-

hány kérdésre még maradt idő.  

Füst rövid kitérőt tett a Searsnél, ahonnan tíz garázsajtó-távirányítót lopott el, 

majd visszament az iskolába. A tizedik sorban állt fel, egy sorszéli ülésből. 

- Arra volnék kíváncsi - kezdte hangosan és komolyan -, hogy mit gondolnak 

arról, van-e gyerek, aki rossznak születik. 

- Van, aki igen - felelte a női zsaru nyíltan. 



- Szeretném azt hinni, hogy ez nem így van - csipogta közbe Mrs. Lilly. 

- Mind ezt szeretnénk hinni - válaszolta a szőke zsaru. - De azt hiszem, fontos, 

hogy végül is az ember választhat. Senkit sem kényszerítenek, hogy puskázzon 

dolgozatírás közben, vagy ellopjon egy kocsit vagy összeverjen valakit. 

- De mit tesznek, ha valaki tényleg rossz, és semmi sem változtatja meg? - 

kérdezte Füst hangosan és magabiztosan. 

- Lecsukjuk. - A női zsaru komolyan is gondolta.  

Nevetés. 

- Az ember csak annyit tehet, hogy megvédi a társadalmat az ilyenektől - tette 

hozzá a szőke zsaru. 

- Vajon igaz-e, hogy a genetikailag rossz emberek általában eszesebbek, és 

nehezebb elkapni őket? - feszegette Füst. 

- Attól függ, ki próbálja elkapni őket. - A szőke zsaru kicsit elbizakodott volt.  

Egyre hangosabb lett a nevetés, miközben megszólalt a csengő. Füst elsőként 

surrant ki a teremből egy oldalajtón át, és egyenesen a parkolóba sietett. Az ajkán 

hideg mosoly játszott, amikor elképzelte a szőke zsarut és a nagy csöcsű haverját, 

és saját magát, ahogy közvetlen harcba bonyolódik velük. A gondolat felizgatta. A 

hatalom mámora, amely ott keringett az ereiben, felszabadulttá tette, mialatt az 



Escortjához ment és kinyitotta. Beült a kormány mögé és maszturbált, miközben a 

körben parkoló sárga iskolabuszokat és az ajtókon egyszerre kiáramló rengeteg 

vidám, játékos és siető gyereket bámulta. Füst beindította a motort, és elgurult a 

parkolóban megbeszélt helyre. Kényszerítette a diáktársait, hogy megkerüljék, 

vagy megforduljanak, és más irányt válasszanak. Senki kedvéért nem tér ki. A 

nyüzsgés és a zaj nagy volt, miközben ült és Gyomot várta, aki pokolian fog szen-

vedni, és híressé teszi őt. Füst szívesen újra magához nyúlt volna, de ellenállt a 

kísértésnek. Amikor lemondott róla, bármit meg tudott tenni. Nem lehetett megál-

lítani. A szájában enyhe fémes ízt érzett, miközben a lábai közül fakadó energia 

egészen a feje búbjáig átitatta. Bármi lehetett volna ebben a pillanatban. Elég volt 

újra meg újra gondolatban lejátszania magában ugyanazt a jelenetet. Izzadtan, 

koszosan fekszik egy belvárosi tetőn az AR-15-ösével, és leszedi a város zsaruinak 

felét, a támadó fegyverébe egyik tárat a másik után csattintja be, helikoptereket lő 

le, és lemészárolja a Nemzeti Gárdát. Füst ennél soha nem ment messzebbre. Az 

agya racionális fele tisztában volt azzal, hogy ez az utóbbi forgatókönyv valószínű-

leg a halálával vagy a bebörtönzésével végződött volna, de egyik sem volt elég, hogy 

teljesen lekösse a figyelmét, amikor olyan intenzív és perzselő kéjvágyban égett, 

hogy az utóbbi időben már szinte csak kis játékos fantazmagóriáival tudott foglal-

kozni. 

 

Öt perccel múlt három, amikor Gyom odament az autóhoz. A kezében erőtle-

nül lógott a zsákja. Füst egy szót sem szólt, míg Gyom bemászott becsukta az aj-



tót, és bekapcsolta az övet. Füst elindult, és lassan kifelé araszolt a parkolóból. 

Ráfordult a Pump Roadra, majd elment rajta a Patterson sugárútig, ahol Gyom 

már nagyon ideges volt: az ajkát nyalogatta, és kibámult az oldalsó ablakon. 

- Minek tetted fel a zsaruknak azokat a kérdéseket? - szedte össze végül a bá-

torságát Gyom. 

Füst nem válaszolt. 

- Szerintem jó kérdések voltak. 

Füst nem szólt, hanem keletre fordult a Pattersonon. Gázt adott. Érezte Gyom 

félelmét és a düh forrósága úgy égette Füstöt, mint egy lángtenger. 

- Szerintem a zsaruk tök hülyék voltak - igyekezett nagynak látszani Gyom. - 

Hé, nem vagy éhes, Füst? Nem ettem meg ebédre a szendvicsemet. Kéred?  

Hosszú hallgatás volt a válasz. Füst délre fordult a Parham Roadon. 

- Hé, Füst, miért nem szólsz hozzám? - Gyom hangja idegesen remegett. - El-

követtem valamit?  

Füst keze úgy vágódott ki, mintha önálló életre kelt volna, és keményen lesúj-

tott Gyom lába közé. 



- Mikorra mondtam, hogy várj a parkolóban? - üvöltötte Füst.  Gyom felsikol-

tott, hétrét görnyedt, a karját összefonta keresztbe vetett lába alatt, és a fejét szin-

te az ölébe hajtotta. - Mikorra mondtam, te kis szarzsák? 

- Háromra - sírta Gyom, a könny kis patakokban csorgott végig az arcán. - 

Miért tetted ezt? Nem csináltam semmit! - csuklotta. - Semmit sem csináltam, 

Füst! 

- És mikor sétáltál oda a kocsimhoz, te kis fasz? - Füst megragadta hátul 

Gyom gyapjas rasztáját. - Öt perccel három után! 

Megrántotta Gyom haját. A fiú újra sikított. 

- Szerinted mit jelent, gyogyós, ha hármat mondok? 

- Nem tudtam elszabadulni Mrs. Grannistől! - fuldokolta a gyerek. Lihegett, és 

borzalmas fintorokat vágott, miközben Füst a haját cibálta, és néha tövestül tépte 

ki a hajszálakat. - Bocsáss meg, Füst! Sajnálom! Kérlek, ne bánts többé!  

Füst ellökte, és nevetni kezdett. Hangosabbra állította a CD-lejátszón a 2 

Pacot, a szám minden második szava baszás és nigger volt. Füst az ülés alá nyúlt, 

és előkapta a Glockot. Gyom oldalához szorította, és iszonyúan felpörgette a kis 

szarzsák rettegése. Gyom az arcára szorította a kezét, szellentett és böfögött. 

- Ha összehugyozod vagy -szarod magad, ellövöm a farkadat - förmedt rá Füst. 



- Kérlek, Füst! - könyörgött a gyerek szánalmas, vékonyka hangon. 

- Kérlek, ne, Füst! 

- Mostantól azt teszed, amit mondok? 

- Igen! Bármit megteszek, amit csak akarsz, Füst! Ígérem.  

Füst visszadugta a pisztolyt az ülés alá. Hangosabbra állította a 2 Pacot, és 

verte a taktust. Egy szót sem szóltak, mialatt Füst áthajtott a folyó fúlsó partjára a 

Huguenot Road felé; hol erre, hol arra kanyarodott, átvágott a Forrest Hillre, és 

ahol tehette, elkerülte az autópálya fizetőbódéit. Gyom csendben volt Megtörölte a 

szemét, és erősen összeszorította a lábát. A kölyök olyan kicsi volt, hogy a Nike-ja 

le sem ért a földre. Füst jól értett az időzítéshez. Pontosan tudta, hogyan vegyen rá 

valakit, hogy azt tegye, amit akar. 

- Jobban vagy? - kérdezte, és halkabbra vette a zenét. 

- Igen - felelte udvariasan Gyom. 

A Midlothian fizetős autópályánál jártak, elhagyták a German School Roadot. 

- Tudod, mi az eskü? - kérdezte Füst. 

Most már kedves és nyugodt volt, és szép komótosan haladt, mintha csak egy 

hamburgerért ugrottak volna ki, vagy kicsit kocsikázni. 



- Nem - felelte halkan Gyom. 

- Beszélj hangosabban! - szólt rá Füst. - Alig hallak. 

- Nem tudom, mi az - ismételte meg hangosabban Gyom. 

- Voltál kiscserkész? 

- Nem. 

- Ahhoz, hogy az legyél, esküt kell tenned. A becsületszavamra esküszöm, 

hogy mindent megteszek és így tovább. Ez az eskü. Megesküszöl valamire, és ha 

megszeged, valami szörnyű rossz történik veled.  

A Midlothian autópálya ezen szakaszán minden a kocsikról, a teherautókról 

meg a hozzájuk szükséges dolgokról szólt. Megszűnt egy Cheers étterem, a pornó-

könyvesbolt előtt csak egy kocsi állt. Füst bevágott egy aszfaltozatlan mellékutcá-

ba, és áthajtott egy lakókocsipark közepén, ahol a puszta, saras udvarokon fém-

székek, virágcserepek és kerámia kerti díszek árválkodtak. Sovány macskák ug-

rottak el a kocsi elől. Szélcsengők csilingeltek, és a leparkolt teherautókon meg-

csillant a napsugár. 

Befordultak a Southside motel repedezett, gyommal felvert parkolójába; a mo-

tel már régen nem üzemelt, és évek óta bedeszkázva állt. A behajtó mindkét végén 

lánc zárta el az utat, a szobák előtti légkondik rozsdásodtak, a kitört ablakokon a 

huzat szippantotta ki-be a mocskos fehér függönyöket. A boróka csomókban nőtt, 



és néhol egész sor szobát takart el, a fű kiszáradt, és az üvegcseréptől életveszé-

lyessé vált. Füst a motel mögé került, és leparkolt egy nagy szemetes mellett. 

- Emlékszel, amikor a múlt héten áthajtottam itt veled? - kérdezte. - Emlék-

szel, ugye, hogy az első szabály az, hogy itt senki sem parkol. Látod, ugye, a tilos 

az átjárás feliratokat? 

- Igen - felelte Gyom, és rémülten körülnézett. 

- Nos, a zsaruk nem járnak ide, de nem kockáztathatok. Ha meglátják a ko-

csidat, kész vagy.  

Sebességbe tette az Escortot, és visszahajtott az épület elé. Gyom csendben 

volt, míg Füst visszahajtott ugyanazon az útvonalon, és leparkolt egy mély kerék-

nyomoktól szabdalt, sáros úton a lakókocsipark szélén. 

- Innen járok be - magyarázta Füst, azzal kikapcsolta a motort, és lenyúlt a 

Glockért. - Máshonnan kell bejárnod, mert itt semmi sincs, csak fehér csőcselék, 

és észrevennének. Még talán a zsarukat is kihívnák. 

- Akkor mit tegyek? - mászott ki a kocsiból Gyom, és lopva körülnézett. 

- Menj át a Fast Tracken, a Jiffy Tune-on, az Autópálya Autóalkatrészeknél, a 

pálya bármelyik részén, és vágj át a motel mögötti erdőn! - tanácsolta Füst. A far-

merjába dugta a pisztolyt, és ráhúzta a Chicago Bulls felsőjét. Sietve elindult az 

aszfaltozatlan úton, Gyom pedig igyekezett sántikálva lépést tartani vele, de látha-



tóan fájdalmai voltak. Füst tudta, hogy legfrissebb újonca most azon töpreng, nem 

lövi-e szét a fejét az elhagyatott motel mögött, a semmi közepén, és Füst hagyta 

tépelődni. Füst értette a félelmet. Ha valami szenvedést okozott, azonnali kielégü-

lést érzett. Ezt már kiskorában megtanulta, amikor látta a páni félelmet a sze-

mekben, amikor érezte a rettegést a gyöngébb teremtmény szívének heves kalapá-

lásában, akit éppen halálra kínzott.  

Füst az átlagnál jobb körülmények között nőtt fel, kellemes, nyitott gondolko-

dású szülők mellett, akik sosem gátolták, nem próbálták visszafogni, és nem hit-

ték, hogy a fiuk gonosz lehet. Szívesebben adtak engedélyt, mint hogy arra kény-

szerítsék a gyereket, hogy titokban tegyen meg valamit. Hitték, hogy ha bizalom-

mal, tisztességgel nevelik fel a gyerekeiket, akkor mindhárman jól fognak dönteni.  

Az elképzelésük be is vált Füst bátyjánál és nővérénél. A főiskolán jó jegyeket 

szereztek, rendes emberekkel barátkoztak és normális becsvágyaik voltak. De Füst 

mindig különbözött tőlük. Durhamben a véget nem érő értékelések és tanácsadá-

sok alatt, a butneri javítóintézetben Füst sosem panaszkodott a családjára, sem 

olyan eseményekre, amelyek megtörténtek vagy nem történtek meg vele. 

Senkit sem okolt azért, hogy ilyen, és valójában teljes mértékben önmagának 

tulajdonított mindent. Öndiagnózissal állapította meg, hogy pszichopata. Kemé-

nyen dolgozott rajta, hogy ebben tökéletes legyen. A legkisebb kételye sem volt az-

zal kapcsolatban, hogy a világ egy nap megismeri a nevét. Füst most békén hagyta 

Gyomot, aki hálás volt és kellően együttműködő. A lábuk alatt törött palackok és 

elgurult kövek zörögtek, és sűrű erdősáv választotta el a motel hátsó traktusát a 



forgalmas autóutakról és a néhány háztömbre levő utcáktól. Füst egyenesen a 

magasra nőtt boróka mögött falnak támasztott nagy furnérlemezhez ment. A sze-

me résnyire szűkült, ahogy körülnézett, és a fülét hegyezte. Félretolta a lemezt, és 

belépett a meggörbült alumíniumkereten, amely egykor eltolható üvegajtó volt. 

- Ki a csapos? - kérdezte a felázott, penészszagú szobában tartózkodó lánytól 

és három fiútól. - Ünnepelünk. Hadd mutassam be az új családodat, Gyom! Ő Is-

tenség, a három seggfej pedig Kutya, Beteg és Csipogó. 

- Ez az igazi nevük? - csúszott ki akaratlanul is Gyom száján. 

- A rabszolga nevük - felelte Füst. 

 

Hetedik fejezet 

 

A Csukák vodkát szürcsöltek a műanyag poharakból, és cigarettáztak. Gyo-

mot bámulták, a szemükben nevetés bujkált, ahogy a pecsétes, büdös matracokon 

hevertek. Istenség sötét bőrű volt, de Gyom szerint nem volt fekete, inkább latin 

vagy egy kicsit ilyen is meg olyan is. Nem viselt melltartót, és feszes, átlátszó feke-

te alsó trikója többet elárult, mint amit Gyom valaha is a két szemével látott. Kar-

csú lábszárán kopott farmer feszült, a lábát szétvetette. Csinos volt. Kutya nagy-

darab, aljas és ostoba fazon volt. Beteg, pattanásos ürge, sötét, rövidre nyírt hajjal 



és a jobb fülében öt karikával. Csipogó kicsit kedvesebbnek látszott, vagy talán 

csak azért tűnt annak, mert olyan kicsi volt, mint Gyom. Mindegyikük jobb muta-

tóujján tetovált szám volt, és egyiküket sem zavarták a mocskos matracok vagy a 

lábuk alatti rothadó barna padlószőnyeg. A szőnyegen egyszerű diófa székek fe-

küdtek, amelyek az iskolát juttatták Gyom eszébe, és tévétálcák, több doboz pa-

pírszalvéta és műanyag pohár. A megkeményedett viaszban az ablakpárkányon 

mindenféle fajtájú és formájú gyertya állt, a motel bútorzata annyira megveteme-

dett, hogy a műanyag lap már felkunkorodott. A sarkokban halomban álltak a 

krétával, radírral teli dobozok, egy diavetítő, könyvtári könyvek, egy parafa tábla, 

díszpárnák és legalább egy tucat üres tárca és női retikül, és legalább ugyanannyi, 

különböző méretű bőr teniszcipő. A beázási foltokkal tarkított mennyezetig tornyo-

sultak az itallal teli rekeszek. 

Füst meggyújtott egy gyertyát, míg Istenség Smirnoffot töltött egy műanyag 

pohárba, és átnyújtotta neki. 

- Megváltoztatod a nevemet? - kérdezte Gyom. 

- Adj neki nevet! - utasította Füst Istenséget. 

A lány vodkát töltött Gyomnak, és nevetett, amikor a fiú habozva vette el tőle. 

- Gyerünk már! - intett a fejével Füst Gyom felé. Gyom apja örökösen hígítat-

lanul vedelte a szeszt, de Gyom sosem ivott alkoholt. Tudta, hogy az apjából az ital 

a legrosszabbat hozza ki: kegyetlen lesz, elrohan otthonról, és vissza sem jön, sok-



szor a teljes hétvégére kimarad, amikor Gyom nála van. A vodka égette a torkát, és 

majd' megfulladt tőle. Azonnal az arcába szökött a vér, és az agyát könnyebbnek 

érezte. 

- Nem - döntött végül Füst, és a poharát tartotta, hogy Istenség újratöltse, 

majd intett, hogy töltsön még Gyomnak is. - Olyan kibaszottul hülye neved van, 

hogy nem változtatom meg. A Gyomnál jobbat, ha akarnánk, se találnánk, ugye? - 

fordult a bandája felé. 

- Nem, bébi - sóhajtotta Istenség, és elnyúlt a matracon. A kezét a feje alá tet-

te, melle a mennyezet felé meredt. Füst rajtakapta Gyomot, hogy a lányt bámulja. 

- Még sosem láttál női mellet, gyogyós? - kérdezte.  

Gyom felhajtotta a második pohár vodkát, és átsuhant az agyán, hogy mind-

járt kidobja a taccsot. 

- Már miért ne láttam volna - dadogta. 

- Bármibe lefogadom, hogy nem láttál, gyogyós - nevetett Füst. - Kivéve talán a 

képeken, amikor megpróbáltad kiverni az aranyozott kis farkadat.  

Mindenki vele nevetett, még Gyom is, aki igyekezett vakmerőnek, félelmet nem 

ismerőnek mutatkozni. 

- A francba - düllesztette ki a mellét. - Ennél nagyobb csöcsöket is láttam! 



- Mutasd meg! - pattintott Istenségnek Füst. A lány felhúzta a pólóját, és 

Gyomra mosolygott. A fiú tátott szájjal bámulta. Leesett az álla, és úgy égett az ar-

ca, hogy azt hitte, magas láza van. A lánynak olyan helyeken voltak célpont- és vi-

rágszirom tetoválásai, amiről Gyom nem is álmodott. 

- Nézheted, de nem nyúlhatsz hozzá, különben ellövöm a golyóidat! - közölte 

fenyegetően Füst. - Mindenki ismeri a törvényt, igaz? 

Csipogó, Beteg és Kutya bizonytalanul bólogattak. Úgy tűnt, semmi érdeklő-

dést nem mutatnak Istenség vagy a bizsui iránt. Füst lezöttyent a lány mellé a 

matracra. Tapogatni és csókolni kezdte, a nyelve majd kifordult a szájából. Gyom 

még sosem látta, hogy valaki mások társaságában így viselkedett volna. Egyszerű-

en nem értette, és legszívesebben elinalt volna, amilyen sebesen csak tud, hogy 

egy másik földrészen ébredjen fel. 

- Oké, bébi, főzőcskézel? - kérdezte Füst, és a nyelve közben a lány fülében 

járt. 

- Persze, cukorfalat. 

Bágyadtan hátranyúlt, és elővett egy doboz injekciós tűt és egy Bic golyóstol-

lat. Gyom növekvő félelemmel nézte, ahogy Füst a láng fölött hevíteni kezdte a tűt, 

mialatt Istenség a vodkásüveg vastagabbik végével szétverte a tollat. Kihúzta a vé-

kony tintapatront, és egy pötty fekete tintát a csuklójára cseppentett, mintha a 

gyermektápszer hőfokát ellenőrizné. 



- Megvan, cukorfalat - közölte. 

- Húzd ide a beledet! - parancsolt rá Füst Gyomra. 

Gyom dermedten nézte. 

- Micsinálsz, Füst? - kérdezte újból vékonyka hangon. 

- Megkapod a rabszolgaszámodat, gyépés. 

- Nem kell. Tényleg nem. 

- Már hogyne kéne. És ha nem tolod ide máris a vézna kis seggedet - paskolta 

meg a matracot maga és Istenség mellett -, akkor a fiúk majd meggyőznek. 

Gyom odament, és leült a matracra, a penészes élesztőszag undorral töltötte 

el. Összeszorította a térdét, és átkarolta, az öklébe rejtette az ujjait, amennyire 

csak tudta. Füst lassan forgatta a tűt a láng fölött. 

- Nyújtsd ki a jobb kezedet! - parancsolt rá Gyomra. 

- Nincs szükségem számra. - Gyom igyekezett olyan benyomást kelteni, mint-

ha nem könyörögne, de tudta, hogy így hangzik. 

- Ha nem nyújtod ki azonnal, levágom. 

Istenség töltött még egy pohár vodkát, és odanyújtotta Gyomnak. 



- Tessék, szívem, ez majd segít. Tudom, hogy nem kellemes, de mind átestünk 

rajta, tudod? - mondta, és karcsú ujját a házilagos 2-es tetoválással elé nyújtotta.  

Gyom felhajtotta a vodkát, és lángra lobbant. Az agya elszállt valahova, és 

amikor kinyújtotta a kezét, meglepődött, hogy elviseli az izzó tű szúrásait és mély 

kaparásait. Nem sírt. Kikapcsolta a fájdalmat. Nem nézett oda, amikor Istenség 

tintát csepegtetett és alaposan bedörgölte a sebbe. Gyom megingott, és Füstnek 

kétszer is rá kellett szólnia, hogy maradjon veszteg. 

- A rabszolgaszámod ötös, szarzsák - mondta Füst. - Nagyon jó. Így bekerülsz 

az első tízbe, az ördögbe is, az első ötbe, igaz? Így elsőrangú Csuka válik belőled. 

És kibaszottul sokat várnak el egy elsőrangú Csukától, igaz, emberek? 

- Kibaszottul igaz. 

- Kibaszottul kurvára igazad van. 

- Ne izgasd magad, szívem. Minden rendben lesz - nyugtatta Istenség. 

- Most pedig beavatunk, hülye - jelentette ki Füst újra, és megszúrta Gyom 

jobb mutatóujját, az első ujjperc fölött. - Kicsit festesz nekünk.  

Gyom majdnem eldőlt, és Istenségnek kellett tartania. A lány nevetett, és a 

hátát dörgölte. 



- Egyszer s mindenkorra megmutatjuk ennek a városnak, kik vagyunk - foly-

tatta Füst itallal és önmagával eltelten. - Van festéked, ugye, kis művészgenyó? 

Füst szavai úgy kavarogtak Gyom agyában, mint a Tejút. 

- Kiütötte magát, haver - jegyezte meg Csipogó. 

- Mit kezdjünk vele? 

- Most semmit - közölte Füst. - Elintéznivalóm van. 

 

Már majdnem este nyolc volt, és Virginia West örült. Ha sokáig dolgozott, nem 

maradt ideje felizgatni magát a mosogatóban tornyosuló piszkos edényeken, a 

padlón hagyott szennyesen és a székekre hajigált, fogasokról lecsúszó tiszta hol-

mikon. Nem kellett várnia, hogy Brazil felhívja, és pizzát vagy egy kis sétát javasol-

jon, ahogy Charlotte-ban tette. A bejövő hívásaiból látta, hogy Brazil sosem pró-

bálja hívni, de miért is tenné? West gondoskodott arról, hogy soha ne legyen ott-

hon. Még ha Brazilnak eszébe is jutott volna telefonálni, nem tette volna, mert ér-

telmetlen lett volna. Elfoglalt volt, nem volt a helyén, nem gondolt Brazilra, nem 

érdekelte. 

Az este nyolc valójában a szokottnál korábbi időpont volt. West tíz-tizenegy 

körül szeretett hazamenni, amikor már a családját sem hívhatta a farmon, ahova 

már régen nem látogatott ki, mert most nagyon messzire lakott. Az idő West ellen-



sége lett. Ha kis szünet állt be, elviselhetetlen ürességet és magányt érzett, amely 

elűzte a 19. századi sorházból, amelyet a Park sugárúton bérelt, amelyet korábban 

Scuffletown Roadnak hívtak a richmondi Fan negyedben. Bár a „Fan” név nem so-

kat jelentett a kívülállóknak vagy akár a richmondi lakosok többségének, akiket 

nem érdekelt a városuk története, egy térképre vetett futó pillantás elég volt hozzá, 

hogy világossá váljon minden.  

A negyed néhány kilométeren át legyező alakban terjedt szét a belvárostól 

nyugatra; csinos kis utcák ujjai terpeszkedtek, amelyeket úgy hívtak, hogy Eper, 

Szilva és Liget. Téglából és kőből épült, palatetős és zsindelyfedeles, színes üveggel 

kirakott, szellőztetőablakos, díszes verandás és mellvédes, sőt kerek domborműves 

és kupolás, jellegzetesen megtervezett családi és sorházak álltak ezen a környé-

ken, a stílus az Anna királynő korabelitől a György korabeliig és a mediterrán vil-

láig terjedt. 

West sorháza kétemeletes volt, szürke és barna gránittal burkolt földszinti 

homlokzattal, az emeletek pedig vörös téglával voltak kirakva. Az első emelet fel-

tolható ablakain színes üvegből kirakott szegély futott körbe, és elöl fehérre festett 

faveranda állt, amelyre ki lehetett ülni. Bár a Park sugárút egykor a város egyik 

legelőkelőbb utcája volt, a környék megfizethetőbbé vált, ahogy a Virginiai Állam-

közösség Egyeteme egyre jobban terjeszkedett. Őszintén szólva, West kezdte meg-

utálni a Fant; úgy találta, hogy a szüntelen zajtól indokolatlan hangulatváltozásai 

vannak, ami átterjed az abesszíniai macskájára, Nilesra is. 



West ugyanis a tudtán kívül olyan házat választott, amely néhány háznyira 

volt Jim Gilmore kormányzó szülőházától, amelyet jobban elleptek a turisták. 

Szemben lakott Robin Fogadójával, a hatalmas adag lasagnát, spagettit és fok-

hagymás kenyérhalmokat zabáló diákok és a zsaruk által előszeretettel látogatott 

étteremmel. Ami a parkolóhelyet illette, krónikus hazárdjátékot játszott, amelyben 

az esélyek elenyészők vagy a nullával egyenlők voltak, és West utálni kezdte a diá-

kokat és a kocsikat. Még a biciklijüket is. 

Leejtette az aktatáskáját az előszobában. Niles kisettenkedett a dolgozószobá-

ból, és kék szemével rákancsalított a gazdijára. West ledobta a kosztümkabátját a 

nappali kanapéjára, és kilépett a cipőjéből. 

- Mit kerestél a dolgozószobámban? - kérdezte Nilestól. - Tudod, hogy nem 

szabad bemenned. Különben is, hogy jutottál be? Tudom, hogy bezártam az ajtót, 

te kis bolhazsák.  

Niles nem sértődött meg. Éppen olyan jól tudta, mint a gazdija, hogy nincs 

bolhája. 

- A dolgozószobám a ház legrémesebb szobája - folytatta a gazdi, miközben 

bement a konyhába, Niles pedig követte. - Miért vonz annyira, hm? 

Kinyitotta a hűtő ajtaját, kivett egy Miller márkájú sört, és letekerte a kupak-

ját. Niles felugrott az ablakpárkányra, és rábámult. A gazdi mindig úgy siet, gon-

dolta, hogy azt hiszi, bezárta az ajtókat, az ablakokat, a fiókokat és a szekrénye-



ket, és eltett mindent, amit Niles a távollétében esetleg élvezhetne, mint, mondjuk, 

a szögeket és a csavarokat, a gombolyagokat, a mosogatóban hagyott fél vagy ne-

gyed tojásos-kolbászos szendvicset.  

A gazdi jól meghúzta az üveget, és a személyes információs központjára me-

redt, arra a méregdrága szürke videotelefonos, dupla vonalas, hívófél-azonosítóval 

és annyi elmentett telefonszámmal rendelkező készülékre, ahányat csak Niles gaz-

dija be akart programozni. West ellenőrizte az üzeneteket, de egy sem volt. Végig-

pergette a hívó felet azonosító INLogot, hogy lássa, hívta-e valaki, és hagyott-e 

üzenetet, de semmit sem talált. Ivott egy nagy korty sört, és felsóhajtott. Niles az 

ablakpárkányon maradt, és az üres etetőtáljába bámult. 

- Értem a célzást - mondta a gazdi, és meghúzta az üveget. Bement a kamrá-

ba, és kihozott egy zsák KevésbéAktív-at. - Előrebocsátom, hogy ha a klaviatúrá-

mon mászkáltál, vagy az íróasztalom alatt szórakoztál, és bármit is kihúztál, ne-

ked annyi - jegyezte meg a gazdi, és megtöltötte Niles kézzel gyártott kerámiatálját. 

Niles csendben leugrott, és ropogtatni kezdte az egyhangú, zsír-, és húsmen-

tes macskatápot. 

 

West átment a dolgozószobába, de már félt attól, amit ott fog találni. Az abesz-

színiai macskák kivételesen intelligens állatok, és Niles még az átlagot is lepipálta, 



ami annál is inkább baj volt, mert Niles kíváncsi természetű volt, és nem volt elég 

elfoglaltsága. 

- A fenébe! - kiáltott fel West. - Hogy a francba csináltad? 

A számítógép képernyőjén a város bűnözési térképe világított. De hiszen ez le-

hetetlen! Biztosra vette, hogy amikor aznap reggel elment otthonról, kikapcsolta a 

gépet. 

- A francba! - ismételte meg halkan West, és leült a gép elé. - Niles! Gyere ide 

most rögtön!  

Arra sem emlékezett, hogy a térkép narancs, kék, zöld és lila színekben pom-

pázik. Mi történt a halványsárga és fehér helyekkel? Mik ezek a világoskék kis ha-

lak a második körzet 219-es felügyeleti körletében?  

West végignézte az ikonokat, amelyekre a képernyő alján rá lehetett kattinta-

ni. A gyilkosságot pluszjellel, a rablást ponttal, a súlyos testi sértést csillaggal, a 

betörést háromszöggel, a gépjárműlopást kis autóval jelezték. De hal egy sem volt, 

sem kék, sem másmilyen. Valójában semmilyen halas ikon sem volt a COMSTAT 

számítógépes hálózatában, és West nem talált magyarázatot arra, hogy a 219-es 

körletet miért lepték el a halak, vagy a körletet miért rajzolták körül villogó vérvö-

rössel. A rendőrfőnök-helyettes a telefon után nyúlt. 

 



Nyolcadik fejezet 

 

Andy Brazil is a Fanben lakott, de a Plum utcán egy lapos tetejű, sima tégla-

párkányú, régi csővezetékes és szerelvényes, a recsegő keményfa padlón kopott 

rongyszőnyeges, 5,25 méter széles sorházban. A ház egy idős vénlány, Ruby Sink 

tulajdonában volt, és ő is rendezte be. Ruby ügyes üzletasszony volt, és minden 

lében kanál, aki az elsők között értesült arról, hogy az OII csapata a városba érke-

zik, és lakásra lesz szükségük. A véletlen úgy hozta, hogy volt egy üres bérlemé-

nye, amelybe már hónapok óta keresett bérlőt. Brazil látatlanban kivette.  

Westhez hasonlóan ő is megbánta, hogy ezt a lakást választotta. A kelepce, 

amelybe beleesett, azonnal nyilvánvalóvá vált. Miss Sink gazdag volt, magányos, 

szeszélyes, és beszédkényszerben szenvedett. Akkor állított be Brazilhoz, amikor 

csak akart, színleg azért, hogy a ház előtti kis virágoskertet ellenőrizze, vagy meg-

bizonyosodjon, nem kell semmit sem megjavítani vagy szépíteni, vagy csak azért, 

hogy banános gyümölcskenyérrel, esetleg süteménnyel kedveskedjen Brazilnak, 

valamint a munkájáról és a magánéletéről kérdezgesse.  

Brazil felkapaszkodott a lépcsőn az utcára néző verandára, ahol egy csomagot 

támasztottak a szúnyoghálós ajtónak. Rögtön ráismert Miss Sink cikornyás írásá-

ra a barna csomagolópapíron, és lehangolt lett. Későre járt. Kimerült volt. Még 

nem evett. Napok óta nem járt a boltban. Most a legkevésbé sem hiányzott neki 



egy újabb Miss Sink-féle torta vagy doboz sütemény, amelyet egész bizonyosan egy 

látogatás vagy egy telefon követ majd. 

- Megjöttem - jelezte ingerülten és szarkasztikusan az üres háznak, miközben 

a kulcsait egy székre dobta. - Mi a vacsora? A válasz egy csöpögő csaptól jött a sö-

tét faburkolatos folyosó végén nyíló vendég-fürdőszobából.  

Brazil gombolni kezdte az egyenruhája ingét, és közben elindult a legnagyobb 

háló felé, amely a földszinten volt, és amelyben alig fért el a franciaágy és a két 

komód. Felnyitotta a pisztolytáskáját, és kivette a Sig Sauer kilenc milliméteres 

pisztolyát, és letette az éjjeliszekrényre. Kikapcsolta a szolgálati övét, lehúzta a 

csizmáját, nadrágját és a könnyű golyóálló mellényét. A derekát masszírozva, zok-

niban, alsónadrágban és átizzadt ingben ment a konyhába. Az ebédlőt nevezte ki 

dolgozószobának, és amikor elment előtte, megdöbbent a számítógépén látható 

képtől. 

- Istenem! - kiáltott fel, és gyorsan odahúzott egy széket, majd a kezét a klavi-

atúrára helyezte. A számítógépe képernyőjén a város bűnözési térképe világított. A 

219-es körletet kis kék halak lepték el, és villogó vörössel vették körbe. A második 

körzetnek ezt a részét nyugaton a Chippenham Parkway, északon a Jahnke Road, 

keleten vasúti sínek, délen pedig a Midlothian autópálya határolta. Brazil első 

gondolata az volt, hogy ezen a területen valami rettenetes katasztrófa történt az-

óta, hogy húsz perce kilépett a rendszerből. Talán zendülés tört ki, vagy bombari-

adó lehetett, felborult egy veszélyes vegyi anyagot szállító kamion, vagy a hurri-



kánfigyelő szolgálat jelzett. Azonnal a rádiós szobát tárcsázta. Patty Passman 

kommunikációs tiszt jelentkezett be. 

- 11-es egység - közölte rögtön Brazil. - Valami komoly dolog folyik a 

Southside-on, közelebbről a 219-es körletben? 

- 19 óra 24 perckor jelezte a felügyelet végét - közölte Passman. 

- Tudom - tíz-négyezte vissza Brazil. 

- Akkor miért érdeklődik a 219-ről? A szkenner ellenőrzi? 

- Tíz-tíz - tudatta vele Brazil, hogy nem ezt teszi. - Valami gond van a 219-

ben? 

- Tíz-tíz - felelte Passman, a háttérben rádiózörej hallatszott. 

- Á, értem. Azt hittem, amikor azt kérdezte, hogy a 219-et ellenőrzöm-e, akkor 

talán arra gondolt, hogy valami baj van - mondta Brazil, mert közben rájött, hogy 

a telefonban szükségtelen tízes kódot használnia. 

- Tíz-tíz, tizenegyes egység - válaszolta Passman, aki már nem tudott máskép-

pen beszélni. - Tíz-tizenkettő, tizenegyes egység - adta Brazil tudtára, hogy marad-

jon vonalban. - Tíz-tíz - szólt bele újra a telefonba. - Tíz-tizennyolc - tudatta vele, 

hogy semmi sürgős nem zajlik. 



- De mi a helyzet bánni egyébbel kapcsolatban? - Brazil nem adta fel. 

- Hányszor kell még tíz-kilenceznem magam? - csattant fel egyre ingerülteb-

ben Passman, amivel azt adta Brazil értésére, hogy hányszor kell még önmagát 

ismételnie. 

- Például nem borult fel egy halat szállító kamion? 

- Micsoda? 

- Bármi, amelynek halhoz van köze? Esetleg kék halhoz? 

- Tíz-tizenkettő - kérte újból Passman, hogy várjon. - Hé, Mabie!  

Passman véletlenül bekapcsolta a mikrofont. Brazil és mindenki, aki rádió 

mellett ült, köztük gonosztevők és szkennenel rendelkező amatőrök, tisztán hallot-

tak minden szót. 

- Bejött valami hallal kapcsolatban? - kérdezte hangosan Passman Johnnie 

Mabie diszpécsert. 

- Hallal? Ki kíváncsi rá? 

- A tizenegyes. 

- Miféle hallal? 



- Kékkel. Esetleg felborult egy kamion, vagy probléma akadt a halpiacon, vagy 

tudom is én. 

- Keresek egy felügyelőt. 709-es egység.  

Brazil elszörnyedve kapcsolta be a szkennerét. 

- Hét-nulla-kilenc - szuszogott egy hang Brazil ebédlőjében. 

- Van valami hallal kapcsolatos dolog folyamatban a kettesben, azon belül is a 

219-ben? - jött vissza Mabie diszpécser hangja. 

- Ki az a Hal? - kérdezett vissza a 709-es. 

- Bárki. 

- Úgy értem, ez a Hal gyanúsított? - igyekezett szűkíteni a kört a 709-es. - 

Vagy a halra mint halra utaltok? 

- Hal, mint állat - taszigálta ki Mabie-t Passman a vonalból. 

- Mondjuk, szétszóródott hal? 

- Tíz-tíz - felelte hosszú szünet után a 709-es. - Lehetséges, hogy a hal egy ál-

név?  



Passman újra beleszólt a telefonba, bár valójában ki sem lépett a vonalból. 

Feltette a kérdést Brazilnak. Brazilnak nem jutott az eszébe senki, akit a Hal vagy 

Kék Hal álnév alatt köröznének. Brazil megköszönte Passman fáradozását, és le-

tette a kagylót, mialatt a többi egység komolytalan telefonhívásokkal kezdte a köz-

pontot zaklatni, gúnyos tippeket adtak hallal és gyanús emberekkel, esetekkel, 

helyzetekkel, hamis riasztásokkal, elmebetegekkel, prostituáltakkal és stricikkel 

kapcsolatban, akik erre a névre hallgattak, valamint egyéni rendszámtáblák ötle-

teivel álltak elő. Brazil kikapcsolta a szkennert, és dühös volt, hogy a richmondi 

rendőröknek újabb ziccert adott, hogy rajta köszörüljék a nyelvüket. 

 

Ezen az estén tömegestül kisereglettek a tévériporterek és a stábok a La Petite 

France elé, ahol Feuer kormányzóra és a feleségére, Ginnyre vártak, hogy előke-

rüljenek a finom francia ételekből és a főszakáccsal folytatott szívélyes beszélge-

tésből álló munkavacsorájukról.  

A médiát nem különösebben érdekelte a Forbes képeslap ügyvezetője által 

szervezett Virginia Gazdaságfejlesztési Bizottságának odabent folyó szezonnyitó 

bankettje. De Feuer kormányzó megjelent a Sajtótalálkozón a hétvégén, ellent-

mondásos kijelentéseket tett a bűnözésről és a dohányról, és a Richmond Times-

Dispatch rendőrségi tudósítója, Artis Roop sértésnek érezte, hogy a kormányzó 

nem neki juttatta el elsőnek a nyilatkozatát.  



Roop hetek óta dolgozott egy fontos sorozaton, amelynek a témája a feketepia-

ci cigarettáknak a bűnözésre és általában az életre gyakorolt hatása volt. Roop úgy 

tartotta, hogy ha, mondjuk, a Marlborók ára egészen tizennyolc dollár huszonhat 

centre kúszik fel dobozonként, ahogy a mai tőzsdei kereskedés végeztével a pénz-

ügyi elemzők megjósolták, az állampolgárok nehezen felderíthető helyeken ter-

mesztenek majd dohányt. Példának okáért kukoricatáblákban, erdős hátsó ker-

tekben, magas fallal körülvett hátsó kertekben, üvegházakban, erdei utakon, pri-

vát klubokban és bármi egyéb helyen, ahol az ATF - vagyis az Alkohol, Dohány, 

Lőfegyver és Robbanóanyag Iroda - nem keresgél. Az állampolgárok illegális ciga-

rettagyártásba kezdenek, és ugyan ki hibáztatná őket.  

Az ország pedig visszazüllik a titkos üzemek, jobban mondva a füstölők vilá-

gába, ahogy Artis Roop az illegális dohánytermékek előállításához szükséges el-

képzelt masinériát nevezte. Az elmélete szerint különösen Virginiában úsznak meg 

az emberek a füstölők üzemeltetését, mivel nem múlt el úgy nap, hogy ne lett vol-

na kontrollált égetés valahol, egy erdőtűz, egy kis szemét- vagy tarlóégetés. Egy 

többhektáros erdőből vagy a régi udvarházak kéményéből felfelé kígyózó füst nem 

feltétlenül szúrna szemet. 

Roopnak volt annyi esze, hogy tudja: ha az étterem előtt posztoló húsz-

harminc agresszív riporter egyike volna, nem részesülne különleges elbánásban. 

Bölcsen úgy döntött hát, hogy kint vár a kocsijában, és közben szokás szerint a 

szkennerét figyelte. Zavarba ejtette, és izgalommal töltötte el, amikor a második 

körzet 219-es körletében szétszóródó halakról értesült. Roop dörzsölt riporter volt. 



Biztosra vette, hogy a halak kiömlésével nagy bajt rejtjeleznek, és amint a kor-

mányzónál végzett, övé a fogás. 

 

Miközben arra gondolt, hogy A francba és a számítógép képernyőjére meredt, 

Brazilnak hirtelen eszébe jutott, hogy nem is a COMSTAT számítógépes térképet 

látja, hanem egy ügyes, kreatív képernyővédőt, amelyet valaki lementett a rendőr-

ség új webhelyére. 

- Megáll az eszem! - mormolta hitetlenkedve.  

Észrevette az üzenetrögzítőjén villogó lámpát. Lejátszotta az üzeneteit. Hármat 

kapott. Az első az anyjáé volt, aki olyan részeg volt, hogy alig értette a szavát, de 

azt akarta tudni, miért nem hívja fel. A második Miss Sink volt, aki arra kíváncsi, 

megkapta-e az édesburgonya pitét, amelyet az ajtóban hagyott, a harmadikat pe-

dig West hagyta, aki azonnali visszahívást kért. Brazil kívülről tudta a számát, bár 

sosem tárcsázta. Kihangosította a hívást, a szíve gyorsabban vert, az ujjai sebesen 

mozogtak a billentyűkön, de nem jutott eredményre: képtelen volt megszabadulni 

a képernyővédőtől, és megváltoztatni sem tudta. 

- Virginia? - Beletúrt a hajába, és elfojtotta az idegességét, mielőtt nyilvánva-

lóvá vált volna. - Kérted, hogy hívjalak - közölte fesztelenül. 



- Valami bizarr dolog jelent meg a számítógépemen - mondta hivatalos hangon 

West. 

- A tiéden is? - Brazil nem hitt a fülének. - Halak? 

- Igen! És ezt hallgasd meg! Ma reggel elmentem hazulról, és a számítógépe-

met kikapcsoltam. Na, most, amikor hazajöttem, a gép nem egyszerűen be volt 

kapcsolva, de rajta volt ez a térkép a 219-essel meg a körülötte úszó kis kék ha-

lakkal. 

- Járt ma valaki a házadban? 

- Nem. 

- A riasztót bekapcsoltad? 

- Ahogy mindig. 

- Biztos, hogy nem csak úgy gondolod, hogy kikapcsoltad a gépet? 

- Nem is tudom. De nem érdekes. Mik ezek az istenverte kis halak? Talán át 

kellene jönnöd. 

- Azt hiszem, igazad van - habozott Brazil a válasszal, miközben a szíve olyan 

hevesen vert, hogy szinte hallani lehetett. 

- Ki kell derítenünk, mi áll a háttérben! 



Hammer már egy órája viaskodott a számítógépével: megpróbálta kideríteni, 

hogy került a város bűnözési térképe a képernyőjére, és miért vannak rajta halak. 

Billentyűket nyomogatott, és kétszer is betöltötte a programot, mialatt Popeye 

nyugtalanul járkált, ki-be sétált a játékdobozából, vakaródzott, a hátsó lábára 

ágaskodott, felugrott a bútorra, majd Hammer ölébe. 

- Hogy figyeljek így? - kérdezte Hammer már vagy tizedszer. 

Popeye felbámult Hammerre, aki az egérrel egy X-re mutatott, és újból meg-

próbálta bezárni a képernyőn levő térképet. Őrület, gondolta. A számítógép lefa-

gyott. Lehet, hogy Fling szúrta el a szoftvert. Azzal, hogy az összes parancsnok a 

belvárosi, központi szerverhez csatlakozott, ezt kockáztatták: ha Fling vírust enge-

dett a rendszerbe, a richmondi hálózat összes gépe megfertőződött. Popeye a kép-

ernyőre meredt, és megérintette a mancsával. 

- Hagyd abba! - szólt rá Hammer. 

Popeye több billentyűt is megérintett, és Hammer képernyőjéről hirtelen eltűnt 

a térkép, és egy ismeretlen képre ugrott át, amelynek RR CSUKAVADÁSZAT volt a 

neve. A felirat alatt értelmetlen programozási adatok sorjáztak: IM to Sim_on és 

elérhető és AOL% findwindow(„AOL Frame2.5”, 0&) meg hasonlók. 

- Most nézd meg, mit csináltál, Popeye! Olyan operációs rendszerbe kerültem, 

ahol semmi keresnivalóm. De meg kell mondanom, nem vagyok atomfizikus. 



Semmi dolgom itt. Elég egy billentyűt lenyomnom, és máris tönkreteszem az egész 

hálózatot. Mit nyomtál le, és hogy lépjek ki innen?  

Popeye újabb billentyűket nyomott le, és újra megjelent a térkép és a halak. A 

kutya leugrott a földre, nyújtózkodott és kikocogott a szobából. A kitömött mókus-

sal jött vissza, és rázni kezdte. Hammer megperdült a székén, és ránézett a kutyá-

jára. 

- Nézd, Popeye! - kezdte. - Egész nap itthon voltál. Amikor ma reggel elmen-

tem, a gépem a főmenüben volt. Akkor hogyan fordulhatott elő, hogy amikor nem 

is olyan régen hazajöttem, ezt a térképet találtam a sok kis hallal? Láttál valamit? 

Talán a gépből hangok jöttek, és mindenféle történt a képernyőn? Amennyire én 

tudom, nincsenek halak a COMSTAT-alkalmazásainkon.  

A telefon után nyúlt, és felhívta Brazilt, akit még azelőtt csípett el, hogy kilé-

pett volna az ajtón. 

- Baj van, Andy - szólt bele a kagylóba. 

- Halak? - kérdezte Brazil. 

- Jaj, istenem, hát magánál is! 

- És Virginiánál. Ugyanaz. 

- Borzalmas! 



- Most éppen hozzá megyek. 

- Én is jövök - döntötte el Hammer. 

 

Kilencedik fejezet 

 

A tizennyolc éven felülieket kiszolgáló könyvesbolt egyenletes forgalmat bonyo-

lított, amikor nyolc után húsz perccel Füst leparkolt a nyolc hüvelykkel megemelt, 

39-szer 18,5 hüvelykes spéci kerekű Chevrolet Blazer és a nagymamáknak is ké-

nyelmes beszállást biztosító, alacsony építésű Silverado 2500 közé. Füst kikap-

csolta a motort, és várakozni kezdett, míg a kis szexboltból kiáramló fáradt, ká-

bult, csak-a-feleség-vagy-az-anyám-meg-ne-lássa férfi-ügyfélforgalomban egy kis 

szünet áll be. Egy overallos öregember bicegett ki az ajtón, jobbra-balra pislogott, 

a Viagra hatása már rég elmúlt, az arca sárgásfehér, kimerült és paranoiás volt a 

beteges neonfényben. 

Egy kendőt gyömöszölt a hátsó zsebébe, ellenőrizte, hogy rendben van-e a 

slicce, aztán a nyakához emelte a kezét, hogy megnézze, milyen a pulzusa. Bizony-

talanul az El Caminójához sietett. Füst megvárta, míg murvát szórva el nem tűnt a 

Midlothian autópálya irányában. Olyan jól ismerte az utat az erdőn át, hogy fel 

sem kapcsolta az elemlámpáját, míg a klubháza furnér ajtajához nem ért. A gyer-



tyákat már rég eloltották, a banda is elment, a legújabb tag kivételével. Gyom a 

matracon, a saját hányásában ült, a kezét és a lábát övekkel kötötték össze. Re-

megett és nyöszörgött. 

- Pofa be! - világított bele Füst Gyom rettegő arcába. 

- Nem csináltam semmit! - motyogta újra meg újra Gyom. Füst gyorsan kiol-

dozta az öveket, közben pedig igyekezett távolságot tartani és visszafojtani a léleg-

zetét. 

- Lehet, hogy passzolnom kéne téged - morogta undorral. - Csak egy szaros 

kis pöcs vagy. Összehánysz itt mindent, és bőgsz, mint egy buzi. De mondok va-

lamit, Picasso uraság! Mielőtt elhordod az irhádat, kitakarítasz itt! 

 

West ide-oda rohangált a házban, felszedett, megigazgatott, pizzás és sült 

csirkés dobozokat dobált ki, edényeket nyomott be a mosogatógépbe, mialatt Niles 

egy lépést sem tágított a sarkából. 

- Mars az utamból! - förmedt rá West. - Hol az egered? Menj, és keresd meg!  

Nilest nem érdekelte az egér. West bevonult a hálószobába. Leült az ágy bal 

oldalára, ahol sosem aludt, és egy kicsit le-fel ugrált. Megveregette a párnát, és 

összegyűrte a takarót. Visszafutott a konyhába, és elővett két borospoharat a 

szekrényből. Leporolta őket, mindegyikben körbelötykölt egy kis Mountain Dew-t, 



aztán visszarohant a hálóba, és letette őket az ágy mellé az éjjeliszekrényekre. Le-

dobott egy sportzoknit a földre, amely akár férfizokninak is elment volna. Kiful-

ladt, mire visszaért a dolgozószobájába, és a fiókokban kezdett turkálni egy üdvöz-

lőlap vagy esetleg egy levél után, amelyet Brazilon kívül valaki más küldhetett neki 

gyanúsan személyes indíttatásból; Brazil gyakran írt abban az időszakban, amely 

most már semmit sem jelentett Westnek. Talált is egy virágküldő cégtől kapott, 

még a borítékból elő sem vett kártyát, amire a nevét gépelték. Gyorsan kiszaladt 

az előszobába, és ledobta az asztalra, hogy azonnal meglássa bárki, aki belép az 

ajtón. 

 

Bubba késésben volt ezen az éjszakán, amely híján volt holdnak, csillagoknak 

és megváltásnak. Kénytelen volt túllépni a megengedett sebességet a Commerce 

Roadon. Nem volt ideje a nosztalgia csábításának engedni, amikor elhúzott a Spa-

getti Raktárház mellett, ahova Honeyt a legutóbbi anyák napján vitte, noha nem 

voltak gyerekeik. Bubba nem vágyott gyerekre, mert hite szerint a Fluckok, kivált 

a Butner keresztnevűek túltenyésztettek, és ő az utolsó a sorban. Bubba cigaret-

tázott, és elfüstölt a Sieberts Vontató és a 13-as tűzoltóság, a Cardinal Gumi és 

Szigetelés, az Estes Expressz, a Crenshaw Teherautó Felszerelés Specialista, a 

Gene Szupermarketje, a John Halételek és Csirke és a 95-ös államközivel párhu-

zamos többi üzlet előtt. 

Esni kezdett, a dzsip tetején levő repedésen át elnyúlt cseppek kúsztak be, a 

visszapillantó tükör és a poliuretán tömítés alatt átjutva rekordidő alatt érték el a 



műszerfalat. Bubba bármerre is fordult, a láthatáron feltűnt a Lucky Strike vízto-

rony és a Marlboro-tábla teteje, mintegy arra emlékeztetve, hogy a cigarettagyár-

tás, akárcsak az élet, megy tovább. 

Bubba gyűlölettel gondolt Cickányra, aki nem volt hajlandó megjavítani 

Bubba beázó dzsipjét. Bubba haragudott Honeyra is, aki a nevével ellentétben 

egyáltalán nem viselkedett mézesen, amikor Bubba hazaért. Nem mentegetődzött 

a nyúlós Kraft sajtos makaróni és az odakozmált pizza miatt; mindkettőre bőven 

jutott a parmezán plusz ízesített keverékből. Honeyt hidegen hagyta, hogy Bubba 

szertartásos Capri Napfény gyümölcslévé állott volt, a Jell-0 túrótorta meleg, vagy 

a Maxwell House reggeli maradékkal ki lehetett volna kövezni a feljárót. 

Honey a Cheez Whiz és a Miracle Whip nevetségessé tételével kezdte, ame-

lyekkel a Philip Morris elárasztja a földet, és egy sírós litániával folytatta, amely 

elől Bubba nem menekülhetett, mert Honey eldugta a kocsikulcsait. Bubba nem 

értette, mi ütött a feleségébe. Korábban sosem tett olyasmit, ami miatt Bubba el-

késett a munkából, bár Honey nem tudhatta, hogy úgysem késik el, sőt, inkább 

korán ér be, hogy átvegye Tiller műszakjának a második felét.  

A Philip Morris úgy csillogott, mint egy drágakő, és maga volt a tökély a 95-ös 

államközi örökös útjavításai, borzalmas forgalmának lehangoló homálya és elvi-

selhetetlen lármája közepette. Az iroda- és gyárépületek 2,56 négyzetkilométeres 

környezete makulátlan volt, a tágas zöldterületet gyakran használta a Bubba által 

tisztelt és ritkán látott felsőbb vezetés helikopter-leszállóként. A bokrokat tökéletes 



formájúra nyírták. Dús volt a japán juhar, a vadalma, a bradfordi körte és a tölgy 

lombja, a fákat csodálatos csoportokba ültették. 

Bubbában az évek során egyre erőteljesebbé vált a meggyőződés, hogy a Philip 

Morrisnak küldetése van a földön, amelyet Isten akaratához hasonlóan sosem 

hoznak nyilvánosságra, csupán utalnak rá még a jól megfizetett, kiválasztott al-

kalmazottak előtt is. Bubba még sosem járt ehhez fogható lakkozott parkettás, 

csillogó üvegű és olyan pompás kertekkel övezett épületben, amelyet Lady Bird 

Johnsonnak ajánlottak. 

Mindenhonnan nagy videoképernyők közvetítették a munkásoknak az ipar oly 

mérhetetlenül titokzatos technológiáját, hogy Bubba a felét sem értette annak, 

amit nap mint nap csinált. Bubba eggyel azonban tisztában volt: mindez túlságo-

san magasröptű ahhoz, hogy e világról való legyen. Kitalált hát egy elméletet, ame-

lyet csak azokkal vitatott meg, akik idővel bekerültek az Idegenek Űrhajóját Segí-

tők, az IŰS-ök titkos társaságába. 

Az IŰS-ök úgy vélték, hogy a nap huszonnégy órájában, heti hét napon át per-

cenként gyártott ezernégyszáz szál cigaretta valójában fűtőelem ahhoz az irdatlan, 

lüktető hajtóműhöz, amely az űrhajót a csakis hittel felfogható dimenziókon repíti 

át. Ezek a fűtőelemek csak akkor kelnek életre, ha meggyújtják őket, és ehhez 

több millió emberre van szükség, akik az űrhajót segítik, amikor rágyújtanak, és 

ezzel a kollektív égéssel halad hiper-űrsebességgel az űrhajó a titkos dimenziójá-

ban. 



Bubba ésszerűnek találta, hogy a jó és szerető Tudatosság már régen rájött, 

hogy a bolygó nem marad fenn, hacsak közbe nem lép. Ebből azután logikusan 

következett - Newton harmadik törvényének értelmében -, hogy ha minden csele-

kedet egyenlő és ellentétes reakciót vált ki, akkor lennie kell egy Gonosz Erőnek, 

amely azt szeretné, ha minden úgy menne tovább, ahogyan van, sőt még rosszab-

bul. Miközben egyre több éghető fűtőelemet gyártottak és gyújtottak meg világszer-

te, a Gonosz Erő egyre elkeseredettebbé és ingerültebbé vált.  

A történelmet kezdte tanulmányozni, hogy kiderítse, mi volt az, ami a múltban 

bevált. Kiagyalta a nem dohányosok pusztító és megosztó kampányát, amely egy 

szempillantás alatt diszkriminációt, gyűlölködő csoportosulásokat, cenzúrát és a 

szövetségi közegészségügyi szolgálat vezetője számára hírnevet hozott. Úgy bonta-

koztak ki az átfogó dohányzás elleni kampányok, a perek, az iszonyatos adók és a 

szenátusban folyó véres összecsapások, mint a konföderációs zászló, és perlekedő, 

pénzsóvár csapatokat vetettek be abba az értelmetlen háborúba, amelyet minden-

ki nézhetett a CNN-en és a C-SPAN-en. Az IŰS-ök tudták csak, hogy ha a gonosz 

agresszió megakadályozza a cigarettára gyújtást, hamarosan megszűnik az égés, 

és már csak az autók maradnak, amelyek úgysem sokat számítanak, és fel kell 

hagyni a fűtőelemek gyártásával.  

A gépteremre csend borul. Az idegen űrhajó kénytelen lesz irányt változtatni, 

különben tehetetlenné válik, és sodródni kezd a világűrben. Bubbának ez járt a 

fejében, és mire megállt az őrbódénál, már alaposan felizgatta magát. Fred, az őr 

kinyitotta az ablakot. 



- Mizújs, Bubba? - kérdezte Fred. 

- Késésben vagyok - közölte Bubba. 

- Szerintem meg korán érkeztél. Úgy látom, nem vagy valami fényes kedved-

ben. 

- Nem olvastam ma az újságot, Fred. Nem volt rá időm. Hogy állunk?  

Fred arca elsötétült. Titkos IŰS-es volt, és gyakran konspirált Bubbával, ami-

kor Bubba megállt előtte a roncsderbi dzsipjével, és felmutatta a parkolási engedé-

lyét. 

- Láttad a videót a belvárosi kivetítőn, a Scott és Stringfellow előtt, a Dow Jo-

nes indexszel? 

- Nem jutottam oda. 

- Romlik a helyzet, Bubba - halkította le a hangját Fred az igazság közléséhez. 

- Tizenegy-kilenc-három csomagonként. Az Úr segítsen minket! 

- Nem lehet! 

- De igen. És hozzáteszem, hogy adókról meg kényszeregyezségekről is szó 

esik, ami még tovább növeli az árat, amely elérheti akár a dobozonkénti tizenkét 

dollárt is! 



- És akkor mi lesz? - fakadt ki dühösen Bubba. - Feketepiac! Illegális gyártás. 

Elbocsátások. És mi lesz az üggyel? 

- Annak sem segít, de nem ám - értett egyet Fred, és a fejét csóválta, miközben 

Bubba feltartotta a forgalmat. 

- Nagyon igaz. A legtöbb szál, főként a Marlboro, a tengerentúlra kerül majd. 

Vagyis a hajó arra megy majd, és követi a füstöt a Távol-Keletre. És akkor Ameri-

kával mi lesz? 

- Még mélyebbre csúszunk, Bubba. Örülök, hogy elmúltam hatvanöt, ha aka-

rok, már holnap nyugdíjba mehetek, lehet egy kuckóm a Hollywood temető új ma-

uzóleumában, és tudom, hogy ha ma este örök álomra hajtom a fejemet, tudom, 

hogy a jó oldalon éltem le az életemet.  

Fred rágyújtott egy Parliamentre, és újból a fejét csóválta, miközben Bubba 

mögött egyre hosszabb lett a sor. 

- Az emberek manapság nem látnak tovább az orruknál, pedig sokkal jobban 

állnak, mint te meg én, mert perre mennek, és köhögést imitálva meggazdagod-

nak, a betegségükért a szegénységüket okolva. És kérdem én, Bubba, mi tettük-e 

be azt az átkozott valamit a szájukba, mi mondtuk-e, hogy szívják el? Bekötöttük-

e a szemüket, falnak állítottuk-e őket, és rájuk parancsoltunk-e, hogy ha nem 

szívják, agyonlőjük őket? Mi kényszerítettük-e őket, hogy kanyarodjanak le az au-



tópályáról az éjszaka bármely órájában egy-egy éjjel-nappali bolthoz? Mi füstöltet-

tük-e Bogartot a filmjeiben?  

Fredet feldühítette a helyzet mérhetetlen igazságtalansága és végtelenül bűnös 

volta. A kocsisor már a Commerce Roadnál kígyózott, és több tucat Philip Morris- 

alkalmazott késett el, ahogy Bubba sem ért be korábban. 

- Milyen igazad van, testvérem. - Bubba tökéletesen egyetértett. - Nekünk is 

perelnünk kéne a szennyvíztisztító üzemeket, mert szarunk. 

- Ámen. 

- A Kentucky Fried Chickent pedig a bíróság elé kéne citálnunk, mert agyvér-

zést kapunk. - Bubba kezdett belelendülni. 

- Apropó, hogy áll a koleszterined, Bubba? 

- Honey folyton nyúz, hogy ellenőriztessem, de ki a fenének van ilyesmire ide-

je? 

- Én másként állok ehhez - vallotta meg Fred. - Ha a szervezetem azt mondja, 

hogy „egyél egy kis tojást” vagy „sózd meg egy kicsit”, akkor beszél hozzánk, és el-

mondja, mire van szüksége. - Fred elnyomta a cigarettáját. - Persze, ha felmegy a 

vérnyomásom, egyszerűen kiperlem az esernyőt annak a Morton Só-lánynak a ke-

zéből!  



Bubba hahotázott, Fred pedig úgy röhögött, hogy könnyes lett a szeme. Inte-

getni kezdett, hogy kerüljék meg őket a kocsik. A sofőrök páni rémületben hajtot-

tak el az őrbódé mellett, és parkolóhelyért versengtek. 

 

Brazil is páni rémületet érzett. Megijedt, hogy sem ő, sem más nem tudja meg-

javítani az új weblapot, holott azért könyörgött Hammernek, hogy késleltesse, 

amíg a rendőrség talál valaki mást, és nem csak Fling veri minden áldott nap a 

billentyűket. Brazil értett a számítógéphez, és Westtel ellentétben, akinek nem volt 

türelme olyan szerszámhoz vagy anyaghoz, amelyet nem tudott kézbe fogni vagy 

kettéfűrészelni, elég jól kiigazodott az utasítások és a segítő fájlok világában. De 

Brazil nem tudott mihez kezdeni a számítógépes vírusokkal, és meg volt győződve, 

hogy a kék halat egy végzetes, új válfajuk okozta, amely észrevétlen hatolt be a 

rendszerbe, talán azért, mert széles körben elterjedt a nézet, hogy ha tartózko-

dunk a nem biztonságos lemezektől, akkor nincs miért aggódni. Hogy lehetett 

ilyen naiv? Hogy lehetett ilyen óvatlan, amikor tudván tudta, hogy a vírusok az in-

terneten terjednek, és ezért a weblapjával az egész COMSTAT-ot veszélyeztette?  

Brazil szíve majd' kiugrott a helyéről, miközben a harmonikus V6-os motorral 

felszerelt BMW Z3-ában ült. A bőrülésnek még új illata volt, a festék hibátlan, 

mégsem szerette úgy, mint az ódon BMW 2002-ét, amely még az apjáé volt. Ami-

kor Brazil a szülővárosában, Davidsonban letakarta és otthagyta, úgy érezte, he-

lyesen cselekedett. Ideje volt újrakezdeni. Ideje volt a múltat lezárni. Talán ideje 

volt végre elszabadulni az alkoholista anyjától. 



Áthaladt a Fan véget nem érő kereszteződésein és egyirányú utcáin, kerülgette 

a biciklistákat és a gyalogosokat, a Helen's-be, a Joe Fogadójába, a Soble-be, a 

Konstába, a Kereskedelmi Csapházba, a Déli Kultúrába és a hatalmas, piacra és 

mosodába tartó vagy onnan kiáramló tömeget. Brazil félt elárulni az igazságot 

Hammernek a COMSTAT-ról, és ami még ennél is rosszabbul érintette, a parkolás 

egyszerűen lehetetlen volt Wrest városrészében. Brazilnak nem volt szerencséje, és 

felnyögött, amikor megpillantotta Hammert, aki keskeny utcákba fordult be és 

fordult ki, egyre türelmetlenebbül gyorsított, mert valahányszor képtelen volt va-

lahova eljutni, mindig sietve tette.  

Brazil leparkolt egy tűzcsap előtt, miközben egy Mercedes VI2 bömbölve el-

startolt a járda mellől, és egy Cherokee dzsip próbált meg befurakodni az üresen 

maradt helyre. Brazil kiugrott a kocsiból, odakocogott a dzsiphez, és feltartotta a 

kezét, hogy megállítsa. Shari Moody ült a kormánynál. Dühösen ráncolta a hom-

lokát, miközben letekerte az ablakot. 

- Én voltam itt előbb - közölte Brazillal. 

- Nem erről van szó - felelte az. 

- De mennyire, hogy erről. 

- Én a richmondi rendőrség vagyok. 

- Az egész testület? - csipkelődött a nő. 



- Az egyik tisztje. 

- Egy tiszt? Csak egy? - kérdezte szarkasztikusan Shari. 

- Kérem, mellőzze a gorombaságot, asszonyom. 

- Egy rendőrtiszt nem ül BMW-ben és nem visel farmert - vágott vissza a nő. - 

Elegem van, torkig vagyok azokkal, akik csak azért igyekeznek elszedni tőlem a 

parkolóhelyet, mert nő vagyok. 

  

Brazil elővette az igazolványát, és felmutatta, közben észrevette, hogy Hammer 

ismét elzúg előtte. 

- Bármilyen kocsit vezethetünk, és nem viselünk mindig egyenruhát - magya-

rázta Brazil Shari Moodynak, akinek a parkolóhelyét most el akarta orozni. - Attól 

függ, min dolgozunk, asszonyom, és a nemeknek ehhez semmi köze. 

- Baromság - pattintgatta a nő a rágóját vitatkozás közben. - Ha pasi volnék, 

nem állna itt. 

- De igen. 



- Mégis mit akar csinálni, mi? Szokás szerint megbírságol valamiért, amit el 

sem követtem. Tudja, hogy hány büntetőcédulát kapok csak azért, mert nő létem-

re egy négykerék-meghajtásút vezetek? 

Brazilnak sejtelme sem volt. 

- Sokat - világosította fel a nő. - Ha egy Suburbanom lenne, vagy ne adj' isten 

egy Ford F-350 Crew Cab-em egy ezeregyszázhetven köbcentis motorral, védőrács-

csal és nagy vontatókapacitással, akkor már biztos a kibaszott halálsoron csü-

csülnék. 

- Nem adok büntetőcédulát - közölte Brazil. - De attól tartok, UZ-ben van, és 

meg kell kérnem, hogy saját jól felfogott érdekében távozzék. 

- Uziban? - A nő megrémült, és lezárta az ajtókat. - Úgy érti, géppisztolyos 

drogdílerek vannak ezen a környéken is? 

- Az UZ veszélyeztetett környéket jelent - magyarázta legbehízelgőbb rendőri 

modorában Brazil. - Errefelé az utóbbi időben több dzsipet törtek fel. 

- Ó! - derengett fel a nőben. - Olvastam róla! Az albeles ügyek! 

- Bizonyára nem akar itt parkolni, asszonyom - bizonygatta Brazil, miközben 

Hammer elsüvített az ellenkező irányban. 



- Milyen kedves - hálálkodott Miss Moody, aki végre elengedte magát, és rá-

jött, milyen jóképű és segítőkész a zsaru. - Örülök, hogy figyelmeztetett. Új errefe-

lé? Elérhetem valahol, ha további felvilágosításra van szükségem az UZ-val meg az 

ALBÉL-lel kapcsolatban?  

Brazil átadta Miss Moodynak a névjegyét, és útjára engedte. Sikerült leme-

szelnie Hammert, aki ismét átszáguldott a kereszteződésen. Intett, hogy álljon be a 

járda mellett megüresedett helyre, majd visszaszállt a kocsijába, és öt háztömbbel 

arrébb, a West Cary egyik lerobbant környékén talált helyet, ahol az állampolgá-

rok sandán bámulták a verandákról, és azt latolgatták, mennyit kapnának a ver-

dájáért egy ócskavastelepen. 

 

Tizedik fejezet 

 

Bubba kék egyenruhájában és védőcipőjében, füldugóval rontott végig két 

szűrőtermen, de az erőltetett menettől már kiverte a víz. Átkocogott a vendégek 

számára fenntartott lelátó alatt, amelyet azóta nem használtak, hogy a Philip Mor-

ris előzetes egyeztetés alapján kis vonatokon vitte körbe az érdeklődőket. 

Futott, gyalogolt, megint futott és megint gyalogolt a makulátlan bézs Hauni 

Proto II-kel és G.D. Balogna gyártósorokkal zsúfolt, fényesre tisztított padlón, a 



számítógépek és az OSCAR-egységek között; az üzemben sosem csitult a zaj, a 

gyártósor kattogása, és ismeretlen volt a piszok vagy a lógás. 

Vezető nélküli, élénksárga, cigarettás rekeszekkel megrakodva zümmögtek 

ide-oda, meg-megálltak feltöltődni a számítógép vezérelte mágneseknél; soha nem 

fáradtak el, nem ténferegtek, nem tömörültek szakszervezetekbe. Szállítókocsiju-

kon szürke egyenruhás karbantartók száguldoztak, de vigyázva kanyarodtak be, 

és óvatosak voltak a kereszteződésekben. A hatalmas hengerekről olyan sebesen 

fejtették le a cellulózt, hogy lehetetlen volt szabad szemmel követni. A makulátla-

nul fehér cigaretták ezerszámra folytak le a szalagokon, és kerültek be a nagy 

áramlatba. 7-6-7-es sorokba rendezték őket a puha dobozokhoz, 6-7-7-es sorokba 

a felnyitható tetejű dobozokhoz. Egy rúdhengersor-kezelő egy zsebbe lökte, ahol 

dupla szélességű fóliába csomagolták őket, amelyet lappá sodortak, megcímkéz-

tek, majd oldalt összeragasztottak és egy nagy szárítódobba juttattak. Végül celo-

fánba csavarták, letéphető szalaggal rögzítették, és libasorban kazalba rakták a 

dobozokat, ahonnan azután a tízes csomagokat kartonba csomagolták, amelyeket 

lifttel a szállítószalagos kiléptető állomásokra küldtek, ahonnan végül az épület 

előtt várakozó teherautókra kerültek.  

Bubba kifulladt, mire a 8-as üzemcsarnokba ért, ahol gyártó operatőrként 

vagy hivatalosabban 3-as technikusként dolgozott, a legmagasabb fizetési kategó-

riában. Óriási volt a felelőssége. Ő volt az egyetlen irányítója annak a modulnak, 

amely az előrejelzések szerint pontosan 12 842 508 cigarettát gyárt a huszonnégy 

óra alatt, vagy 4 280 836 szálat Bubba nyolcórás műszakja végéig. Egyetlen modul 



sem maradhatott a Philip Morrisnál ellenőrizetlenül, és Bubba felettese, Gig Dan 

kénytelen volt a második műszak második felében és a harmadik első tizenhat 

percében besegíteni. Dan megkönnyebbült, de nem volt túlságosan boldog, amikor 

Bubba lihegve és izzadságcseppeket hullajtva felbukkant. 

- Mi az ördög történt veled, Bubba? - üvöltötte olyan hangosan, hogy mindket-

ten hallják a füldugón át is. 

- Berántottak a zsaruk - ferdítette el kicsit az igazságot Bubba. 

- És egy büntetőcetli négy és fél órába került? - Dan nem dőlt be a mesének. 

- Sokáig eltartott, míg figyelmeztetett, aztán lemerült a rádióm. Állatira ki-

akadtam. A zsaruk azt csinálnak errefelé az emberrel, amit akarnak, Gig. Ideje, 

hogy a sarkunkra álljunk, és... 

- E pillanatban azt szeretném, ha a modulodhoz állnál, Bubba! - ordította túl 

a gépeket Gig Dan. - A cél ma tizenötmillió, és mintegy 719 164-gyel voltunk lema-

radva, mielőtt még úgy döntöttél, hogy rózsákat szaglászol! 

- Nem is... - próbált védekezni Bubba. 

- Tudod, mit? A legfrissebb kijelzés szerint 3 822 563,11-nél tartunk ebben a 

műszakban, ami pontosan 458 272,0-val kevesebb, mint amennyit csinálnunk 

kellett volna, amikor már úgyis kevesebbet gyártottunk az elvártnál. És miért? A 

füstszűrő papírja kétszer is elszakadt, a szokottnál háromszor több a hiba miatt 



kidobott, mert a körméret 24,5 alá esett, és a súly még csak a közelében sem jár a 

kilencszáznak, és a hígítás mínusz nyolc százalék volt, aztán a ragasztóban bubo-

rék keletkezett, mert levegő került bele, és mindez miért? Mert nem voltál itt, hogy 

kézzel adagolj öt nyomorult cigarettát a Sodimatba. Nem ellenőrizted a minőséget. 

Nem vigyáztál a gépekre, mert túlságosan lefoglalt, hogy megállítson a rendőr, 

vagy az ördög tudja, mit műveltél! 

- Ne aggódj! - mondta hangosan Bubba. - Behozom a lemaradást. 

 

Brazil is elkésett, bár ez nem az ő hibája volt. A sötétben visszakocogott a ve-

szélyben forgó kocsijától a Park sugárútra, és amikor West lakásához ért, egy per-

cig várt, hogy kifújja magát. Becsöngetett, és West cseppet sem fogadta barátságo-

san. 

- Hol jártál? - kérdezte az előszobaasztalt eltakarva. 

- Megpróbáltam egy csemegét találni - felelte szárazon Brazil. 

- Minek? 

- Egy csemegét, egy éttermet, egy bankot. Olyasmit, ami előtt parkolni lehet. 

- Kétségtelen sikerrel jártál. 



- Az attól függ, hogy ott lesz-e még a kocsim, amikor végzünk. 

West érthetetlen módon tovább álldogált az asztal előtt, Brazil pedig megérez-

te, hogy van rajta valami, amit West nem akar, hogy lásson. 

- A dolgozószobámban vagyunk. Balra, a hálón túl. - West megvárta, míg Bra-

zil bemegy, és közben továbbra is eltakarta az asztalt. Brazilnak forgott a gyomra. 

Nem akarta látni, mi van az asztalon. Elment a háló előtt, de nem volt hajlandó 

benézni. 

Belépett West dolgozószobájába, és nem nézett körül. Hammer már az íróasz-

tal előtt ült, az orrán az olvasószemüvegével, tekintetét pedig a képernyőn látható 

furcsa térképre szegezte. 

- Mit mondott a nőnek a dzsipben? - támadt rá rögtön Hammer. - Annak, aki-

nek elvettem a parkolóhelyét? 

- Hogy a szemetes zónában van. 

- A miben? - kérdezte West, aki akkor lépett be. 

- Ahol a teherautók egész éjjel jönnek-mennek, és az éttermi nagy kukákba 

hordják a szemetet. Megmutattam a jelvényemet, ő pedig engedelmeskedett. 

- Valószínűleg nem lett volna szabad ezt tennie - feddte meg Hammer. - Van 

valami innivalója, Virginia? 



- Jóféle? 

- Rendőrségi kocsival jöttem. 

Brazil talált egy széket, és letette Hammer közelében. 

- Víz és Sprite - sorolta West. 

- Perrier? - kérdezte Hammer. 

- A benzolveszély óta nem veszek. 

- Nevetséges, Virginia. Ha a csirkék madárinfluenzát kapnak, többé nem eszik 

csirkehúst? 

- Történt mostanában ilyesmi? Van diétás kólám. 

- Jó lesz a csapvíz - jelentette ki Hammer. - Itt beszélgettünk, Andy, és semmi-

re sem jutottunk. Van valami sejtelme, mi ez az egész? Kérem, magyarázza el, 

hogy került a hal a COMSTAT-ba! 

- Nos, közvetlenül nem került oda, Hammer rendőrfőnök. És én is kérek egy 

kis vizet - mondta Brazil Westnek. - De szívesen behozom. És Hammer rendőrfő-

nökét is, ha akarod. Boldogan megyek. 

- Majd én behozom. És ne udvariaskodj, mert felfordul tőle a gyomrom! 



- Bocsáss meg! - udvariaskodott tovább Brazil. Szívszorító volt West otthoná-

ban lenni, és arra gondolni, hogy egyszer sem hívta át, még akkor sem, amikor 

Richmondba költöztek. Először látta más ruhában, mint a munkahelyi kosztümje 

vagy a futóöltözéke: West egy kopott farmerban volt, amely mindig megőrjítette 

Brazilt, és a szürke pólója olyan puha pamutból készült, hogy kiemelte telt keble 

minden hajlatát, amelyet Brazil már nem is láthatott, nemhogy megérinthetett 

volna. Brazilnak fájt minden porcikája. 

- Ha megnézi itt a képernyő tetejét - húzta végig az ujját a monitor tetején, 

Hammernek címezve a szavait, mintha Westet elragadta volna az eksztázis, és 

többé nem lehetne látni. - Ebből tudni, hogy a saját weblapunkat látjuk, mert ez a 

címe. 

- Nem lehet - hitetlenkedett Hammer. 

- Pedig sajnos így van - mondta Brazil. 

Hammer és West közelebb hajoltak a képernyőhöz, és döbbenten bámulták: 

- Még sosem láttam ilyen zagyvaságot, Andy - kiáltott fel Hammer. 

- Csak azt ne mondja, hogy a nyilvánosság így jut a weblapunkhoz! 

- Pedig így van - felelte ennek ellenére Brazil. 



- Hogy az istenben lehet bárkitől is elvárni, hogy ezt fejben tartsa? - nézett a 

képernyőre dühösen West. 

Brazil nem vett róla tudomást. 

- Legalább működik - jegyezte meg. - Tudjuk, mert kaptunk már visszajelzést. 

- De miért olyan komplikált a miénk? - kérdezte Hammer. - Hány visszajelzés-

re számíthatunk ilyen bonyolult cím mellett? - Kis szünetet tartott, az arca elko-

morodott. - Csak azt ne mondja, hogy ez Fling műve. 

Csend. 

- Jaj, istenem! - mormolta Hammer. 

- Sürgősen kérte, Hammer rendőrfőnök - válaszolta Brazil. - Átjárót kellett ke-

resni, hogy a webhelyünkhöz menet átjussunk, a leveleket ide-oda kell irányíta-

nunk, mielőtt végül eljut hozzánk, ahogy meg kell találnunk a módját, hogy négy 

különböző repülőtéren átszálljunk, mielőtt végül célba jutunk... 

- Óriási - mondta West -, akkor hát Fling ötven különféle repülőtérre küldi az 

embereket, hogy a város egyik végéből a másikba jussanak. Húsz másik államba 

küldi a leveleket, hogy két háztömbnyivel odébb menjenek! 

- Fling becsületére legyen mondva, hogy minél több az átjáró, annál biztosabb 

a rendszer - vetette közbe Brazil. 



- Haha! - horkant fel ezúttal West. - Szép kis biztonság! Az istenverte webhely 

csak pár napja üzemel, mégis kibaszott halak úszkálnak mindenütt, és kizártuk 

magunkat a COMSTAT-ból. 

- Úgy tűnik - követte Hammer a kevéske logika kenyérmorzsáit a sötét erdő-

ben -, hogy a biztonsági rendszer az elmondottakkal gyökeresen ellentétesen mű-

ködik, Andy. Vagyis véleményem szerint minél több az átjáró, annál nagyobb az 

esélye, hogy illetéktelenek hatolnak be. Mint a házban. Minél kevesebb az ajtó, 

annál jobb. 

- Ez is igaz - értett egyet Brazil. - Nézze, őszintén szólva, sejtelmem sem volt, 

hogy Fling ilyen címet állított össze, csak amikor már késő volt.  

Hammer a képernyőre meredt, és egyre jobban utálta az egészet. 

- Lássuk csak, jól értem-e - mondta végül. - A kis richmondi webhelyünk első 

átjárója Orrin Hatch, a szenátusi 10-es törvényjavaslat patrónusa, az igazságügyi 

bizottság elnöke? 

- Igen - felelte higgadtan Brazil, miközben elképzelte, hogy gázspray-vel fújja le 

Flinget, aztán ledobja egy felüljáróról. 

- És mi köze az 1997-es erőszakos és visszaeső fiatalkorú elkövetővel kapcso-

latos törvénynek a webhelyünkhöz? - firtatta Hammer.  

Brazilnak gőze sem volt róla. 



- És onnan átjárunk az Interpolon és a Scotland Yardon? Aztán útba ejtjük az 

FBI-t, az ATF-et, a DEA-t, a titkosszolgálatot és a CIA-t? - Hammer felpattant és 

járkálni kezdett. - És a New York-i rendőrséget a Police Plaza egyes szám alatt? És 

a virginiai kormányzó irodáját? És az istenverte városházát és így tovább és így to-

vább?  

Elkeseredetten emelte égnek a karját. 

- Van a földön olyan istenverte hely, ahol a richmondi nyilvánosság nem for-

dul meg, mielőtt a webhelyünkre jutna? - emelte fel hátborzongatóan a hangját. 

Niles kiiszkolt az asztal alól, ahol addig West lábán aludt.  

Brazil nem bírta tovább. 

- Nézze, semmi közöm az internetes címhez, világos? A fontos programozási 

lépéseket az OII Számítógépes Térképészeti Központja végezte. Flingnek egy egy-

szerű címet kellett volna kitalálnia. 

- És most halunk van! - kiabálta Hammer. 

- Nem tudhatjuk, hogy a cím okozta-e, hogy bejutottak a halak. - Brazil el sem 

hitte, hogy ilyeneket mond. - Lehet, hogy amúgy is bejutottak volna, függetlenül 

attól, hogy rövid-e a cím. 

West felállt egy újabb Millerért. 



- Hagyjuk egyelőre a címmel kapcsolatos marhaságot! - kiabálta be a konyhá-

ból. - Ez a webes dolog teljesen új. 

- Olyan új, mint a sima talpú cipő - vágta rá Brazil, Hammernek és nem 

Westnek címezve.  

West dühösen bámult rá, amikor visszajött. Utálta, amikor Brazil hasonlatok-

kal élt, és még jobban utálta, amikor úgy tett, mintha lámpának, széknek, bármi 

hétköznapi tárgynak nézné, amelyet észre sem vesz. 

- Igen, pontosan így van - hagyta rá Hammer, aki életében már éppen elégszer 

csúszott meg a márvány- és keményfa padlókon a bőrtalpú új cipőiben, amelyek-

nek aztán téglán, kövezeten vagy egy recés késsel kellett felkarcolnia a talpát. 

- Akkor meg hogy tudhat bárki is annyit a vadonatúj webhelyünkről, hogy ha-

lakat töltsön le rá? - érdeklődött West. - Komolyan nem értem. Mind tudjuk, hogy 

Fling istenverte címe engedte be a halakat. 

- Mond valamit - dicsérte meg Hammer. 

- Az egy hete, vasárnap leközölt vezércikk. Emlékeznek? Abban azt írtam, hogy 

weboldalt indítunk, hogy az állampolgárok megírhassák a kérdéseiket, aggodalma-

ikat, panaszaikat, bármit. Az olvasók úgy tudták, hogy az új cím pár napon belül 

rendelkezésre áll, és felhívhatják a parancsnokságot, hogy megkérdezzék. Fling 

kétségkívül kiadta. 



- Így úsztak be a halak - mondta újra West, a Millert kortyolgatva. - Így kellett 

történnie, hacsak nem valaki a rendőrségen belül követte el. 

- Szabotázs. Vírus - gondolkodott fennhangon Brazil. 

- Attól tartok, ez is megtörténhetett - mondta Hammer. - De ha elvetjük, hogy 

vírusról vagy a rendszer szándékos tönkretételéről van szó, akkor a hal egy jelkép 

is lehet, esetleg valamiféle kód. 

- Talán szokás szerint gúnyt űznek belőlünk - tódította West. 

- Először mi vagyunk a nindzsák, aztán a mucsaiak, aztán Neegees. És most 

halak. Talán azt jelenti, hogy szárazra vetett hal, vagyis mindenki azt szeretné, ha 

hazamennénk. 

- Szerintem nem arról van szó, hogy szárazra vetett halak vagyunk, vagy egy-

általán halak, és kész - szögezte le Hammer. 

- Talán halásznak valamit - West nem szállt le róla. 

- Mit? - kérdezte Brazil. - És ha nem haragszik, főnök, meginnék egy sört. 

- Tessék csak. 

Brazil felállt, és kiment a konyhába. 



- Nyomokat keresnek? Bűncselekményhez partnert? Hivatkozási helyeket? - 

folytatta West. 

- Ostobaság - járkált Hammer. 

Niles visszaténfergett az ebédlőbe, Brazil pedig a nyomában jött egy doboz 

Heinekennel. 

- Elvettem a jobbikat - szabadkozott udvariasan Westnek. - Remélem, nem 

haragszol! 

- Nem az enyém, hanem Jim jó cucca.  

Brazil leült, és egy hajtásra kiitta az üveg felét. 

- Andy, van valami módja, hogy kiderítsük, honnan jött ez a hal? - gondolko-

dott fennhangon Hammer. 

Brazil a torkát köszörülte. Égett az arca, a szíve tompán és összevissza vert. 

- Kétlem - felelte. 

- Bontsuk csak szét! - Hammer abbahagyta a járkálást, és közelebb hajolt a 

ragyogó színekben pompázó térképhez a képernyőn. - A 219-es szektort villódzó 

vörössel rajzolták körül, és abban egy, kettő, három, négy... tizenegy kis élénkkék 

hal van. Máshol mindenütt a szokásos ikonokat látni. 



A beosztottjaira nézett. 

- Lehet, hogy ez valami figyelmeztetés? - kérdezte. 

- Halak? - törte a fejét Brazil. - Csak néhány halpiac van a 219-esben. Nincs 

tó vagy víztároló, vagy akár csak tengeri ételeket felszolgáló étterem, a Vörös Ho-

már és a D kapitány kivételével. 

- Milyen illegális lehetőség van a hal felhasználására? - próbálkozott Hammer. 

- Feketepiac elképzelhetetlen, hacsak nincs egy halakkal kapcsolatos törvényja-

vaslat, amelyről nincs tudomásunk, egy készülő óriási haladó és az abból elkerül-

hetetlenül következő bevételek. 

- Hmmm. - Brazil ezen a ponton hajlandó volt bármit figyelembe venni. - Ve-

gyük csak ezt végig! Mondjuk, ez a szenátusban zajlik, és még senki sem tud róla, 

és mivel az egyik elsődleges átjáró a szenátus igazságügyi bizottsága, és a hal fon-

tos kérdés, megeshet-e, hogy valahogy rákapcsolódtunk az adataikra, miközben a 

miénk áthaladt? 

- Megfájdult a fejem - jelentette ki Hammer. - És kérem, Virginia, szedje le a 

macskáját a lábfejemről! Nem mozdul. Megdöglött talán? 

- Gyere ide, Niles! 

 



Tizenegyedik fejezet 

 

Gyom megpróbált talpra állni, de visszaesett a fenekére. Végigmászott a pad-

lón, az új tetoválása lüktetett. Füst meggyújtott fél tucat vastag gyertyát, és több 

korsó vizet meg papírtörülközőt vitt oda. Gyom pedig kezdte feltakarítani a mocs-

kát, és biztos újra kidobta volna a taccsot, ha lett volna még valami a gyomrában. 

- Most pedig menj ki, és vedd le a nadrágodat meg az ingedet! - parancsolt rá 

Füst. 

- Minek? - lehelte Gyom, miközben a gyomra úgy hánykolódott, mint a hul-

lámzó tengeren egy kis csónak. 

- Ilyen büdösen nem szállsz be a kocsimba, gyépés! Addig öntsd magadra a vi-

zet, míg tiszta nem leszel, hacsak nem akarsz haza gyalogolni!  

Gyom óvatosan végigtámolygott a szobán a reszkető gyertyavilágnál, végül át-

lépett az eltolható ajtó keretén. Lehámozta magáról az inget és a farmert. Nem volt 

már olyan meleg, mint korábban, és rettenetesen reszketett, mialatt egyik korsó 

vizet a másik után locsolta magára. Sovány kis testén nem volt más, mint az át-

ázott boxeralsó és lábán a Nike edzőcipő, amely minden lépésnél csucsogott. 

- Van valamid, amit felvehetnék? - kérdezte Füstöt, aki megint vodkát nyakalt. 



- Mi van azzal, ami rajtad volt? 

- Így nem mehetek sehova! - könyörgött Gyom. - Jaj, haver, úgy fáj a fejem. 

Kavarog a gyomrom, és majd' megfagyok, Füst. 

Füst átnyújtott egy pohár vodkát. Gyom csak meredt rá. 

- Idd meg! Jobban leszel - biztatta Füst. Füst az italos rekeszek mögé ment, és 

egy összehajtott Gotcha farmerral, egy fekete pólóval, egy Chicago Bulls felsővel 

meg egy széldzsekivel és egy sapkával jött vissza. 

- Az egyenruhád - mondta Füst büszkén.  

Gyom egy pillanatig boldog volt, és azt is elfelejtette, hogy lüktet a feje. Fon-

tosnak érezte magát, míg nagy nehezen áthúzta a bő farmert az átázott cipőjén, 

aztán belebújt a pólóba és a felsőbe. Nem akart több vodkát, de Füst beleerőltette. 

Gyom nemigen tudott magáról, míg botladozva Füst után evickélt a sötét erdőben, 

aztán elért a szexbolthoz, kocsik mögött rejtőzött, míg tiszta lett a levegő, aztán 

beugrott az Escortba, és eltűzték onnét. Gyom kezdte azt hinni, nem is olyan ré-

mes a helyzet, amikor Füst egyszer csak megállt egy sötét utcasarkon a Westover 

Hillsen. Hátranyúlt, és előhúzott két sötétkék párnahuzatot. Az egyik üres volt, a 

másikban volt valami, ami folyton zörgött. 

- Szállj ki, és fogd be a rohadt szádat! - förmedt rá Füst. - Egy hangot se hall-

jak! 



Gyom levegőt is alig mert venni, miközben Füstöt követte a Clarence utcán az 

egyszerű fehér faborítású házhoz, amelyet egy kidőlt-bedőlt palánkkerítés vett kö-

rül, és a palánkok között egyenetlen közök tátongtak. A vörösfenyőből ácsolt te-

rasz úgy megdőlt, mintha erős szélben vitorlázna, és a házhoz épített hatalmas ga-

rázs aránytalanul nagy volt a házhoz képest. A felhajtón egy régi Chevy Cavalier 

kombi állt, a ház több szobájának is világos volt az ablaka, és az elkerített kennel-

ben egy kutya ugatott. 

- Tedd, amit mondok! - súgta Füst. 

- És a kutya? 

- Pofa be! 

Füst az üres utcát vizslatta, majd összegörnyedve átrohant az udvaron, fák 

mögé bújt, végül a csukott garázsajtóval szembeni sarkon lekucorodott. Gyom 

közvetlen mögötte loholt, a szíve hevesen vert, amikor Füst belenyúlt a huzatba, és 

elővett egy maroknyi távirányítót. Egyiket a másik után próbálta ki. 

- A francba! - suttogta, amikor semmi sem történt. 

A nyolcadik próbálkozásra végre sikerrel járt. Az otthon összeállított Sears ga-

rázsajtó lassan és beteges nyikorgással felnyílt. Nem gyulladt fel újabb lámpa. A 

kutya egyre csak ugatott. Gyom fejében megfordult, hogy elfut, és Füst megérez-

hette, mert megragadta a gallérjánál fogva. 



- Ne szórakozz velem! - vicsorogta Gyom fülébe. Füst egy kis elemlámpát vett 

ki a zsebéből. Körülnézett. A házban ugyanazok az ablakok voltak világosak. 

Semmi sem mozdult. 

- Kövess! - suttogta Füst. 

Gyom agya úgy lötyögött a koponyájában, mint egy tojássárgája. Nem látott 

tisztán. Megragadta Füst ingének a csücskét, és mögötte kúszott. Néha megbotlott 

a betonon, aztán beesett a garázsba. Füst megállt. Körülnézett. Nehezen szedte a 

levegőt, és fülelt. Bekapcsolta az elemlámpát, és a ragyogó fényujj csillogó fűré-

szek, fúrók, kalapácsok és más szerszámok százain kúszott végig, amelyeket 

Gyom fel sem ismert. 

- Egyszerűen hihetetlen - suttogta Füst. - A seggfej egy szöget sem tud egyene-

sen beverni, közben meg itt ez a sok szarság.  

Egy magas, lelakatolt szekrényre világított, amely kincset ígért. Nem vacakolt 

a fémvágóval, amelyet a huzatban hozott, mert egy jobbat látott a falba vert szöge-

ken lógni. Füst leemelte, szétnyitotta és összenyomta a kegyetlen fémcsőrt. Elége-

dettnek látszott. Úgy vágta át a zárat, mintha puha ólom volna, és a lakat csilin-

gelve hullott a sötét padlóra. Füst hangtalanul kinyitotta az ajtót. A lámpával vé-

gigvilágította a polcokon sorakozó álcázókat, céltáblákat, számos doboz lőszert, re-

volvereket, pisztolyokat, puskákat és lőfegyvereket. A keze villámgyorsan mozgott, 

ahogy mindent, amit csak tudott, a huzatokba gyömöszölt, amelyeket Gyom tar-

tott elé. Füst megtöltötte a bő nadrágja zsebeit, kézifegyvereket dugott a nadrág-



korcába. Kinyitott egy száztíz literes fekete zsákot, megtömte, és odaadta Gyom-

nak. A megrakott zsákot a vállára lendítette, mint egy ajándékosztásra készülő 

Mikulás. 

- Fuss! - súgta oda Gyomnak. 

Nagy zörgés és robaj közepette mentek át az udvaron, majd haladtak végig az 

utcán, de sehol sem siettek. Izzadtak és szenvedtek. Akkor lassítottak csak, ami-

kor Füst észrevett egy bukszussövényt, és a zsákokat eldugta mögé. Amint meg-

könnyebbültek, futva igyekeztek az Escorthoz. Beugrottak, és visszahajtottak a 

Clarence utcára, és leparkoltak a sövény mellett. A zsákmány ott volt, ahol hagy-

ták. Füst kiürítette a zsebeit, és mindent, amit lopott, elzárt a csomagtartóba. 

Egyetlen kocsi sem járt arra. Kihalt volt az utca. Bubba kutyája szokása szerint 

ugatott. Füst hisztérikusan kacagni kezdett, amikor elindult. Gyomnak fogalma 

sem volt, hova mennek. Soha életében nem szegte meg a törvényt, kivéve azt az 

esetet, amikor tiszteletlen rajzot készített egy tanáráról, akit nem szeretett, és két 

napra az iskolán belül felfüggesztették.  

- Csak a zsákot tartottam, igazából nem loptam el semmit, ugye, Füst? - kér-

dezte. - És nem is tartok meg semmit. Az egész a tiéd, igaz? 

Füst még jobban nevetett. 

- Hova megyünk? - merte feltenni a kérdést Gyom.  



Füst a cédék között keresgélt 

- Most hazamehetek? - kérdezte Gyom. 

- Persze - felelte Füst. Ütötte a taktust Master P-re. 

- Nem úgy fest, mintha arrafelé mennénk - emelte fel a hangját Gyom.  

Füst rászólt, hogy fogja be a száját. Valahogy a West Cary utcára keveredtek, 

amely a közelében sem volt Gyom lakóhelyének. Füst lefékezett az utca közepén. 

- Kiszállás! - szólt rá Gyomra. 

- De miért? - tiltakozott Gyom. - Itt nem szállhatok ki! 

- Sétálj egy darabon! Így teljesen éber leszel, mire később felszedünk. 

Gyom semmit sem tudott a későbbről. Nem mert rákérdezni. Füst gyilkos in-

dulata tekergőzött, és lecsapni készült. 

- Kifelé, hülye! - figyelmeztette Füst. 

- Nem tudom, hol vagyok! 

- Menj arrafelé, és pár kilométeren belül a saját utcádban leszel. 



Gyom nem mozdult. Az éjszakába meresztette a szemét, a feje lüktetett. Füst a 

tükrökben ellenőrizte a környéket. 

- Két háztömbnyire a lakásodtól, éjjel háromkor találkozunk. A Schaaf és 

Broadmoor sarkán - közölte Füst. 

Gyom nem értette. A gyomra megint rossz irányba nyomott mindent. 

- Hozd a festékeidet is, gyogyós! Olyat, ami jó egy életnagyságú fémszoborra 

egy temetőben.  

Gyom kinyitotta az ajtót, és epét köpött az úttestre. Kiszállt, és megint majd-

nem elesett. 

- Ne feledd, mi történt, amikor legutóbb elkéstél! - emlékeztette Füst. - És ha 

valaki rájön, mit művelsz, komoly kárt teszek benned. 

  

Gyom az útszélre botorkált, és megkapaszkodott egy sebességkorlátozást jelző 

táblában, hogy el ne essen. Utánanézett a sötét utcán eltűnő Füst helyzetjelző 

lámpájának. Erőtlenül zöttyent le, és Istenhez fohászkodott, hogy segítse meg. 

Felkelt, és nem emlékezett, merre kell mennie, sem hogy hol van. Falak és fák mö-

gé bújt, valahányszor fényszórók tűntek fel, és olykor hasra feküdt, és úgy tett, 

mintha nem élne. 



Niles is holtnak tettette magát. Már régen felhagyott azzal, hogy célozgasson 

arra, hogy a gazdi asztalán ült, amikor a halak megjelentek a képernyőn, vagyis 

aznap délben pontosan 12.47-kor. Niles semmit sem tett, hogy előidézze ezt a szo-

katlan jelenséget, és az igazat megvallva azt hitte, hogy az új képernyővédőt az ő 

kedvéért töltötte le a gazdi, mivel tudta, hogy Niles imádja a halat, és a gazdi min-

dig is kereste a módját, hogyan szerezzen Nilesnak örömet, és kösse le a figyelmét, 

hogy a macska ne kerüljön bajba. Hammer megmozdította a lábát az asztal alatt. 

Niles a mancsával átölelte a bokáját, a körmeit behúzta, hogy ne fusson fel Ham-

mer harisnyája, és erősen kapaszkodott. 

- És ha a halat a kokain elrejtésére használják? - vetette fel West. 

- Remek ötlet, Virginia - rázta meg ismét a lábát Hammer. 

- A drogot észrevétlenül ide tudják juttatni Maine-ből, Miamiból vagy más-

honnan - fűzte tovább a gondolatait West. 

- Azonnal állítsuk rá a kábszerosztályt! - adta ki a parancsot Hammer. - És 

reggel első dolga legyen, Andy, hogy felhívja az OII Bűnözési Térképészeti Központ-

ját, és tudja meg, mi erről a véleményük. Reméljük, a halprobléma nem terjed to-

vább, nem egy vírus. 

- Ilyen címmel engem inkább az aggaszt, hány site-ot fertőzhet meg a hálózat-

ban - vallotta meg őszintén Brazil. 



- Mondja meg az OII-nak, hogy sürgősen szükségünk van a megoldásra, és 

amíg ennek a végére nem járunk, ki vagyunk zárva a COMSTAT-ból - emlékeztette 

Hammer. - Muszáj indulnom, mert ki kell engednem Popeye-t. Kérem, hívja ma-

gához a macskáját, hogy megmozdulhassak! 

- Elég legyen, Niles! 

Niles Brazil cipőjére telepedett. Brazil lehajolt, és Niles bordáin zongorázott, a 

macska pedig dorombolt. Niles nagyon szerette Brazilt, és Zongora Embernek ne-

vezte, amikor még mind Charlotte-ban laktak, és Zongora Ember meg Niles gazdija 

jól kijöttek egymással, teniszeztek, lőgyakorlatra jártak, filmet néztek, és arról be-

szélgettek, hogy Zongora Ember egyszer végleg otthagyja a Charlotte Observert, és 

zsaru lesz, hogy olyan történeteket írhasson a bűnözésről, amelyekkel megváltoz-

tathatja az emberek gondolkodásmódját. Niles nagyon vágyott rá, hogy Zongora 

Ember és a gazdija ismét összejöjjenek, még ha emiatt éjjelente le is zavarják majd 

az ágyról. Nilest bosszantotta a gazdija, aki cseppet sem bánt barátságosan Zon-

gora Emberrel, és nem örült, hogy Niles dorombol neki. Niles felugrott Zongora 

Ember ölébe. 

- Bocs, de mennem kell - mondta Zongora Ember Nilesnak. - Köszönöm a sört 

- mondta Brazil udvariasan Westnek, amikor hátratolta a székét. - A kocsijához 

kísérem, Hammer rendőrfőnök, hogy biztonságban legyen.  

West az ajtóhoz kísérte őket. Megint megállt az előszobai asztal előtt, de nem 

időben. Brazil meglátta a virágküldő kártyáját, amelyre West nevét gépelték. 



- Jó éjt - köszönt el West. 

 

Tizenkettedik fejezet 

 

Brazil nyugtalanul és dühösen sétált a Mulberry utca lámpái alatt; aggódott, 

hogy meglesz-e még a BMW-je, és nem törték-e össze. Kísértést érzett, hogy visz-

szamenjen Westhez, és magyarázatot követeljen. Igaz, hogy Charlotte-ban a kü-

lönbözőségük bonyolulttá tette a kapcsolatukat. West idősebb és gyakorlottabb 

volt. Hatalma volt. Az egyénisége homlokegyenest más volt, mint Brazilé. De West 

Brazil mentora volt, amikor az újság rendőrségi rovatánál dolgozott, és önkéntes 

rendőrként járőrözött éjszakánként. Brazil akkor írta a legjobb cikkeit. Díjakat 

nyert, és gyökeresen megváltoztatta az emberek véleményét. És az ő gondolkodása 

is átalakult. Végül úgy döntött, igazi rendőr lesz, ahogy az apja is az volt, és West 

bátorságot öntött belé. Segített neki, és szerette még a vad viharokként kitörő ve-

szekedéseik ellenére is. Felejthetetlenek voltak a kibéküléseik.  

Brazil képtelen volt úgy az asszonyra gondolni, hogy ne élt volna át minden 

érintést és ízt. Nem értette, miért változott meg West egyik pillanatról a másikra, 

és amikor rákérdezett, az asszony nem árulta el az okot. Úgy viselkedett, mintha 

sosem lettek volna barátok vagy szeretők. Brazil nem erőltette, mert talán igaznak 

bizonyult az elsődleges félelme: egyszerűen nem érdemelte meg a szeretetet. Az 



életében senki sem éreztette vele, hogy szeretné. Az apja kiskorában meghalt, az 

anyja önmagát sem szerette, és képtelen volt bárki mást szeretni. West fájó űrt töl-

tött be Brazil életében. Brazil gyűlölte Jimet. Hogy mer Jim virágot küldeni West-

nek! 

 

Füst ráparancsolt Istenségre, Betegre, Csipogóra és Kutyára, hogy tartsák 

szemmel Gyomot, és vigyázzanak, nehogy kerülőt tegyen, és elrontsa az éjszakai 

terveiket. A Csukák ezért Kutya 69-es Pontiac Lemansában indultak el, a West 

Cary sötét utcáin cirkáltak, hiábavalóan keresve a részeg kis anyaszomorítót. 

- Szomjas vagyok - nyávogott Istenség. 

- Én is kibaszottul - hagyta helyben Csipogó. 

- Gyerünk, Kutya! Lássuk, milyen ügyesen végzed a mutatványodat! - heccelte 

Istenség. Kutya utálta, ha cirkuszi számnak nézik, aki mutatványokat csinál. De 

ennek ellenére soha nem tette szóvá. Szépen belement mindenbe, és tette, amit 

mondtak. 

- Milyen ízűt kérsz? - kérdezte. 

- Lássuk csak - tűnődött Istenség. - Valami jegeset, bébi? Esetleg Michelob 

Ice-t? Halálosan unom a Budot meg a többi szart, amiket hozol, és amiknek pisiíze 



van. A jeges ráadásul jobban feldobja az embert, bébi, és jobban forog velem a vi-

lág. 

Istenség viccesnek tartotta magát, és szeretett magában nevetgélni. 

Kutya beállt egy héttől tizenegyig nyitva tartó szupermarket elé, és a hamis 

személyijével vett egy hatos Michelob Ice-t, Csipogó és Beteg pedig elterelték a fi-

gyelmet - Csipogó úgy tett, mintha elesett volna, Beteg pedig felsegítette -, míg Is-

tenség a polcok közt böngészett, és a farmerzsákjába pakolt mindent, amire kedve 

szottyant. 

- Ha megtaláljuk, elszórakozunk vele - fogadkozott Kutya, amikor kikanyaro-

dott a parkolóból és eszébe jutott Gyom. - Nem komálom. 

- Azér', mer' festeni tud bébi, te meg kibaszottul semmihez sem értesz - okos-

kodott Istenség. 

Kutya érezte, ahogy egyre galádabb gondolatai támadnak. 

- Meg kell tanítani az életre - folytatta. - Hogy tiszteletet tanúsítson. 

- Tanítsd csak tiszteletre: Füst letépi a seggedet, és megeteti egy pitbullal - fi-

gyelmeztette Istenség, és a sörét kortyolta. 

- A francba Füsttel! - morogta Kutya, és visszafordult a West Cary utcára. - 

Kibaszottul nem félek tőle.  



Ami persze nem volt igaz. 

  

Kutya még nem volt Kutya, amikor tavaly karácsonykor, miután betöltötte a 

tizenötöt, krekkért nem indult, és össze nem futott Füsttel és Istenséggel a Chim-

borazo Boulevard-on levő bevásárlóközpontnál. Füst eladott neki pár kristályt, az-

tán kirántotta a pisztolyát, visszalopta a kristályokat, megtartva Kutya pénzét is. 

- Hé, add vissza a pénzem, ha nem adod a kristályt! - kiabálta Kutya. 

- Majd ha kiérdemled - felelte Füst. Füst rávette Kutyát, hogy raboljon ki fegy-

verrel egy idős hölgyet a belvárosban, a Monroe-háznál. Kutya negyvenhét dollárt 

adott át Füstnek. Kutya többé nem felejtette el, mit mondott ekkor Füst. 

- Most az enyém vagy. A tulajdonom. - A Glockkal Kutya szeme közé célzott. - 

A rabszolgám vagy. És tudod, miért?  

Kutya azt felelte, hogy nem. 

- Mert szarod sincs az életben. Szarba mégy haza. Az agyad helyén is szar van. 

Olyan kibaszottul, szarosan ostoba állat vagy, hogy idejöttél krekket venni, és ki-

raboltál valami szegény idős hölgyet, akire valószínűleg ráhoztad a szívrohamot. 

Ha meghal, gyilkosságért ülhetsz. Lehet, hogy el is mondom a zsaruknak. 

- Nem teheted! - tiltakozott Kutya összezavarodva. - Azt nem teheted! 



Füst nevetni kezdett Kutyán, és Istenség is vele nevetett. Kutyát Kutyának ne-

vezték, és Csuka lett. Olyan sokszor lógott a suliból, hogy folyton felfüggesztették, 

további lógásra adva ezzel lehetőséget, ami meglehetősen összezavarta a gondola-

tait. Sok mindent nem értett, és valahányszor kérdezősködött, vagy azt mondta, 

hogy nem akar valakit kirabolni, vagy nem akar egy újabb kocsit feltörni, vagy ét-

terembe betörni, akkor Füst elvetemültté vált. Tudta, hogyan okozzon fájdalmat 

Kutyának, és hogyan hozza rá a frászt egy életre. Füst nem csinált ügyet a gyil-

kosságból. Kutya látta, hogy Füst hogy üt el szándékosan állatokat, mint a minap 

is azt a macskát, vagy azt a kiskutyát, amely az úttól messze, valakinek a felhajtó-

ján ült. Füst egyik játéka, a „Taposd el a mókust!” pontosan azt jelentette, aminek 

hangzott. Füst ide-oda szlalomozott, hogy elüssön egy mókust, és számon tartotta, 

hányat sikerült elcsapnia. És azzal is hencegett, hogy a régi lakóhelyén, Észak-

Carolinában megölt valakit. Azt mesélte, hogy bement egy mozgássérült asszony 

házába, és ötvenszer vágta bele a kést, hogy furikázhasson a fogyatékos járgányá-

val. Azt mondta, hogy miután otthagyta valahol a kocsit, visszament, ellopott min-

dent, amire csak szüksége volt, készített magának egy szendvicset és megette, mi-

közben az asszony halott, véres testét nézte, és aztán a ruháját is felnyitotta. Azt 

mondta, olyan ronda volt, hogy még vágott rajta egy kicsit azokon a helyeken, 

amelyeket látnia sem lett volna szabad. És azt is mesélte, hogy korábban a nagy-

anyja is velük lakott, amíg orrba nem vágta, és akkor úgy döntött, hogy elköltözik. 

Füst szerint egyszer nyúzta valamiért, és ebből lett elege. 

Füst nem tagadta, hogy lecsukták a fogyatékos asszony meggyilkolásáért, de 

amint betöltötte a tizenhatot, szabad lett, mint a madár, és a családján kívül senki 



sem tudja, mit tett, és nem is fogják tudni, mert ilyen a törvény. Kutya tisztában 

volt vele, hogy Füst nemsokára megint megöl valakit. Megvolt benne a vágy. De 

Kutya nem akart az lenni, akin kiéli ezt a késztetését. 

- Bébi, ó, bébi - szólalt meg hirtelen Istenség, és egy újabb sörről csavarta le a 

kupakot. - Nézzétek azt a verdát! Mmmm. 

- Gyomot kell keresnünk! - emlékeztette Csipogó. 

- Á, dehogy! - válaszolta Istenség. - Ó, bébi! Itt állj meg, mert én kiszállok! 

 

A West Cary utcán sétáló Brazil fejében úgy szólalt meg a vészcsengő, mint 

egy forgalmat leállító tűzoltókocsi szirénája. Három kamasz fiú és egy prostinak 

látszó lány tapogatta a kocsiját, mintha csoportos erőszakot akarnának elkövetni 

rajta. A fiúk nevetgéltek, és menő mozdulatokkal köröztek a kocsi körül: széles 

szárú farmerjuk lecsúszott a csípőjükre, az egyik szárát felhajtották, a másikat 

hosszan hagyták alul, magas szárú, fűzős sportcipőt, Chicago Bulls felsőt és 

símaszkos sapkát viseltek. A lány rövid fekete szoknyában és mélyen kivágott fe-

kete pólóban volt. Kihívóan bámultak Brazilra, aki hasonlóképpen viszonozta a 

pillantásukat. Brazil kulccsal a kezében egyenesen a kocsihoz ment, a kopott far-

mer alatt rejtőzött a bokájára csatolt Colt Mustane. Pocsék volt a kedve, mielőtt 

ideért, de most életveszélyessé vált. 



- A te kocsid, bébi? - kérdezte a lány. 

- Aha - felelte Brazil. 

- Hol szerezted? 

- A West Broadon, a Crown BMW-nél - válaszolta Brazil egy okostóni mosoly 

kíséretében. - Kitűnő választékuk van. 

- Tényleg? - mondta a lány. - Hát, Szépfiú, az ugyan nem sokat számít, mer' 

én pont ezt választottam. 

Istenség úgy döntött, hogy ő képviseli a bandát. Először is nem volt olyan ré-

szeg, mint a többiek. Másodszor az autós pasi istenien nézett ki, és a lány úgy vél-

te, elszórakozik egy kicsit. 

- Ide figyelj, bébi! - lépett közelebb Istenség. - Vidd el, kérlek, a kis Istenséget 

egy kis körre azzal a príma kocsiddal, oké? 

Még közelebb lépett, Szépfiú meg hátrált. A másik három körbefogta. Szépfiú a 

sofőr felőli ajtónál állt, az utcai punkok körülötte. 

- Mi a baj, édes? - Istenség megérintette Szépfiú mellkasát. - Húúú! Micsoda 

férfi! Mmmm.  

Két tenyerével a férfi mellkasának támaszkodott, és tetszett, amit kitapintott. 



- Ne érj hozzám! - figyelmeztette Szépfiú. Csipogó Szépfiú képébe mászott. 

- Mit mondtál neki, faszfej? 

- Azt, hogy ne érjen hozzám. És szállj le rólam, seggfej! - válaszolta Szépfiú 

anélkül, hogy felemelte volna a hangját. 

- Tűnés az utamból! - parancsolta Istenség. - Ő az enyém. 

Csipogó félreállt. Istenség újra meg akarta érinteni Szépfiút. 

Érdekelte, milyen lenne, ha az is megérintené őt. A mellét Brazil karjához dör-

gölte. 

- Milyen érzés, bébi? - gügyögte. - Nekem nagyon jó. 

- Mi a faszt csinálsz? - kiáltott fel Kutya. Megragadta Istenség könyökét, és el-

húzta. 

- Haver! - Beteg bolondos köröket kezdett leírni. - Füst meglát, kinyír minket! - 

Majdnem sikoltott.  

Csak Csipogó tartotta meg magának a véleményét. Elege volt Istenségből, aki 

úgy mutogatta a bájait, mintha valami VIP-es Vipera volna, akin mindenki szágul-

dozni akar. 



- Hagyd a fehér pofát! - figyelmeztette Istenséget. - Vigyük a verdáját, és húz-

zunk innen! - javasolta idegesen Kutya. Körülnézett, és megnyalta a száját. 

- Nem adom a kocsit - közölte Szépfiú. - Nincs kifizetve.  

Istenség megint felnevetett, és közelebb húzódott hozzá. 

- Nincs kifizetve! - hahotázott. - Nincs kifizetve! Hát ezt jó tudni, bébi, mer' 

nem akarunk olyan verdát lopni, amelyik nincs kifizetve! 

Beteg, Kutya és Csipogó is csatlakoztak hozzá. Röhögni és gúnyolódni kezd-

tek, olyan peckesen járkáltak, mint egy baromfiudvaiban a csirkék, a nadrágjuk 

egyre lejjebb csúszott, a boxeralsójuk meg mindjobban kilátszott. 

Istenség megint rátette a kezét Brazilra; tömjénszaga volt, a bűzös lehelete 

megcsapta Brazilt. Az ujjhegyével a férfi mellkasát simogatta, de amikor hozzási-

mult, és a csípőjét hozzádörgölte, Brazil ellökte. 

- Csak akkor érhetsz hozzám, ha megengedem! - mondta Brazil ellentmondást 

nem tűrő hangon. 

- Faszfej! - sziszegte a lány. - Istenséget senki sem lökheti el.  

A rövid szoknya alá nyúlt, és kihúzott egy vékony pengéjű rugós bicskát. Ki-

pattintotta. A hosszú penge megcsillant a bizonytalan utcai fényben. 



- Ideje lelécelni, haver! - mondta a hitvány, rövidre nyírt hajú kis srác. 

- Tedd el a kibaszott kést! - szólt rá a buta gyerek Istenségre. 

- Szálljatok le rólam! - vetette oda dühösen Istenség. - Lépjetek le, faszfejek, 

most rögtön! Nekem még dolgom van, és egy szép új kocsival akarok autókázni! 

- Ha itt hagyunk, Füst kinyír! - jelentette ki józanul a buta. 

- Ha nem hagytok, én nyírlak ki! - ígérte Istenség.  

A három srác elinalt. Befordultak a sarkon a Robinson utca felé. Istenség Bra-

zil torkának szegezte a kést, és közelebb ment. 

- Azt hittem, kettesben akarsz velem maradni - mondta Brazil, mintha soha 

semmitől sem félt volna vagy félne. - Miféle kezdet ez? 

- Ne baszogass! - mondta Istenség halkan és fenyegetően. 

- Azt hittem, pontosan ezt akarsz velem. Baszni. 

- Ha végeztem veled, bébi, többé senkit sem fogsz megbaszni. 

Brazil a távirányítót a BMW ajtajára szegezte, és a zár kattanva kinyílt. 

- Ültél már ilyenben? - kérdezte Brazil, amikor a fény megcsillant a késen.  



Tudta, hogy gyorsabban meg tudná ragadni, mint ahogy a lány szúrni tudna, 

de ő is megsérülne, valószínűleg súlyosan. Más ötlete támadt. Kinyitotta a kocsi 

ajtaját. 

- Mit szólsz hozzá? - kérdezte. 

Istenség képtelen volt parancsolni a tekintetének: a kocsi belsejében vándo-

rolt, befogadta a puha bőrülést és a vastag szőnyeget. 

- Mássz be! - invitálta Brazil.  

A lány habozott. 

- Mi baj? Félsz, hogy velem látnak? - kérdezte a férfi. - Félsz, hogy a barátod 

csinál valamit? 

- Semmitől sem félek - rivallt rá Istenség. 

- Lehet, hogy nem úgy nézek ki, ahogy kellene? - kérdezte Brazil. - Nem va-

gyok megfelelően öltözve?  

Féloldalt ült a vezetőülésen. Lehúzta a Polo márkájú ingét, és hátradobta. Is-

tenség a meztelen mellkasára meredt. Izzadság gyöngyözött a férfi bőrén. Brazil 

felkapott egy Braves baseballsapkát a műszerfalról, és fordítva a fejébe nyomta. 

Istenség elvigyorodott, és leeresztette a kést. 



- Nike már van rajtam - emelte fel a jobb lábát Brazil. - Most már csak a nad-

rágszáramat kell feltűrnöm, és máris bemászhatsz mellém, bébi. És autózhatunk 

egész éjjel.  

Istenség kacarászni kezdett. Hangosabban nevetett, amikor Brazil lehajolt és 

kezdte felhajtani a nadrágszárát, de elállt a lélegzete, amikor Brazil váratlanul egy 

Colt Mustangot szegezett a szeme közé. A rugós bicska zörögve az úttestre esett. 

Istenség futásnak eredt. Egy ócska, sötétszürke Lemans fordult be nagy robajjal a 

sarkon, és a vezető a fékre taposott. Kinyílt a hátsó ajtó, és Istenség beugrott. Bra-

zil a West Cary utca közepén állt leeresztett fegyverrel, a szíve hevesen zakatolt. 

Megfordult a fejében, hogy üldözőbe veszi támadóit, de a józan esze azt súgta, 

hogy hagyja őket békén. A Lemans olyan gyorsan szívódott fel, hogy Brazil csak 

egy virginiai rendszámtáblát látott. Beszállt a BMW-be, és hazafelé indult a West 

Cary utcán. 

A Lemans először lassan gurult arra; iszonyú zajt csapott, az úttesten maga 

után húzta a kipufogódobját, és a szikrák úgy pattogtak, mintha a kocsi gyufa 

volna, amely meg akarja gyújtani az utcát. A basszus olyan erősen szólt, hogy job-

ban lüktetett az éjszakában, mint Gyom feje. Gyom felhorzsolta a tenyerét, amikor 

az utolsó pillanatban egy árokba vetette magát. Kikukkantott a gyomok között, és 

látta, hogy négyen ugrálnak az autóban a rap ütemére. Az egyik visszanézett, mi-

közben meghúzott egy üveget. Gyom elborzadva jött rá, hogy Istenség, Csipogó, 

Beteg és Kutya ülnek a kocsiban, és valószínűleg őt keresik. Tíz után történt, hogy 

Gyom másodszor is meghallotta a feltuningolt motor iszonyatos robaját, a kipufo-



gódob csörömpölését és a mély düb-düböt a távolból. Átvetette magát egy falon, és 

valami gazdag ember kertjében lekuporodott egy lucfenyő mögött; a pasi valami 

téglából rakott palotában lakott, amelynek fehér oszlopai voltak. A Csukák eltűn-

tek az utca végén. Gyom jó öt percet várt, mielőtt előbújt volna. Pontosan abban a 

percben mászott át a falon, amikor halk motorzaj mellett feltűnt a kanyarban egy 

kis sportkocsi, és a magasra állított fényszóró sugara úgy szögezte az éjszakára 

Gyomot, mint éjjeli pillangót az ablakra. 

 

Tizenharmadik fejezet 

 

Bubba olyan elfoglalt volt, hogy még egy korty Tangót sem ivott, pedig az ital 

már akkor szobahőmérsékletű volt, amikor Honey gonoszkodva a termoszba töltöt-

te, és ezért akkor is szobahőmérsékletű lett volna, ha lett volna ideje meginni. Egy 

szemernyi esély sem volt arra, hogy Bubba eljusson a pihenőbe, és a mikroban 

felmelegítse a Taco Bell ebédjét, amelyet Honey csak azért nem rontott el, mert 

nem volt rá alkalma. Bubbának egy perce sem volt, hogy az Icehouse-ra vagy a 

Molson Goldenre vagy a Foster-féle világos sörre gondoljon, amely megtöltötte a 

mosókonyhai hűtőt, és várta, hogy reggelente fél nyolckor - a szabadnapjai, kedd 

és szerda kivételével - kimerülten hazaérjen. Bubba semmit sem evett, ivott vagy 

szívott, ami nem Philip Morris volt. Ha nem költött volna annyit a Philip Morris 

termékeire, a dzsipjére és a szerszámaira, nem vett volna mást, mint Philip Morris 



részvényeket. Bubba Fluck érzéseit a düh forrpontjáig korbácsolták fel. Úgy bán-

tak vele, mint egy kutyával, miközben pokoli gyorsasággal igyekezett felpörgetni a 

termelést a 8-as csarnokrészben. Igaz, egy csomó selejt hullott a padlón elhelye-

zett ládákba, amelyek aztán a tépőterembe kerültek, ahol majd egy gépbe öntik 

őket, amely szétválogatja és kinyeri az értékes dohányt a papírból. De Bubba nem 

tudott beletörődni a kudarcba. Úgy számolta, hogy ha három műszak alatt har-

mincmillió csomag cigarettát gyártanak huszonnégy óra alatt, akkor ő, Isten sege-

delmével, a műszakváltásig további félmillió szálat vagy huszonötezer csomagot 

termelhet. Bubba úgy dolgozott, mint egy megszállott. Ide-oda rohangált a számí-

tógép és a gyártósor között. Amikor a húzási ellenállás túl közel került a veszély-

zónához, Bubba rögtön ott termett, hogy utánaigazítson. 

Ösztönösen tudta, mikor fogy el a ragasztó, és gondoskodott arról, hogy a ki-

szolgáló időben odatolja a taligán. Amikor ismét elszakadt a füstszűrő papírja, 

Bubba rekordnak számító harmincegy másodperc alatt visszatekerte a légcsator-

nán át az adagolóhengerhez, átfűzte a díszítőn, és megnyomta az újraindító gom-

bot. Amikor a papír ezek után újra elszakadt, rájött, hogy tompák a vágófej kései, 

és odahívott egy technikust, hogy élezze meg őket. Bubbát kiverte a víz az elvesz-

tegetett percek miatt, és még gyorsabban dolgozott, hogy behozza a lemaradást. 

Újabb három óra következett megállás nélkül, amikor semmi baj sem történt, és 

hajnali négyre a termelési jelentésen az állt, hogy Bubba csak 21 350 dupla szál-

lal, vagyis kevesebb, mint két perccel van elmaradva az 5-ös csarnokrésztől. Betty 

Council termelési felügyelő ellenőrizte a minőséget, felügyelte a gép- és villanysze-

relőket, és koordinálta a műszakokat. Hetek óta Bubbán tartotta a szemét, mert 



úgy tűnt, több műszaki problémája adódik, mint a többi gépkezelőnek. Gig Dan 

azt mondta, hogy kezd elege lenni Bubbából. 

- Hogy megy? - kiáltott oda Bubbának, miközben a gép leszívta a kevert do-

hányt, és a szálak szemmel követhetetlen gyorsasággal formálódtak. 

Bubba olyan elfoglalt volt, hogy válaszolni sem tudott. 

- Nem kell belepusztulnod - tanácsolta Council, aki ismét kinevezés előtt állt, 

mert okos volt, szorgalmas, és több hónappal korábban három százalékkal nőtt a 

termelés, mert versengésre buzdított a csarnokrészek között. 

- Megvagyok - felelte Bubba, mialatt a szálakat megragasztották, megvágták, 

továbbították az átemelő dobba, a szalag újabb késhez és fogófejhez szállította 

őket, onnan pedig egy következő dobba kerültek. A préselt dohánytömb etetőgarat-

jánál levágták a következő adagot, és a szálakhoz adagolták. 

- Elképesztő! - kiáltotta túl a gép robaját és kattogását Council. - Maszattal 

fej-fej mellett haladtok! 

 

Brazil a gázra taposott, hogy utolérje a gyereket, aki az útszélen cikcakkban, 

botladozva futott. A rendőrségnél elfogadott ténynek tekintették, hogy ha a gyanú-

sított fut, annak általában oka van. Brazil leengedte az ablakát. 



- Mi az ábra? - kiabált ki vezetés közben, a gyerek pedig tovább vágtatott. 

- Semmi - lihegte a gyerek. A szeme fehérje körben látszott tágra meresztett 

szeméből, miközben a félelem tovább hajtotta Nike edzőcipőjét. 

- Valami csak van, különben nem rohannál - kiabálta vissza Brazil. - Állj meg, 

hogy beszélhessünk! 

- Nem tudok. 

- Dehogynem. 

- Á-á. 

Brazil a gyerek elé vágott, lehúzódott a járda mellé, és kiugrott. A gyerek kime-

rült és kapatos volt. Bulls felsőt viselt, és még a sötétben is kissé ismerősnek tet-

szett. 

- Hagyjon békén! - sikította, amikor Brazil hátulról elkapta a felsőjét. - Nem 

csináltam semmit! 

- Tyűha - mondta Brazil. - Nyugodj meg! Válj egy percet! Mi már találkoztunk! 

A Godwinba jársz, te vagy a művész. Valami furcsa neved van... Mi is? Gyógy? 

Gyík? 



- Nem mondok semmit! - A gyerek zihált, az arca fénylett az izzadságtól, amely 

lecsorgott az állán.  

Brazil körülnézett, a fejét törte, és hallgatózott. Senki mást nem látott. Sehon-

nan sem szólt a riasztó, az utca sötét volt, az éjszaka csendes. 

- Gyom - jutott hirtelen az eszébe. - Úgy van, ez a neved. 

- Nem - tiltakozott Gyom. 

- De igen. Biztos vagyok benne. Én Andy Brazil vagyok. 

- A zsaru, aki eljött a suliba - vádolta Gyom. 

- Valami gond van vele? - kérdezte Brazil. 

- Hogy lehet, hogy BMW-vel jár ezen a környéken? - szegezte neki a kérdést 

Gyom. 

- Ennél jobb kérdés, hogy miért vagy részeg, és miért rohansz úgy, mint egy 

eszeveszett? 

Gyom felnézett oda, ahol a hold lett volna, ha nem takarják felhők. 

- Hazaviszlek - határozott Brazil. 



- Nem kényszeríthet - szegült szembe Gyom. A szavai elmosódtak, és egymás-

ra csúsztak. 

- De még mennyire, hogy kényszeríthetlek - nevetett Brazil. - Részegen mutat-

kozol nyilvános helyen. Kiskorú vagy. Vagy bejössz a rendőrségre, vagy hazavisz-

lek, és a helyedben én az utóbbit választanám, bevennék egy aszpirint, és lefe-

küdnék.  

Gyom gondolkodóba esett. Eldübörgött mellettük egy bútorszállító, aztán egy 

kombi. Gyom még mindig a ruhaujjával az arcát törölgetve töprengett. Elhúzott 

mellettük egy VW Rabbit, majd egy dzsip, az ALBÉL-re emlékeztette Brazilt, aki 

végül vállat vont, és visszasétált a kocsijához. Kinyitotta az ajtót. 

- Hívok egy járőrkocsit, hogy vigyen be az őrsre - közölte. - Nem szállítok rabot 

a magánautómon. 

- Azt mondta, hazavisz - vágott vissza Gyom. - Most meg azt mondja, hogy 

nem. 

- Azt mondtam, hogy nem viszlek be az őrsre.  

Brazil becsukta az ajtót. Gyom feltépte az anyósülés felőli ajtót, becsusszant a 

bőrülésre, aztán becsatolta magát, és nem szólt egy szót sem. Brazil kikanyarodott 

a West Caryre. 

- Mi az igazi neved? - kérdezte Brazil. 



- Gyom. 

- Hogy lett ilyen neved, hm? 

- Nem'tom. - Gyom lebámult a be nem fűzött magas szárú cipőjére. 

- Dehogynem. 

- A papám a városnál dolgozik. 

- És? - biztatta Brazil. 

- Füvet nyír meg ilyesmi. Gyomot húzkod. Szóval azért hívott így, mert úgy 

növök, mint a gyom. 

Egy szempillantás alatt megalázottság és rémület lett úrrá rajta. 

Kétség sem fért hozzá, hogy sosem nőtt úgy, mint a gyom, és máris sokat árult 

el a zsarunak. Figyelte, ahogy a zsaru leírja egy kis noteszre, hogy Gyom. A franc-

ba! Ha a zsaru rájön, hogy Csuka, vége van. Füst kinyírja. 

- Mi a vezetékneved? - kérdezte Brazil. 

- Jones - hazudta Gyom.  

Brazil ezt is leírta. 



- Mit jelent az ötös? 

- Mi van? 

- Az ujjadra tetovált ötös. 

A félelem pánikká erősödött. Gyom agya felmondta a szolgálatot. 

- Nincs tetoválásom - mondta bután. 

- Igen? Akkor mi az, amit látok? 

Gyom úgy vizsgálta meg először az egyik, aztán a másik kezét, mintha eddig a 

percig még sosem látta volna. Rámeredt az ötösre, és megdörzsölte a hüvelykujjá-

val. 

- Nem jelent semmit - válaszolta. - Csak úgy csináltam. 

- De miért ötös? - erősködött Brazil. - Biztos okkal választottad.  

Gyom remegni kezdett. Ha a zsaru rájön, hogy az ötös Gyom rabszolgaszáma, 

akkor már egyikből következik a másik, és... 

- A szerencseszámom - felelte Gyom, és a Bulls felső alatt veríték csorgott le a 

hónaljából az oldalán.  



Brazil a CD-lejátszón keresgélt; előbb a Mike and The Mechanicsot választot-

ta, aztán áttért Elton Johnra, majd megállapodott Enyánál. 

- Hogy bírja ezt, haver? - bökte ki végül Gyom. 

- Miért? 

- Nincs benne semmi. Se dobok, se cintányér, se szavak, amelyek jelentenek 

valamit. 

- Talán a szavak nekem jelentenek valamit - felelte Brazil. - Talán nem érdekel 

a dob vagy a cintányér. 

- Tényleg? - dühödött fel Gyom. - Csak azért mondja, mert én cintányéron ját-

szom, és nemsokára dobolni is tanulok! 

- Megmondod, hova menjünk? - kérdezte Brazil. - Vagy titok? 

- Lefogadom, hogy semmit sem tud a cintányérról - füstölgött Gyom, akinek a 

logikája ki-kihagyott, ahogy a sötétségben elringatta a kényelmes utazás. - Az 

Azalea Parádén is részt veszünk. 

- Tudom, hogy valahol a Godwin környékén kell laknod, különben nem jár-

hatnál oda iskolába - tűnődött Brazil egyre elkeseredettebben. 



Gyom elszundított. Büdös volt, és Brazil továbbra sem tudta, miért volt része-

gen az utcán, és miért rohant úgy, mintha Hasfelmetsző Jack üldözné. Brazil oda-

nyúlt, és gyöngéden megrázta. Gyom majdnem kiugrott a tetőn. 

- Nem! - sikoltotta. 

Brazil felgyújtotta a belső világítást, és alaposan szemügyre vette a gyereket. 

Most vette csak észre, hogy az ötös szám a kezén puffadt és véres. 

- Mondd meg, hol laksz! - mondta határozottan. - Ébredj, Gyom, és mondd 

meg! 

- A Henrico Doktoroknál. 

- A kórháznál?  

- Aha. 

- A Henrico Doktorok Kórházánál laksz? 

- Aha. Úgy fáj a fejem! 

- Az nem tartozik a Godwin körzetébe. 

- Az apám lakik arra. A mamám nem. 

- És most kihez mész haza, Gyom? Anyádhoz vagy apádhoz? 



- Nemigen megyek apám közelébe. Csak néha, esetleg kéthavonta hétvégén, 

hogy elmehessen hazulról, és békén hagyjon, ami nekem is megfelel. 

- Melyik utcában lakik a mamád? 

- Forest és Skipwith. Megmutatom. - A gyerek nyelve a szájpadlásához ragadt.  

Brazil felemelte Gyom jobb kezét az öléből. 

- Miért tetováltattad rá ezt a számot? - kérdezte újra. - Valaki rábeszélt? 

- Sok mindenkinek van - húzta el a kezét a gyerek. 

- Szerintem most csináltattad - mondta Brazil. 

- Lehet, hogy éppen ma. 

 

Tizennegyedik fejezet 

 

Feuer kormányzó és a társasága feltehetően más fogásokkal és beszélgetések-

kel volt elfoglalva. Még nem kerültek elő a La Petite France-ból, és Roop elunta a 

várakozást. Úgy döntött, körülszimatol a halas üggyel kapcsolatban, és felhívta 



Hammer otthoni számát, amelyet Flingnek köszönhetően meggondolatlanul kiad-

tak Roopnak. 

- Hammer - szólt bele a rendőrfőnök a telefonba. 

- Itt Artis Roop beszél. 

- Mizújs, Artis? 

- Gondolom, azt szeretné kérdezni, honnan tudtam meg a számát... 

- Benne van a telefonkönyvben - szakította félbe Hammer. 

- Hát igen. Ezzel a halas üggyel kapcsolatban vizsgálódom, Hammer rendőrfő-

nök, és... 

- Halas? - Az asszony hangja riadtnak tűnt. - Ki beszélt erről? 

- Nos, inkább nem fedném fel a forrásaimat. De ha halszóródás van, szerintem 

a nyilvánosságot is értesíteni kéne, hogy meg tudják óvni magukat, vagy ha má-

sért nem, azért, hogy munkába menet reggel más útvonalat válasszanak. 

- Amennyire én tudom, sehol sem szóródott szét hal - jelentette ki határozot-

tan Hammer. 

- Akkor meg miről beszélnek az emberek? 



- Az ügy, amelyet említett, Artis, házon belüli. 

- Nem értem! 

Roop izgatott lett, miközben az étterem ajtaja továbbra is zárva maradt, és 

bent sem volt mozgolódás. Hirtelen eszébe jutott, hogy a kormányzó talán a hátsó 

bejáraton át menekül. Talán már el is ment. Roop kihúzta a telefont az öngyújtó-

ból, és beszéd közben kikászálódott a kocsiból. 

- Hogy lehet a hal vagy egy halszóródás belső ügy? - ütötte tovább a vasat. 

- Működési zavar a számítógépben - magyarázta meg Hammer. 

- Ó! - képedt el Roop. - Még most sem értem. A hal valamiféle vírus? 

- Reméljük, nem - válaszolta Hammer, aki mindig őszinte volt, kivéve, ha nem 

volt hajlandó valamit kommentálni. 

- Szóval összeomlott a COMSTAT telekommunikációs rendszer? - tapintott az 

ügy elevenére Roop.  

Hammer tétovázott, aztán így válaszolt: 

- E percben igen. 

- Mindenütt? 



- Nincs több mondanivalóm - felelte kereken Hammer. 

Roop biztosra vette, hogy nagyszabású ez a halprobléma. De e percben sürgő-

sebb dolga is akadt. A La Petite France-ból a Különleges Védelmi Egység állami 

rendőrei léptek ki, a kormányzó nem sokkal mögöttük jött. Kamerák lámpái gyul-

ladtak fel, vakuk villogtak minden irányból, a kormányzó nyájas és rendíthetetlen 

volt, csakúgy, mint a felesége, mivel régen hozzászoktak ehhez a cirkuszhoz. Roop 

hallgatta a kormányzó úr - így, kormányzó úr - úgy-ot, és örült, hogy Feuer semmit 

sem kommentált. Roop lezseren odasétált Jedhez, a kormányzó KVE sofőrjéhez. 

- Nem akarom zavarni - mondta Roop. - Sajnálom, hogy ilyenkor zaklassam.  

Még egy vacsorát sem ehet végig úgy, hogy ne lihegnének a nyomában. 

- Bárcsak mindenki így gondolkodna - válaszolta Jed. 

- Hogy tud ezzel parkolni? - kérdezte Roop, miután minden oldalról megvizs-

latta a hosszú és csillogó fekete Lincoln limuzint.  

Jed úgy nevetett, mintha a parkolás semmiség volna. 

- De komolyan - erősködött Roop, miközben a kormányzót és a feleségét hatá-

rozottan a limuzinhoz kísérték. - Eleve képtelen volnék sofőrködni. Bárhol eltéve-

dek. Tudja, milyen nehéz odaérni egy bűnügyi helyszínre, amikor az ember azt 

sem tudja, hol a pokolban jár?  



Roop utánanézett Jednek, akiről köztudott volt - egyedül a kormányzónak 

nem volt róla sejtelme -, hogy befolyásolható, megalkuvó és álnok. 

- Viccel? - nyitotta ki Jed a hátsó ajtót a kormányzói pár előtt, akik beszálltak. 

- Jó estét, kormányzó úr. Jó estét, Mrs. Feuer - hajolt be udvariasan Roop. 

- Magának is - felelte a kormányzó, aki nagyon szívélyes ember volt, ha sike-

rült a közelébe férkőzni. 

- Láttam a Találkozás a sajtóval-ban - jegyezte meg Roop. 

- Valóban? 

- Igen, kormányzó úr. Nagyszerű volt. Hála az égnek, hogy valaki végre kiállt a 

dohányipar mellett. 

- Ésszerű - felelte a kormányzó. - Én személy szerint nem dohányzom, de úgy 

vélem, mindenkinek jogában áll választani. Senki sem kényszeríti a dohányzásra, 

és nem tűnik jó kilátásnak a munkanélküliség és a feketepiacon árult cigaretta. 

- Azután jön majd az alkoholtilalom - folytatta Roop jogos felháborodással. 

- Ha beleszólásom van, nem. 

- Füstölők kontra illegális cigarettagyártók; kormányzó úr - vetette be Roop azt 

a mondatot, amelyről úgy tartotta, Pulitzer-díjat szerez neki. 



- Ez tetszik - bólintott a kormányzó. 

- Nekem is - tette hozzá a First Lady. 

- Füstölők - mosolyodott el fanyarul a kormányzó. - Mintha az ALRI-nek nem 

volna e nélkül is elég dolga. Egyébként - fordult Roop felé - azt hiszem, nem ismei-

jük egymást. 

 

A Henrico Doktorok Kórháza utáni sarkon túl álló kis ház téglából épült, fris-

sen festett kék zsalugáterei voltak, és szépen gondozott udvara. A felhajtót murvá-

val szórták fel, és nem állt rajta autó. Brazil megállt előtte, és a BMW alatt kis fe-

hér kövek pattogtak. Brazil a fejét törte, mit tegyen. 

- Mikor jön haza a mamád? - kérdezte Gyomot. 

- Itthon van - felelte kicsit éberebben Gyom. 

- Nincs kocsija? 

- De van. 

- Most nincs itt - jegyezte meg Brazil. - Szerintem nagyon úgy néz ki, hogy 

nincs itthon. 



- Ó! - Gyom kiegyenesedett az ülésen, kibámult a szélvédőn, és keze az ajtóki-

lincsre siklott. - Le akarok feküdni. Fáradt vagyok. Hadd szálljak ki, rendben? 

- Hol dolgozik a mamád, Gyom? - makacskodott Brazil. 

Ő is szeretett volna már hazamenni, és letenni aznapra a lantot, de rossz érzé-

se volt azzal kapcsolatban, hogy ezt a kérdések alól kibújó gyereket magára hagy-

ja. 

- A kórházban dolgozik - mondta Gyom, és kinyitotta az ajtót. - A műtőben. 

- Műtősnő? 

- Nem hiszem. De éjfél körül már itthon lehet. 

- Lehet? 

- Néha tovább is elmarad. Nagyon sokat dolgozik, mer' csak annyink van, 

amennyit ő keres, és a papám sokat költ szerencsejátékra, és nagy adósságot ha-

gyott nekünk. Le akarok feküdni. Köszönöm a fuvart. Még sosem ültem ilyen szép 

autóban.  

Brazil rendőrtiszt azonnal elhajtott, amint Gyom bezárta a bejárati ajtót. A 

gyerek körülnézett az üres nappaliban, és azt gondolta, bárcsak itthon volna az 

anyja, ugyanakkor örült is, hogy nincs. Volt egy kis maradék fasírt és pár szelet 

hideg hús és sajt, de Gyom nem tudta, hogy jobban lesz-e az evéstől vagy sem. 



Mégis megpróbálta: grillezett egy sonkás-sajtos szendvicset, amitől kicsit megnyu-

godott a gyomra. Végigment a folyosón, és benyitott Tornádó szobájába. Végigjárt 

a tekintete a baseball trófeákon és a plakátokon, a vetetlen ágyon, az összegyűrt 

ágyelőn, a padlóra hajított Richmondi Egyetem pólón, az íróasztalon álló számító-

gép-képernyőn, amelynek a védője egy Bad Dog volt. Minden pontosan úgy ma-

radt, ahogy Tornádó hagyta, amikor utoljára ebben a szobában járt augusztus 23-

án, egy vasárnapon, amikor Gyom utoljára látta élve. Gyom beballagott a szobába, 

és elképzelte, hogy érzi Tornádó Obsession arcvizét, hallja a nevetését és az ugra-

tását. Látta, ahogy Tornádó a padlón ül, hosszú, izmos lábát felhúzza, miközben 

cipőt vesz, és Gyomot a „Kis perc”-ének nevezi. 

- Tudod, hatvan kell belőle, hogy egy óra legyen - mondogatta. - Tudom ám, 

hogy most nem sokra mész, de egyet elhihetsz nekem: hamarosan egy óra leszel, 

aztán egy nap, egy hét, végül egy hónap. És olyan nagy leszel, mint én. 

- Nem! - tiltakozott Gyom. - Amikor ilyen idős voltál, kétszer nagyobb voltál 

nálam.  

Tornádó olyankor felállt, és egy láthatatlan labdát kezdett cselezgetve vezetni. 

Heccelte Gyomot, úgy tett, mintha jobbra vagy balra törne ki, a könyökével hárí-

tott hol erre, hol arra. 

- Elfogy az idő az órán - nevetett Tornádó -, és nekem csak egy kis percem 

van! -, aztán felkapta Gyomot, az ágyra dobta, és le-fel ugráltatta, míg Gyom bele 

nem szédült az örömbe. Gyom az íróasztalhoz ment, és leült. Bekapcsolta a számí-



tógépet, az egyetlen tárgyat, amelyhez hozzányúlt a bátyja szobájában, mert Tor-

nádó tanította meg számítógépezni, és Gyom tudta, hogy Tornádó azt akarná, 

hogy továbbra is használja. Gyom rákapcsolódott az AOL-ra. Küldött egy e-mailt 

Tornádó címére, és ellenőrizte, hogy a bátyja kapott-e mástól is e-mailt. De nem 

volt semmi azokon a leveleken kívül, amiket Tornádó Gyomtól kapott. Szia, Torná-

dó! Elolvasod a leveleimet? Nem nyitottad ki őket, de lefogadom, hogy neked nem is 

kell úgy kinyitnod őket, ahogy másnak. A szobádban mindent ugyanúgy hagytam. 

Mama nem jön be. Mindig csukva tartja az ajtót. Gyom azonnali válaszra várt. Hitt 

abban, hogy Tornádó nemsokára felveszi vele a kapcsolatot a számítógépen ke-

resztül. Majd egyszer csak azt írja: Hogy ketyeg, kis perc? Irtóra örülök, hogy írsz. 

Mindent látok, amit csak csinálsz, így légy szíves rendesen viselkedni. Gyom sokáig 

várt, aztán kilépett a rendszerből, és leoltotta a villanyt. Egy darabig még álldogált 

az ajtóban: moccanni sem volt kedve, olyan lehangolt volt. Átment a szobájába, és 

beállította az órát hajnali 2.45-re. 

- Mér' nem vagy itt? - kérdezte Tornádótól. A sötétség nem adott választ. - Mér' 

nem vagy itt, Tornádó! Már nem is tudom, mit tegyek, Tornádó. A mama nem is 

jár már haza, annyit dolgozik, hogy már olyan, mintha fejbe verték volna, vagy tu-

dom is én. Alszik, aztán felkel és elmegy. Alig szól, amióta elmentél. Apa nagyon 

megnehezíti az életét, és nekem meg most itt van Füst. Lehet, hogy megöl, Torná-

dó. De ha te itt volnál, nem tenné. 

Gyom elaludt, miközben Tornádóval beszélgetett. Nehéz volt az álma, a fejében 

kegyetlen drámák zajlottak. Egy szemetesautó kergette, amely borzalmasan csi-



korgott az úton, mialatt az utcákat járta és őt kereste. És bárhova ment, követte. 

Gyom izzadt, és a szíve hevesen kalapált, amikor megszólalt az ébresztőóra. Gyom 

lekapta az éjjeliszekrényről, és kikapcsolta. Lélegzetvisszafojtva hegyezte a fülét, s 

abban reménykedett, hogy az anyja még alszik. 

Felkapcsolta a villanyt, és magára kapkodta a ruhát. Odament az ablak alatti 

kis kártyaasztalhoz, és leült mellé, hogy átgondolja, milyen festékre lesz szüksége 

a fémszobor befestéséhez, de közben arra gondolt, bárcsak lett volna mersze el-

mondani Brazil rendőrtisztnek, hogy mi folyik, és miért van a tetoválása. De Gyom 

tudta, hogy Füst elkapná. Valahogy biztos kinyírná. 

A nagy kérdés, hogy olaj- vagy akrilfestéket használjon. Végigásta a nagy 

becsben tartott művészeti kellékekkel megrakott polcokat, szeretettel nézte végig a 

Bob Ross mesterfesték-készletet, amelyet az anyja tavaly karácsonyra vett a túl-

óradíjából. Csaknem nyolcvan dollárba került, és nyolc tubus olajfesték, négy 

ecset és egy kezdőknek szóló videoszalag volt hozzá, amelyet Mrs. Grannis engedé-

lyével Gyom az iskolában nézett, mert otthon nem volt lejátszója.  

Gyom lecsavarta a fűzöld, kadmiumsárga és vérvörös tubusok kupakját. Át-

nézte a Demco főiskolai készletét, és végiggondolta, milyen sok idő, míg az olajfes-

ték megszárad, és utána mennyit kell takarítania. Nem akart teipentinszagú lenni. 

Megvizsgálta az Almás Hordó akrilfényű zománcfestékeit is. Negyvenhat színből 

választhatott, de igazán jó hatást csak akkor érhetett volna el, ha előbb csiszoló-

papírral lesmirglizi a szobrot, és kétszer átfesti, de ez egy örökkévalóságig tartott 

volna, és az igazat megvallva Gyomnak semmi kedve sem volt elkövetni valamit 



egy szobor ellen. Ha más nem, Isten bizonyosan megbüntetné Gyomot. Egy híres-

ség szobrát összemocskolni olyan galádság, mint falfirkával összemázolni egy 

templomot, vagy bajuszt rajzolni Jézusra. Gyom még sosem használt vízben oldó-

dó temperát fémen, és most egy kicsit kipróbálta a szobájában levő fém 

szemeteskosáron. Izgatott lett, és meg is lepődött, amikor simán fel tudta kenni a 

festéket, és az meg is maradt. Összegyűjtött minden edényt, amelyet csak talált, a 

hátizsákjába gyömöszölte őket, meg egy bevásárlószatyorba. Előkereste a tökélete-

sen tiszta ecsetjeit, és a vékony vonalakhoz két akvarellecset, a széles ecsetvoná-

sokhoz két nagy pemzli mellett döntött. Minden eshetőségre bedobott még egy 

nagyméretű, 14-es fordulatú karcolótűt is. 

 

Tizenötödik fejezet 

 

A New York-i rendőrség túl volt Artis Roop szokásos hatáskörén. A tudakozó-

nál kezdte, majd a Központi Északi Körzettől a Nemi Erőszak Segélyvonalon és a 

Krekk Segélyvonalon át az Egyetemi Pont Autótelephez s végül egy queensi va-

gyonkezelő hivatalnokhoz jutott, aki megadta a rádiós szoba telefonszámát. Onnan 

némi hazugság árán került Mazzonelli őrmesterhez, akit rávett, hogy álljon szóba 

vele. 



- Igen, tudom, mi a COMSTAT. Mit gondol, kik indították be? - kérdezte 

Mazzonelli. 

- Természetesen tudom, hogy maguk, fiúk - vágta rá Roop a Richmond Times-

Dispatch szerkesztőségi szobájából. 

- Piszkosul igaza van. 

- Gondunk támadt a térképközpontban - világosította fel Roop. 

- Miféle térképközpontban? Semmi ilyenről nem hallottam. 

- Az OII-ban. 

- Az Országos Ipartestületnél? 

- Nem, az OII-ban - igazította helyre Roop. 

- Mégis honnan telefonál? - kérdezte Mazzonelli, aztán a tenyerével eltakarta a 

mikrofont. - Hé, Landsberger! Kimész Hop Shinghez? 

- Ki kérdezi? 

- Az anyád. 

- Tényleg? És mit akar? Halat? 



Roop felfigyelt. 

- Figyelj, ez cseppet sem vicces! - mondta egy másik zsaru. 

- Strombolit, provolonéval és dupla hagymával. A szokásosat - felelte 

Mazzonelli. Levette a kezét a mikrofonról, és ismét vonalban volt. - Mit is mondott? 

- kérdezte Rooptól. 

- Gondunk támadt a COMSTAT számítógépes hálózattal. 

- Ki az a mi! 

- Nézze, Washingtonból beszélek, és problémánk van - mondta Roop olyan 

hangnemben, amit a filmeken hallott. - Lehetséges vírusfertőzés jelentkezett a há-

lózatban, és szeretnénk tudni, mennyire kiterjedt. 

Csend. 

- Lehet, hogy hal formájában tűnt fel - tette hozzá Roop. 

- A fenébe - felelte alig hallhatóan Mazzonelli - Szóval maguknál is előjött Wa-

shington D. C-ben? Ugyanaz a jelenség? Ezek az istenverte kis kék halak, amelyek 

a 219-ben úszkálnak, akárhol is van az? 

- A virginiai Richmondban - közölte Roop. - Úgy véljük, ott a terminál, ahol a 

vírus belépett. Más szóval a hordozó. 



- Richmondot mondott? 

- Szerintünk onnan jött, őrmester. Rosszabb a helyzet, mint gondoltam. Ha a 

maguk COMSTAT telekommunikációs rendszere is lefagyott - folytatta Roop, és 

eszelősen jegyzetelt -, akkor mindenki másé is. 

- A francba! Ennél hajmeresztőbb eset még nem fordult elő a praxisomban. 

Most is három szakértő dolgozik itt, és próbálják ezt az átkozott halat leszedni a 

képernyőről, de a gépeink egyáltalán nem működnek. Tudja, én magam nem értek 

annyira a számítógéphez, de van fülem és szemem, és tudom, mikor van nagy gáz. 

Abból, amit mondanak, az derül ki, hogy nem találunk sem hivatkozási helyet, 

sem sémát. 

- Ahogy mondja - lapozott gyorsan Roop. - Kétségtelen, más sem. 

Clara Outlaw, Roop szerkesztője állt meg az íróasztalánál, hogy lássa, mi fo-

lyik, és Roop el akarja-e érni az utolsó szám leadási határidejét. Roop lelkesen 

felmutatta a két hüvelykujját. A nő szólásra nyitotta a száját, de Roop a homlokát 

ráncolta, és az ajkára tette az ujját. A nő megkocogtatta az óráját. A férfi bólintott, 

és jelezte, hogy rendben. A nő nem hitt neki, és ismét megkocogtatta az óráját. A 

férfi megrázta a fejét, és intett, hogy várjon. 

- Úgy hallom, kora délután történt, hogy ez a halas térkép felkerült a képer-

nyőre, és azóta sem tudjuk leszedni. A semmiből került elő - folytatta Mazzonelli. 

Roop egy papírlapra leírta, hogy Hal-hisztéria. Letépte a lapot, és átnyújtotta 



Outlawnak. A nő a homlokát ráncolta, és visszaírta: Pfiesterial Roop a fejét rázta. 

Ezt nem lehetett összekeverni a keleti parton kiterjedt halpusztulást okozó mikro-

bával, vagy mégis? E percben mit tud bárki is? Roop visszavette a papírlapot, és 

négyszer aláhúzta a Hal-hisztériát. 

 

Tíz perccel hajnali három előtt Gyom ki settenkedett a hálószobájából. Egy pil-

lanatra megállt az anyja csukott ajtaja előtt, és remélte, hogy az anyja horkol. 

Horkolt is, olyan hangosan, mint máskor. Gyom kilépett a házból, és az utcasar-

kon várt, ahol Füst meghagyta neki. Pár perccel később felhangzott a Lemans ro-

baja a távolban, és Gyomnak eszébe jutott a kukás kocsival kapcsolatos lidérces 

álma. Olyan erős kézremegés jött rá, hogy attól félt, nem tud majd festeni. A 

gyomra is újból háborogni kezdett, és kísértést érzett, hogy visszafusson a házba, 

hívja a rendőrséget, vagy legalább kapja fel az akrilfestékét, ha Füst rájönne, hogy 

átverték. A Lemans hátsó ajtaja kinyílt. Gyom bemászott, és védelmezőn az ölébe 

vette a hátizsákot és a festékes szatyrot, miközben Füst tarkóját bámulta. Istenség 

az első ülésen ült, Füst vállához simulva. 

- Gondolom, a többiek nem jönnek - szólalt meg Gyom. Vigyázott, hogy ne re-

megjen a hangja. 

- Nincs szükség rájuk - mondta Füst. 



- Hogy lehet, hogy nem a saját kocsiddal jöttél? - kérdezte Gyom, akinek úgy 

növekedett a rettegése, mint egy hatalmas árhullám. 

- Mert nem akarok a kocsimmal olyan helyen parkolni, ahol valaki megtalál-

hatja - felelte Füst. 

- És Kutyát nem érdekli, ha valaki meglátja a kocsiját? - kérdezte 

Gyom. 

- Nem izgat, hogy érdekli-e - felelte jegesen Füst. - És most pofa be, gyogyós! 

Ha kérdezni kell, majd én kérdezek. Felfogtad?  

Istenség nevetett, és Füst fülébe dugta a nyelvét. 

- Igen - suttogta Gyom, és elfutották a szemét a könnyek, de olyan gyorsan tö-

rölte le, hogy nem volt idejük bárhova is folyni. 

Egy szót sem szólt, mialatt Füst a belváros felé hajtott, az Oregon Hills sorhá-

zai között, ahol egy kis folyóparti parkolóban hagyta a kocsit. A temető kerítését 

vastagon befonta a repkény, és legalább három méter magas volt. Gyom nem tud-

ta, hogy lehetne könnyen átmászni rajta, de Füst igen. Gyom még sosem hallott 

arról, hogy valaki egy temető kerítésén reklámozza a vállalkozását, de a Victory 

Szőnyegtisztító mégis jó ötletnek tartotta. A nagy fémtáblát a South Cherry és a 

Spring utca kereszteződésében erősítették a kerítésre. Füst megmutatta Gyomnak 

és Istenségnek, milyen egyszerű a tábla szélébe kapaszkodva felhúzni magukat 



annyira, hogy elkapják a kerítés másik oldalán álló öreg tölgy átnyúló ágát. Per-

cekkel később már mindhárman leugrottak odaát a földre, és bent is voltak a sö-

tét, néma temetőben. Gyom kísértetvárosnak látta a minden irányban kanyargó 

keskeny ösvényekkel, a mindenfelé emelkedő sírkövekkel és ijesztő emlékművek-

kel. Hirtelen felmerült benne, hogy Füst és Istenség talán mulatságosnak tartják, 

ha itt hagyják. Talán ez az igazi tervük, gondolta. A csontjain is végigfutott a hi-

deg, és vacogni kezdett. Gyom hallott már történeteket olyan stricikről, akik úgy 

büntették meg a prostikat, hogy fákhoz kötözték őket a temetőben, és otthagyták 

őket éjszakára. Néhányan megőrültek. Volt, aki szívrohamban halt meg, vagy ösz-

szetörték magukat, miközben igyekeztek kijutni. Az egyik prostituált lerágta a sa-

ját kezét, hogy kiszabaduljon, a másik pedig úgy követett el öngyilkosságot, hogy 

visszatartotta a lélegzetét. Gyom összeszedte az akaraterejét, hogy ne vacogjon. 

Tudta, hogy nem mutathat félelmet. 

- Klassz - jegyezte meg, amikor körülnézett. - Itt hetekig tudnék festeni, haver.  

Füstöt követte Istenséggel. Füst láthatóan jól kiismerte itt magát. 

- Tudod, ezek a tiszta sírkövek, mintha tiszta vászon meg rajzpapír volna. 

Mmm. Szarrá festhetném itt magamat - folytatta Gyom. - A szobor után festhetek 

még párat? 

- Pofa be! - förmedt rá Füst. 



Gyom elhallgatott. Úgy érezte, mintha apró bogarak másznának rajta, izzadt 

és fázott egyszerre. Vajon hány halott lehet itt? Biztos, hogy több, mint ahányat 

meg tud számolni, főként mivel Gyom a legrosszabb jegyet kapta matekból. Elké-

pedt, hogy hányan voltak PAX-ok. Az iskolában senki sem volt PAX, bár volt egy-

pár Paxton, és egy Paxino is, aki New Yorkból költözött ide, és azt képzelte magá-

ról, hogy csak ő tud menőn beszélni.  

De Gyomot a halott gazdagok nyugtalanították leginkább, akik a változatosan 

faragott kis márványházakban feküdtek, amelyek súlyos, nagy fémajtajára neveket 

véstek. Ablak is volt a házakon, és Gyomnak égnek állt a haja a gondolatra, hogy 

esetleg benézhetnének rajtuk. Képek váltakoztak az agyában, és egyre pocsékab-

bul érezte magát. Egy penészes arcú, besüppedt szemgödrű alak állt előtte, és zöl-

des, rothadó kezében egy fehér Bibliát tartott; bármelyik percben arra az oldalra 

lapoz, amelyen egy átok van, hogy Gyom pokolra kerüljön. Hosszú szaténruhát vi-

selő, vigyorgó csontváz, aki csontkezében egy szárított rózsát tart, felülni készült, 

hogy zörögve és susogva utána repüljön.  

Gyom kis híján összecsuklott. Elejtette a hátizsákját, és a lába beleakadt a 

szíjba. Megbotlott, és a szíj még jobban rátekeredett a lábára. Átzuhant egy formá-

ra nyírt bukszusbokron, és már majdnem visszanyerte az egyensúlyát, amikor fel-

bukott egy urnában, arccal előrezuhant, és csak centiken múlt, hogy be ne verje a 

fejét egy fa alakú indianai mészkő síremlékbe. Gyom ugyan nem tudta, ki volt 

Peachy Boswell alezredes, de éppen most lépett a sírjára.  



Füst és Istenség halálra röhögték magukat, a tenyerüket a szájukra szorítot-

ták, és igyekeztek csendben maradni, de fulladoztak, hétrét görnyedtek, és úgy 

ugráltak, mintha égetné a talpukat a talaj. Gyomnak időbe telt feltápászkodnia, 

aztán végigtapogatta magát, hogy minden megvan-e, nem törte el semmijét, de a 

könyöke csípett egy kicsit, és hirtelen észrevette, hogy vér folyik a karján. Letérdelt 

a fűbe, és visszatette a felrúgott göröngyöket. Összeszedte a hátizsákját és a sza-

tyor festéket. Vállat vont, mintha egyáltalán nem érdekelné, hogy megszentségte-

lenített egy sírt, amelyért rendszerint olyan átok a büntetés, mint amit a fehér Bib-

liában elképzelt. Istenség a farmerzsákjába nyúlt, és elővett egy kétdecis Wild 

Turkeyt. Füsttel felváltva meghúzták. Füst Gyomnak is odanyújtotta az üveget. 

Gyom visszautasította, de Füst ráerőszakolta, Gyom mégsem volt hajlandó inni. 

- Rosszul leszek tőle - suttogta. - Azt akarod, hogy fessek, nem? 

- Kibaszottul! - röhögött Füst. - A szobor ott van, gyogyós. És tudod, mi újság? 

Magadra maradsz. Nem maradunk itt. 

Gyom igyekezett megőrizni a nyugalmát. 

- Oké - felelte. - És hogy jutok haza? 

- Ahogy bírsz! - Füst megragadta Istenség kezét, és nevetve rohantak el, olykor 

meghúzták az üveget, és nem nézték, hova lépnek. Gyom körülnézett, és megpró-

bálta kitalálni, hol van. A temetőnek ez a része igen közel volt a folyóhoz, és sok 



gazdag ember feküdt itt, akik közül sokan olyan fontos emberek voltak, hogy saját 

füves négyszögük volt, amely elég lett volna az egész családnak.  

Gyom két utcával és egy körrel arrébb fel is fedezte a szobrot, és a szívébe áhí-

tatos tisztelet költözött. A férfi büszkén, magasan és egyenesen állt, a profilja szép 

és nemes volt. Ahogy Gyom közelebb ért, látta, hogy hat ösvény vezet a szoborhoz, 

vagyis az illető valami hős lehetett, esetleg a leghíresebb ember akkortájt, amikor 

élt. Hosszú kabátot és térdig érő csizmát viselt, a kalapját a kezében tartotta, a 

másik kezét csípőre tette. Márványtalapzaton állt, amelyet azáleabokrok vettek kö-

rül és repkény futott be. Két konföderációs zászlót tűztek a lábához. Gyom nem 

ismerte fel a Jefferson Davis nevet. Semmit sem tudott arról a férfiról, akinek a 

szobrát be akarta festeni, csak azt, hogy Davis „amerikai katona volt, és az alkot-

mány védelmezője”, aki 1808-ban született, és 1889-ben halt meg. Gyomnak jó 

pár percébe telt kiszámolni, hány éves volt. Kinyitotta a hátizsákját, és kezdte ki-

venni a festékeket, az ecseteket és vízzel teli üvegeket. Nyolcvankilencből nulla 

nyolc, mozgatta az ajkát számolás közben. 

Nem ment, mire újra próbálta. Kilencből nyolc, az egy. És nyolcból nulla, az 

még mindig nyolc. Vagyis Jefferson Davis csak tizennyolc volt, amikor meghalt. 

Gyomot lesújtotta a bánat. Körülnézett, és megpillantotta egy gyászoló asszony 

márványszobrát, aki egy nyitott Bibliát tartott. A közelben egy nyitott szárnyú an-

gyal ült. Úgy tűnt, mintha őt figyelnék, és várnának. Gyomnak hirtelen eszébe ju-

tott, miért hozták ide. Semmi köze sem volt Füsthöz, sem a dolgok egészéhez. Nem 



volt átok, csak váratlan adomány. Öröm töltötte el a szívét. Gyom tudta, mit kell 

tennie. Többé nem érezte magányosnak magát, és nem félt. 

 

Tizenhatodik fejezet 

 

Az álom idegen világ volt számára, amely e pillanatban nem akarta Brazilt be-

fogadni. Brazil ismét lerúgta a takarót, felkelt, hogy vizet igyon, pár percig sétált a 

sötétben, leült a számítógép képernyője elé, és a kék halakkal teli térképet nézte. 

Ivott még egy kis vizet, és elképzelte, hogy West is gyötrődik. Remélte, hogy West is 

fel-felébred, rosszakat álmodik, és fáj a szíve, amikor rá gondol. Azután ezt a fan-

taziálást halomra döntötte egy arc, amelyet nem ismert, és amely egy Jim nevű 

férfihoz tartozott. Brazil nagy összpontosítással idézett fel minden zsarut, akit 

csak West ismert, és egyetlenegy sem jutott az eszébe, akit Jimnek hívnak, és aki 

iránt West a legcsekélyebb érdeklődést is mutatott volna. West a magas, jó felépí-

tésű férfiakat szerette, akik intelligensek, szórakoztatóak és érzékenyek, akikkel 

filmeket nézhet, inni és lőgyakorlatra járhat. Elege volt abból, hogy kikezdjenek 

vele. Türelemre és gyöngéd érintésre vágyott. Néha a közömbösség is bevált nála.  

Brazil nagy léptekkel bement a hálószobájába. Már majdnem öt óra volt. West 

értésére adta, hogy nem akar ma reggel futni vele, mert utálja a futást, és szüksé-



ge van egy szabadnapra. Brazil tréningruhába bújt, és egyedül indult el. Sebesen 

végigszaladt a Fanen, és egyre gyorsabban szedte a lábait, ahogy Jimen tépelődött.  

Brazil csak annyit tudott róla, hogy Heinekent iszik, vagy legalábbis egy hatos 

csomaggal hozott Westhez, tehát az is lehet, hogy csak azt hiszi, hogy West kedveli 

a Heinekent. Lehet, hogy Jim nem is iszik sört, hanem a whiskyt vagy a finom bo-

rokat szereti, bár Brazil egyiket sem látta West konyhájában. A konyhaszekré-

nyekben persze nem kutakodott. A hálószobába sem nézett be, amikor elment 

előtte, mert tudta, hogy nem viselné el, ha egy halomban férfiruhát látna a földön, 

és fel lenne dúlva az ágy.  

Brazil lenyomott nyolc kilométert. Súlyt emelt, és hasizomgyakorlatokat vég-

zett, míg végül már tüzelt a felsőteste. Sokáig zuhanyozott forró víz alatt. Nyomo-

rultul érezte magát, és dühös volt. Megborotválkozott és fogat mosott a zuhany 

alatt, s közben eldöntötte, hogy nem hagyja, hogy West ezt tovább csinálja vele. A 

fenébe vele!  

Brazil levetítette magának, aztán újra meg újra lejátszotta az utolsó alkalmat, 

amikor karácsonyeste utoljára egymáshoz értek. Brazil átment hozzá, hogy átadja 

az ajándékát. Hónapokig takarékoskodott, hogy megvegye Westnek azt az arany és 

platina karkötőt, amelyet pár nappal Richmondba költözésük után már nem vett 

fel többé. Brazil úgy érezte, hogy kihasználták. Hazudtak neki, és köznapivá zül-

lesztették. Ha West valóban annyira szereti, ahogy állította, akkor hogy kerülhetett 

hirtelen kapcsolatba egy Jim nevű illetővel, és mióta folyik ez? Talán kezdettől fog-

va csalta Brazilt, és Charlotte-ban egy másik Jimmel járt, Jimjei voltak a világ 



minden szegletében. Brazil majd felhívja, és magyarázatot követel. Szárazra törölte 

a haját, miközben azt próbálgatta, mit fog majd mondani. Felvette az egyenruhá-

ját, és a belső vitája közben kényelmesen készülődött. 

 

A Hollywood temető rendszerint hajnalban kezdett megelevenedni. Clay 

Kitchen volt a gondnok, és nagyon komolyan vette a munkáját. Szeretett túlórázni, 

mert úgy gondolta, hogy ha reggelente hét körül érkezik, jó tíz órával, azaz két-

száznyolcvanöt dollár és nyolcvan centtel gazdagíthatja a havi kétszeri fizetési 

csekkjét.  

Kitchen lassan hajtott át kék Ford Rangerén a konföderációs katonák szaka-

szán, ahol ezernyolcszáz bátor férfi és Pickett tábornok felesége nyugodott. Egy-

szerű márvány sírköveik egymáshoz közel álltak és tökéletes sorokat képeztek. A 

köveket nehéz volt körülnyírni. Kitchen leparkolt a 31,5 méter magas Konföderá-

ciós Emlékmű piramisánál, amelyet 1868-ban építettek a James folyónál kibányá-

szott gránitból, amikor az egyetlen gép még csak az emberi erő, a rettenthetetlen 

elszántság és egy daru volt. Kitchen hallotta a történetét. Balesetek fordultak elő. 

A munkások nagyon idegesek lettek. Az építkezés már egy éve húzódott, és min-

denki fáradt volt. Amikor már nem maradt más hátra, mint felmászni a tetejére, és 

a helyére irányítani a nagy, lapos követ, a munkások ellenkeztek. Felejtsék el! Ma-

guk viccelnek! Senki sem volt hajlandó megtenni, csak egy rab a közeli állami fegy-

intézetből, aki állítólag önként jelentkezett, és 1869. november 6-án gond nélkül 

végrehajtotta a veszélyes feladatot, mialatt lent a boldog tömeg éljenzett.  



A piramis lábánál nagy volt már a fű; majd szegélynyíróval lenyírja, gondolta. 

De majd csak azután, hogy végigjárta a százharmincöt hektárnyi területet, amely 

annyi munkát adott neki. Folytatta az útját, végighaladt a Confederate sugárúton, 

az Eastvale-en, áttért a Riverside-ra, onnan a Hillside-ra, és elért az Elnökök kö-

röndjéhez, Jeterhez és Ginterhez, s végül a Davis köröndhöz közeledett, ahol már 

messziről és azonnal meglátta, mi történt. Jefferson Davis egy piros-fehér kosár-

labdamezt viselt. A bal kezében tartott kalap labda lett, bár kicsit furcsa formájú. 

A bőrét feketére festették. A márványtalapzatot, amelyen állt, tornatermi padlóvá 

változtatták.  

Kitchen döbbenten, eszeveszetten, majdnem kontrollálatlanul hajtott tovább. 

A fékre taposott, hogy alaposabban is szemügyre vegye. A mezen látható szám a 

12-es volt. Kitchen sportdrukker volt, és ráismert a Richmondi Egyetem 

Spiderjeinek mezére. A 12-es mez Bobby Feeleyé volt, aki az egyik legszánalma-

sabb játékosnak számított, akit Kitchen valaha is ismert. Kitchen letépte a hor-

dozható rádiót az övéről, és riasztotta a főnökét. 

- Valaki kosárlabda-játékost csinált Jeff Davisből! - kiabálta a készülékbe. 

 

Tizenhetedik fejezet 

 



Niles nem hagyta békén Westet. Sosem volt könnyű együtt élni vele, de egyet-

lenegy bűnt sosem követhetett el. Senki - se macska, se más - nem tarthatta Wes-

tet ébren, ha nem akart fent lenni, és most szó sem volt ilyesmiről. 

- Mi az ördög van veled? - reklamált West, aztán megfordult, és felrázta a pár-

náját. Niles nem aludt, de nem is fészkelődött. Éjfél óta, amikor a gazdija úgy dön-

tött, hogy félredobja azt az ostoba Gyógyír a léleknek című könyvet, amely százegy 

szívmelengető történetet ígért, amelyek semmit sem jelentettek Nilesnak, ugyan-

abban a pozitúrában feküdt. 

- Hallgass! - rugdosta a takarót a gazdi. 

Niles oldala hangtalanul mozgott, ahogy ki- és belélegzett. Kíváncsi volt, mikor 

jön rá a gazdija, hogy csak akkor ilyen szeszélyes, amikor a Zongora Ember fel-

bukkan a közelben. 

- Nem bírom tovább! - jelentette ki a gazdi. 

West felült. Felvette Nilest, és letette a padlóra. A macska elég sokat tűrt az 

elmúlt pár órában, de most betelt a pohár. Visszaugrott az ágyra, és a behúzott 

körmű mancsával állon ütötte a gazdit. 

- Te kis szarzsák! - koppantott West a macska fejére.  

Niles teljes erejével a gazdi hasára ugrott, mert tudta, hogy ezt nagyon utálja, 

amikor reggel pisilnie kell. A gazdi megint ledobta az ágyról, Niles pedig visszaug-



rott, fújt, és megkapta a gazdi kisujját, aztán leugrott és eliramodott. A gazdi kiug-

rott az ágyból, és utána eredt. 

- Gyere vissza, te kis faszfej! - üvöltötte.  

Niles gyorsabb volt. 

Befordult a gazdi dolgozószobájába, és felugrott a könyvespolc legfelső polcá-

ra, ahol a farkát csóválva várt és kancsalított a gazdira. A gazdi már nem olyan 

kecsesen fordult be a szobába; beverte a csípőjét, és tovább káromkodott. Az ujját 

Nilesra szegezte, de a macskát nem félemlítette meg. Niles még csak ki sem fáradt. 

A gazdi közelebb ment, és felnyúlt, hogy elkapja. Niles a feje fölött az asztalra ug-

rott. Lenyomta a csatlakozási billentyűt a Személyes Információs Központ telefon-

ján, és addig nyomkodta, míg meg nem találta a számot, amelyet keresett. Aztán 

lenyomta a Kihangosítás és a Tárcsázás gombokat. Megvárta, míg a gazdi majd-

nem megragadta a grabancánál fogva, akkor gyöngéden orrba vágta, és már ott 

sem volt, amikor a telefon hangosan csengeni kezdett a hangszóróban. 

- Halló? - szólalt meg Zongora Ember. 

West megdermedt. 

- Halló? - kérdezte újra Brazil.  

West felkapta a kagylót. 



- Hogy hívhattalak, amikor nem hívtalak? - szegezte neki a kérdést, amikor le-

olvasta Brazil számát a képernyőről. 

- Ki beszél? - kérdezte Brazil. 

- Niles volt, nem én - szabadkozott West. 

- Virginia? 

- Nem én tettem - meredt dühösen West a macskájára, aki biztos távolban 

nyújtóztatta egyik lábát a másik után. 

- Nem főbenjáró bűn, ha felhívsz - jegyezte meg Brazil. 

- Nem ez a lényeg. 

- Van kedved reggelizni, vagy dolgod van? - kérdezte akadozva Brazil, mintha 

csak kedves akarna lenni, és egyáltalán nem vágyna arra, hogy lássa Westet. 

- Istenem, nem is tudom - gondolt végig West egy rakás légből kapott ürügyet. 

- Hány óra is van? Niles egész éjjel nem hagyott aludni. 

- Mindjárt hét. 

- Nem futok veled, ha erre vagy kíváncsi - vágott vissza West, miközben a szíve 

összevissza kalimpált. 



- Már voltam futni - válaszolta Brazil. - River City Diner? Jártál ott? 

- Nem emlékszem itt a helyek nevére. 

- Nagyon jó hely. Légy szíves, vegyél fel, mivel kocsival mész haza, én meg 

nem! 

- Gondolom, ismersz minden helyet errefelé - jegyezte meg West. 

 

Popeye sem hagyott egy perc nyugtot sem Hammernek aznap reggel. Folyton 

felugrált rá. Szemtelenül beszaladt Hammer dolgozószobájába, felugrott a székre, 

és a képernyőt nézte a halakkal. Nem hagyta leülni Hammert az első csésze kávé-

jával, nem hagyta újságot olvasni. Popeye makacsul kikövetelte a reggeli sétáját. A 

csemege sem érdekelte. Nem volt hajlandó ülni, feküdni, odamenni vagy nyugton 

maradni. 

- Mi értelme, hogy elolvasom azt a sok könyvet, és rendszeresen konzultálok 

egy etológus szakértővel? - kiáltott fel elkeseredetten Hammer. - Nincs szükségem 

erre, Popeye. Próbáltam a lelkedre beszélni. Hosszan beszéltem neked arról, mi-

lyen fontos együttműködni, és örömet okozni a társaságoddal. Számtalanszor 

megkérdeztelek, nem történt-e veled valami trauma, mielőtt elhoztalak a menhely-

ről, amely miatt odakapsz az emberek bokájához, vagy a képükre mászol. De bár-

mi történt is, nem vagy hajlandó közölni velem, és ez nem igazság. Tudod jól, 



mennyire szeretlek. Tudod, hogy nehéz az életem, és nincs szükségem még több 

stresszre. Tudod, hogy beperelnek, ha megharapsz valakit, és az illető érzelmi 

stresszt, elcsúfítást, szexuális zavarokat tettet, mert tudja, hogy van pénzem, és 

nem hiányzik a rossz sajtó. Most pedig ülj le, és ezt komolyan mondom.  

Hammer leguggolt, és egy csemegét tartott a kezében. Popeye dacosan állt vele 

szemben, és fixírozta. 

- Ülsz! 

Popeye nem engedelmeskedett. 

- Feküdj! 

Popeye tovább állt. 

- Az ördög bújt beléd? 

 

A megdöbbentő hír gyorsan terjedt, és ijesztő hatást keltett. A Hollywood te-

mető karbantartási vezetője azonnal felhívta a temetőt felügyelő szervezet elnökét, 

Lelia Ehrhartot, aki rögtön felhívta az igazgatótanács összes tagját, köztük Ruby 

Sinket is, a szervezet titkárát, és azt a személyt, aki a legvalószínűbben elterjeszti 

a hírt. Miss Sink éppen abban a pillanatban lépett ki a házából, hogy bevigye az 

újságot, amikor Hammer rendőrfőnök Popeye-jel sétált. Hammer gyorsan ment el 



az emeletes, dór oszlopos homlokzatú, eredeti párkányzatú és ablakú épület előtt. 

Miss Sink gyorsított, lecsoszogott a lépcsőn, és végigsietett a macskaköveken. 

- Jöjjön vissza! - kiabált ki Miss Sink. 

Hammer nem szerette, ha parancsolgatnak neki. 

- Jó reggelt, Miss Sink - köszönt udvariasan, de nem lassított. 

- Beszélnem kell magával! 

Hammer megállt, miközben Popeye mindent elkövetett, hogy folytassa az útját. 

- Viselkedj rendesen, Popeye! - húzta a pórázt Hammer.  

Popeye rángatni kezdte. 

- Popeye - figyelmeztette Hammer. 

- Milyen borzalmas név egy kutyának - jegyezte meg Miss Sink. - Mi baja a 

szemének? 

- A fajtájára jellemző. 

- Levágatta a farkát? 

- Nem - felelte Hammer. 



Miss Sink előrehajolt, hogy jobban lássa a bolondos, csonka farkincát, amely 

semmi fontosat nem takart. Popeye illetlen helyen kezdte nyalogatni magát, aztán 

hirtelen felugrott a levegőbe, és a nyelvét bedugta Miss Sink szájába. Miss Sink 

hátraugrott és felsikoltott. Megdörgölte a száját, és mélységes undor látszott rajta, 

amikor átvillant az agyán, hol járt az a nyelv korábban. Popeye megragadta Miss 

Sink rózsaszín köntösének az alját, és csaknem lerántotta a földre a törékeny kis 

öregasszonyt. 

- Ejnye, Popeye! - szólt rá nyomatékosan Hammer. - Viselkedj rendesen! Ülsz! 

Popeye leült. Hammer adott neki egy kekszet. Miss Sink megbántott képet vá-

gott, és egy pillanatig meg sem tudott szólalni. Tovább dörgölte a száját, és a kön-

töse szélét nézegette, nem szakadt-e el. 

- Miről is akart beszélni velem? - kérdezte Hammer. 

- Úgy érti, nem is tudja? - emelte fel a hangját Miss Sink. Utálkozva meredt 

Popeye-re, miközben lehajolt, hogy felvegye az újságot. 

- Mit? - kérdezte Hammer, akit bosszantott, hogy Miss Sink nála hamarabb 

értesült valamiről. 

- Vandálok jártak a Hollywood temetőben! - csapott magasra Miss Sink dühe. 

- Összefestették Jefferson Davis szobrát! 



- Mikor hallott erről? - kérdezte Hammer, és a képzeletében konföderációs 

csapatok kezdtek masírozni. 

- Szeretném tudni, mit tesz a rendőrség - követelődzőit Miss Sink. 

- Értesítettek bennünket? - kérdezte Hammer.  

Miss Sink egy pillanatig gondolkodóba esett. 

- Én ugyanis most hallok róla először - folytatta Hammer, mialatt Popeye ér-

deklődve szimatolt Miss Sink bokája körül. 

- Nem tudom, hogy telefonált-e valaki - vallotta be Miss Sink. - Ez nem tarto-

zik rám. Feltételeztem, hogy aki felfedezte a bűncselekményt, rögvest értesítette is 

a rendőrséget. Természetesen engem is csak pár perce hívtak. Úgy vélik, a Rich-

mondi Egyetem valamelyik kosárlabdása tette. 

- Ki véli úgy? 

- Erről kérdezze meg Lelia Ehrhartot. Ő értesített engem is. 

Hammer neheztelése szárba szökkent és kivirágzott. 

- És Lelia hogy jött rá? - tudakolta. 

- Ő a Hollywood elnöke - közölte Miss Sink olyan hangon, mintha egyetlen 

Hollywood volna csak. - Tönkreteszik a várost. Ha több rendőr teljesítene szolgála-



tot az utcákon, ilyesmi nem fordulna elő. Nem is szólva ennek a környéknek a fo-

lyamatos romlásáról! Hogy éppen itt történjen ilyesmi!  

Hammer attól tartott, hogy nemsokára eljön a nap, amikor pokolra küldi ezt a 

házsártos, lófejű vénasszonyt. 

- Amilyen népek megfordulnak errefelé! - folytatta a panaszáradatot Miss 

Sink. - Mintha ez valamiféle frissen parcellázott terület lenne McDonald's-szal és 

alumínium oldalfallal!  

Miss Sink tökéletesen biztonságos és elzárt életet élt a híres, fasorral szegélye-

zett utcájában, ahol 1775-ben Patrick Henry a St. John episzkopális templomban 

felállt a balról a harmadik sorban, és így szólt: „Szabadság vagy halál!” Tőle 

mindössze néhány háznyira találkozott újra Elmira Royster Shelton és Edgar Allan 

Poe, és az író - nem sokkal a halála előtt - újra udvarolni kezdett a hölgynek. Bár 

Miss Sink nem volt episzkopális, és sosem jegyezte el senki, és ijesztő történeteket 

sem olvasott, ám rajongott a történelemért és az azt alakító hírességekért. Ami en-

nél is fontosabb, Miss Sinket rendkívül bosszantotta, ha egy kívülálló a helyreállí-

tott lakónegyede szentségét háborította, és ebbe a kategóriába sorolta Judy Ham-

mert is, aki nem volt richmondi, hanem arkansasi, és mint ilyen, Miss Sink sze-

rint nem is volt igazi déli. Popeye a hólyagtartalmát egy virágzó sárga aranyfabokor 

alá ürítette, majd tulipánokat és egy lámpaoszlopot kezdett szaglászni, készen ar-

ra, hogy újabb területet sajátítson ki magának. 



- Az igazat megvallva, a bűnözés hat százalékkal csökkent ezen a környéken, 

Miss Sink - oktatta Hammer, és nem tette hozzá, hogy másutt az egeket veri. - Há-

la az itteni közösségi erőfeszítéseknek, az önhöz hasonló szomszédfigyelőknek, az 

utca füleinek és szemeinek. 

- Még hogy hat százalékkal! Ugyan menjen már! - toppantott Miss Sink a ró-

zsaszín papucsával, és lerántotta a nejlon védőborítót az újságról. - Árulja el, ki 

lopta el a Libby Hill park szökőkútját? 

- Visszaszerezték, és most ott áll, ahol korábban is mindig, Miss Sink. 

- Az nem számít. Ellopták. Kihúzták alólunk, mint egy szőnyeget. Egy egész 

öntöttvas szökőkutat, és senki sem látott semmit! Ennyit a szemről meg a fülről. - 

A zsebébe nyúlt, és elővett egy papír zsebkendőt. - Nem is szólva azokról, akik kö-

vekkel hajigálják a lámpákat és a kocsikat. A legtöbb barátom és rokonom a 

Hollywood temetőben nyugszik.  

Miss Sink az orrát törölgette, és hűvös tekintettel méregette Hammer ronda 

kiskutyáját. Szétnyitotta az újságot, hogy lássa, mi folyik még a városban. A haj-

togatás feletti szalagcím nagy fekete betűkkel adta tudtul: 

HALSTERIA - HISZTÉRIA! 

Rejtélyes vírus miatt omlott össze a rendőrségi számítógépes hálózat! 

 



Hammer kikapta a kezéből az újságot. 

- Nahát! - háborodott fel Miss Sink. - Ez igazán nagy udvariatlanság!  

Hammer fütyült rá. Hitetlenkedve olvasta el a cikket. Még az is benne volt, 

hogy a vírushordozó a gyanú szerint egy művészien ábrázolt kis kék hal. 

- Istenem! Szóval New Yorkra is lecsapott! - sopánkodott Hammer olvasás 

közben. - Mindenütt felbukkant. Ez az istenverte Roop! A média teljesen érzéket-

len. Ettől csak rosszabb lesz a helyzet, mert valami hackernek címlapsztorival hí-

zelegnek. Remek, remek, remek! Miért nem képesek már együttműködni az embe-

rek? Amikor a pályámat kezdtem, el lehetett helyezni cikkeket a helyi sajtóban, és 

olyasmiket hoztak le, amelyek ténylegesen segítették a rendőrség dolgát. 

- De elképzelhető ilyesmi ma? - folytatta Hammer. - Megfordul-e az olyan ha-

szonlesők fejében, amilyen Roop, hogy amikor képtelenek vagyunk végezni a 

munkánkat, azzal neki is kárt okozunk? Mi lesz, ha ellopják a légzsákját? 

- Hallottam róla. Miért hívják ALBÉL-nek? 

- És mi történik, amikor fegyverrel rabolják ki egy pénzkiadó automatánál? - 

szónokolt tovább Hammer. 

- Rettenetes - borzongott meg Miss Sink. - Láttam, hogy tegnap megint volt 

egy. Persze, ne feledje, milyen korán történt. Nem volna szabad éjjel kivenni pénzt, 

amikor egy lélek sincs a közelben.  



Popeye ismét előrelendült. Felágaskodott a hátsó lábára, ide-oda táncolt, és a 

mellső mancsát úgy tartotta, mintha meg akarná ölelni Miss Sinket. 

- Mi baja a kutyájának? - kérdezte Miss Sink. - Olyan, mintha mondani akar-

na valamit. 

- Popeye nagyon intelligens. Intuitív - vallotta meg Hammer. - Őszintén szólva, 

néha megrémít, annyira. 

- Csak a rend kedvéért elmondanám, hogy az ATM-ek és az internet a Jelené-

sek könyvének 666-jai. A vadállat, amely a végítélet előtt jelenik meg.  

Popeye újból Miss Sink felé lendült. Morgott. Odakocogott az öregasszonyhoz, 

és megpróbálta megölelni. Miss Sink a kezébe csapott az újsággal, hogy figyelmez-

tesse. Popeye a gazdi lába mögé húzódott, kettejük köré csavarta a pórázt, és re-

megett. 

- Rendben, kicsikém - nyugtatta Hammer elkeseredetten és dühösen. Legug-

golt, átölelte a kutyáját, és magához szorította. Újabb csemegét adott Popeye-nek. 

- Kérem, ne tegye ezt többé! - szólt rá szigorúan Miss Sinkre. 

- Legközelebb a kis fenekét verem el - közölte Miss Sink. 

- Nem engedem! - mondta Hammer azon a száraz ne szórakozz velem hangján. 



- A kutyája egyszer még megharap valakit - fenyegette Hammert Miss Sink. - 

Majd meglátja. Tönkreteszik magát. Manapság így perelnek mindenért - próbált az 

ujjával csettinteni, de nem sikerült.  

Popeye morgott. 

- Nos, mennem kell, hogy felhívjam a többi igazgatótanácsi tagot. Gondolom, 

az, hogy magának szóltam, egyenlő a rendőrség értesítésével - jelentette ki Miss 

Sink, és visszaindult a házhoz vezető úton, a papucsa hangosan klaffogott a dór 

oszlopos verandán. A macskája előrohant egy sövény mögül. 

 

Tizennyolcadik fejezet 

 

Bubba emberfeletti erőfeszítései, a 8-as csarnokrészben végzett nyolcórás, 

szünet nélküli munkája ellenére a termelékenység 3901 cigarettával maradt el. 

Bubba odavolt. A hónap versenyének ez volt az utolsó estéje, és ez már a második 

hónap volt, amikor az 5-ös csarnokrészé lett a győzelem. 

- Ne vedd annyira a szívedre! - mondta Maszat. 

- Nem tehetek róla - válaszolta csüggedten Bubba. Megálltak a büfé előtt, és 

Bubba betette az azonosító kártyáját a cigaretta-automatába, és kiválasztotta az 



ingyenes csomagot, amely minden munkásnak napjában egyszer járt. Bubba a 

szokásos Merit Ultimát választotta. Maszat is, és valamivel olcsóbban - nyolc dol-

lár huszonöt centért - eladta a saját csomagját Bubbának. Maszat Winstont szí-

vott, amelyet nem a Philip Morris gyártott. Bubbát életében először zavarta, hogy 

Maszat nem ingyen ajánlotta fel a napi csomagját, mivel ez semmibe sem került a 

barátjának. És az is zavarta, hogy Maszat és Gig Dan véletlenül együtt járnak gol-

fozni. 

- Azt hiszem, Gignek hosszú napja volt - említette meg, amikor Maszattal kife-

lé indultak az épületből. 

- Elég fáradtnak tűnt, amikor elment - helyeselt Maszat. - Kár, hogy te annyira 

elkéstél. 

- Nem így lett volna, ha az a seggfej Tiller állítólag nem betegszik meg ismét. 

Maszat nem kommentálta. 

- Különös, hogy mindig a verseny vége előtti éjszakán betegszik meg - jegyezte 

meg odavetőleg Bubba. 

- Talán nem bírja elviselni a vereséget - vetette fel Maszat. 

- Azt is furcsállom, hogy a verseny vége előtti éjszaka a modulomon szart sem 

ér. Tudod, hányszor szakadt el a füstszűrő papír? És hány buborék támadt a ra-

gasztóban? Tompa volt a késem is. A műszakváltás előtt aztán kitakarítottam, és 



port találtam a gépben, a ragasztós hengeren pedig összecsomósodott ragasztót - 

mesélte Bubba.  

Maszat megállt a csillogó piros Suburbanje előtt, és elővette a kulcsait. 

- Szerintem valaki megkeresi Kennedyt az első műszakban, és bevonja az ösz-

szeesküvésbe. Szóval Kennedy ledolgozza a második műszak első felét, mert Tiller 

betelefonált és beteget jelentett, mert erre utasították. Aztán Kennedy szétcsesz 

mindent, amit csak tud, így amikor be kell jönnöm, hogy másfél műszakot ledol-

gozzak, a nyakamba szakad a por, az összecsomósodott ragasztó meg a többi 

szarság. 

- Körülményesen hangzik. Ne legyen üldözési mániád, Bubba - paskolta meg a 

barátja hátát Maszat. Pedig ez nem volt paranoia. Bubba nem volt ostoba. Tudta 

jól, hogy Gig Dan is benne van az összeesküvésben, különben valakinek csak 

megemlítette volna, hogy a gép milyen mocskos. Tudnia kellett róla, hiszen akara-

tán kívül helyettesítenie kellett Bubbát, amikor az később ért be, aztán arról is el-

késett, hogy időben érkezzen, mert Fred feltartotta. De Bubba megtartotta magá-

nak a meggyőződését, miközben egyre tisztábban látta, miféle fából is faragták 

Maszatot. Bármilyenből is, az a fa kezdett nagyon bűzleni. 

- Tartozol nekem és az 5-ös csarnokrészben mindenkinek két láda sörrel, édes 

egy haverom - közölte Maszat, és életre keltette a Suburbant. 

- Igen, tudom - felelte Bubba. - És milyen legyen? 



- Hm, lássuk csak - packázott Maszat Bubbával. - Gondolom, Corona - tetézte 

a sérelmet sértéssel. A Corona nem Philip Morris termék volt, és Maszat tudta, 

hogy Bubba inkább mérget eszik, semhogy egy fillért is költsön bármire, ami nem 

Philip Morris. 

- Oké, de esélyt kell adnod, hogy revánsot vegyek! - mondta Bubba. 

- Jól elláthatod a bajomat - nevetett Maszat. 

- Holnap este? A legmagasabb cechben. Emeljük a tétet kétszáz dollár fölé - 

javasolta Bubba.  

Maszat szeme felcsillant, ahogy rágyújtott egy Winstonra. 

- Megegyeztünk. Akár esik, akár fúj - jelentette ki.  

Bubba a dzsipjén levő beázásra gondolt, és mindarra, amit Cickány mondott, 

és ma reggel még egy próbának vetette alá Maszatot. 

- Az én kocsimmal menjünk? - kérdezte. 

- Jobb lenne a vadászfurgonommal - javasolta Maszat pontosan azt, amire 

Bubba számított. - Én vezetek, te fizeted a benzint. Nálam találkozunk. 

 



Brazil az ablakból leste West megkülönböztető jelzés nélkül Caprice-át, és 

kétpercenként rohant vissza a fürdőszobába, hogy megnedvesített ujjaival a kissé 

bezselézett hajába túrjon, és azt a bizonyos nedves külsőt kölcsönözze a frizurájá-

nak, arról sem feledkezve meg, hogy egy fürt mindig a homlokába hulljon. Négy-

szer mosott már fogat, és képtelen volt nyugton maradni. Amikor West leparkolt a 

ház előtt, nem rohant ki. Kivárta, hogy West odajöjjön az ajtóhoz, és szép türelme-

sen várt, míg ötször bekopog. 

- Itthon vagy, Andy? - kiabált be West.  

Brazil az ajtóhoz rohant és kinyitotta, közben az egyenruhája ingét tűrte be a 

nadrágjába és a szolgálati övét igazgatta, mintha rengeteg volna a dolga és késés-

ben lenne. 

- Jesszusom, nagyon sajnálom - mentegetődzött udvariasan. - Éppen telefo-

náltam.  

Ami nem volt egészen hazugság, mert tényleg telefonált. Csak éppen azt nem 

mondta, mikor. 

- Nincs sok időm - ütötte vissza a röptét West. - Induljunk! Rossz ötlet volt - 

folytatta, amikor lement a lépcsőn. - Pokoli napom van. Még csak éhes sem va-

gyok.  

Brazil bezárta az ajtót, és ugyancsak sértetten követte a kocsijához. 



- Nekem egyre megy - jegyezte meg. - Ha a főkapitányságon kell lenned, me-

hetsz nyugodtan tovább. Még csak el sem kell vinned. Nem gond. 

- De már itt vagyok - vágott vissza West. 

- Én sem vagyok olyan éhes - felelte Brazil. 

West sebességbe tette a kocsit, és kikanyarodott az útra. 

- Be kéne kötnöd magad! - mondta Brazil. 

- Hagyjuk! 

- Nézd, én is szeretnék baj esetén gyorsan kiszállni! De nem akarok, mondjuk, 

a szélvédőn át. Egyébként is mennyi időbe telik egy övet kikapcsolni, ha valóban 

őszinte vagy magadhoz? 

- Ha olyan régóta járnád az utcákat, mint én, nem kéne olyan őszintének len-

ned - emlékeztette West a tapasztalatlanságára és saját magas rangjára. 

- Jártál már az Erdőben? - kérdezte Brazil. 

- Melyik erdőben? 

- A környékbeli csehóban a Forest Hillen. 

- Az a folyó túlsó partján van. 



- Több a parkolóhely, mint a belvárosban, a River City Dinernél. 

- És mégis mióta reggelizünk megint együtt? - kérdezte West. - Azt hittem, 

megegyeztünk.  

Bekapcsolta a rádiót, és a WRVA-ra tekerte. Az adrenalin rövidre zárta Brazil 

központi idegrendszerét, miközben a megfelelő szavakat kereste. Joga van tudni, 

miért bánik vele így West. Joga van tudni Jimről. 

- Feltehetően éppen hogy rájöttem, hogy ha most nem eszem valamit, ki tudja, 

mikor fogok - felelte Brazil, hogy West is értse, mennyire elfoglalt. 

- A River City közelebb van a központhoz. 

- Csak próbálj a Main utcán csúcsforgalomban parkolni!  

West úgy döntött, hogy a Southside felé indul. 

- Hogy találtál rá az Erdőre? - kérdezte, miközben a rádióban bejelentették a 

Halsteria hírét. 

- Párszor jártam ott. - Brazil érzései úgy összecsavarodtak, mint egy horgász-

zsinór. 



- ...állítólag egy újfajta számítógépes vírus, amelyet lehetetlen a többség által 

használt, megszokott antivírus szoftverrel kinyomozni - folytatta Johnny, a nép-

szerű Johnny Reggeli Show-ja műsorvezetője. 

- Én ragaszkodom a Fanhez - mondta West. - Sok a jó étterem, bár, mint a 

Strawberry utcai Vineyard. Minek máshova menni? 

- A Strawberry utcai Vineyardban bort szolgálnak fel - emlékeztette Brazil. 

- Nem mondtam, hogy nem - vágott vissza West. 

- A város legjobb borát. Bármit beszereznek. Valamelyik héten egy Ken Wright 

pincészetből való pinot noirt vettem ott. Kiváló volt - ütötte bele az orrát Brazil. 

- ...hibernálódik a tengerfenék üledékében - magyarázta a Johnny Reggeli 

Show-ja meghívott vendége, dr. Edith Sandal-Viveiette, a Virginiai Tengerbiológiai 

Intézet kutatója. - És olyan mérgező anyagokat bocsát ki, amelyek megbénítják és 

megölik a halakat. És a rákok pusztulását is okozzák. És nagyon érdekes, Johnny, 

de ez a mikroba szereti, ha a víz hőmérséklete huszonhat fok körüli.  

Ehhez egy kicsit még korán van. 

- De a halsteria nincs rokonságban a pfisteriával, ugye? - aggodalmaskodott 

Johnny. 

- E percben ezt még korai lenne állítani.  



Brazil ismét megmakacsolta magát. Nem érdekli annyira West, hogy bármit is 

kérdezzen. West nem számít. 

- Nagyon megkedveltem a francia vörösborokat - dörgölt még egy kis sót a 

sebbe Brazil. 

- Elegem van a vörösborból - válaszolta West. 

- Akkor ki kellene próbálnod a fehér burgundit - ajánlotta Brazil. 

- Miből gondolod, hogy nem próbáltam még ki? - vágott vissza West. 

- Hát ez igazán ijesztő - mondta Johnny, miközben West és Brazil továbbra 

sem figyeltek oda. 

 

Bubba már akkor tudta, mi történt, amikor fél háztömbnyire volt a házától. A 

garázsajtó tárva-nyitva állt. A szívét összeszorította a félelem. Megállt a felhajtón, 

és a felesége nevét ordítva ugrott ki. 

- Honey! - kiabálta a lépcsőn felszaladva. - Honey! Ó, istenem, Honey!  

Jól vagy? Bubba háromszor is elejtette a kulcsait, mire sikerült kinyitnia a be-

járati ajtót. Berontott a nappaliba; Honey papucsának surrogása a folyosó felől 

hallatszott. Bubba odarohant hozzá, és erősen magához ölelte. 



- Miért, mi a baj? - simogatta a férje hátát Honey.  

Bubba zokogni kezdett. 

- Annyira megijedtem, hogy történt veled valami! - sírta Honey dauerolt, méz-

szín hajába. 

- Már miért történt volna bánni is, édes - nyugtatta Honey. - Ebben a pillanat-

ban keltem fel.  

Bubba egy lépést hátrált, és a hangulata háromszázhatvan fokos fordulatot 

vett. Úrrá lett rajta a felháborodás. 

- Hogy a pokolban tudtad átaludni, hogy valaki betört a műhelybe? - üvöltötte 

magából kikelve. 

- Micsoda? - kérdezte kábultan Honey. - A műhelybe? 

- A garázsajtó tárva-nyitva! Valamiért nyitva hagytad? Azért a borzalmas zse-

léért és a langyos Tangert? Ez lenne a végső csapás, amivel meg akarsz bántani? 

Így jutottak be? 

- A közelébe sem megyek annak az ajtónak - védekezett Honey, akinek volt 

annyi esze, hogy távol tartsa magát a műhelytől. - Inkább szidnám az Urat, vagy 

lennék mormon vagy leszbikus vagy feminista, mint hogy a műhelyed közelébe 

merészkedjek! - kiáltott fel Honey, aki déli baptista volt, és kívülről fújta az Igét. - 



Nem akarok a szerszámaid közelébe menni, meg sem akarom érinteni őket. Soha 

nem kérdezősködöm róluk, még akkor sem, ha olyan világosan látom őket, mint a 

nap, amikor valami olyasmin dolgozol, amely soha nem sikerül jól.  

Bubba újra kirohant az ajtón. Honey összefogta a köntösét, és utánafutott. 

Bubba bement a garázsba. A lélegzetét visszafojtva, a kezét ökölbe szorítva nézte 

élete legnagyobb katasztrófáját. A szerszámait szétszórták, a fegyvereinek lába 

kelt. Az elektronikus mérőkörzőre rávizeltek, és a mérő többé nem váltja át a hü-

velyket centiméterré. A kétkorongos csiszolót és a légkalapácsot lelketlenül beleej-

tették a tízgallonos, fáradt olajos hordóba, amelynek tartalmát Bubba Cickány 

kályhájához tette félre. Bubba visszabotorkált a napfényre. Honey megragadta a 

karját, hogy megtámassza. 

- Talán fel kéne hívnom a rendőrséget - rebegte. 

 

West és Brazil már közeljártak az Erdőhöz, amikor egyszerre több esemény is 

történt. Brazil vállra csíptethető telefonja megszólalt. A rendőrségi rádió bemon-

dott egy lehetséges betöréses lopást a Clarence utcában, és a WRVA bejátszotta a 

Hollywood temető kápolnájának új mauzóleumára vonatkozó hirdetését, amely a 

temető egyik legrégebbi részében épült, és könnyen elérhető távolságban fekszik az 

úttól: a családi sírboltért vagy a síremlékért nem számolnak fel külön költséget, és 

az ár mindent fedez, még a sírfelirat vésését is. 



- Halló? - szólt bele Brazil a telefonjába. 

- ...minden egységnek a környéken - ismételte a rendőrségi rádió - 

...lehetséges betöréses lopás a Clarence utca 10946 alatt... 

- ...a Hollywood temető kápolnájának mauzóleuma egyesíti a szépséget és a 

méltóságot... - folytatódott a hirdetés, és a háttérben dzsessz szólt. 

- Andy? Itt Hammer - szólt bele Hammer rendőrfőnök a kagylóba. 

- Hármas - mondta West a rádiós központnak. 

- A számítógépes problémánk elérte az országos sajtót. Gondolom, látta már a 

mai újságot - mondta Hammer Brazilnak. 

- Mondja, hármas - szólalt meg Patty Passman kommunikációs tiszt, akit 

meglepett, hogy a nyomozók főnöke válaszol a hívásra. 

- Ami azt illeti, nem tudtam - felelte Brazil őszintén Hammernek. 

- Címlapsztori - világosította fel Hammer. - Kifiguráznak minket, a COMSTAT-

ot, azt mondják, egy Halsteria nevű vírus miatt tönkretettük a fél világot. 

- Hal kontra Pfies? - kérdezte Brazil. 

- Okoskodja ki, Andy! 



- ...úgy tervezték, hogy a hollywoodi hegyekben található klasszikus elemeket 

tükrözze - folytatta a hirdetés. 

- Néhány sarokra vagyunk tőle - mondta West Passman kommunikációs tiszt-

nek. - Kimegyünk a helyszínre. 

- Es múlt éjjel egy vagy több vandál csapott le a Hollywood temetőre - folytatta 

Hammer. 

- Tíz-négy. hármas. A bejelentő egy bizonyos Mr. Butner Fluck. 

- Úgy tűnik. Spiders kosárlabdás mezt festettek Jefferson Davis szobrára - 

magyarázta Hammer.  

Brazil elképedt, aztán nevetni kezdett, és nem bírta abbahagyni. 

- Attól tartok, még a faji hovatartozását is megváltoztatták - tette hozzá Ham-

mer. 

- Úgy érti, jordanosították? - fuldoklott Brazil. 

- Cseppet sem mulatságos, Andy. 

- Mindjárt rosszul leszek - görnyedt hétrét Brazil. Beszélni is alig bírt.  

West visszakanyarodott a Forest Hillen, és gázt adott. 



- Lelia Ehrhart holnap reggel nyolcra soron kívül összehívta a városi vezetőség 

tanácskozását - közölte Hammer Brazillal. 

- Lelia, remélem, nem szólal meg! - emelkedett egy oktávot Brazil hangja. Kép-

telen volt uralkodni magán. 

- Mi bajod? - pillantott rá West, miközben megszokásból gyorsan hajtott, és 

ahol csak tudott, levágta az utat, hogy mielőbb a helyszínre éljen. 

- Foglalkozzon vele! - kérte Hammer Brazilt. 

- A Halsteriával vagy Magic Jeff-fel? - kérdezte Brazil, akinek könnyes volt a 

szeme és fájt a hasa. 

- Mind a kettővel - felelte Hammer. 

  

A Clarence utcai ház igen különös látványt nyújtott, bár első pillantásra nem 

lehetett megállapítani, miért. A jelenség inkább a diszharmónia zaklatott, különös 

érzését keltette a szemlélőben, hogy valami nincs egészen a helyén, hogy eldobták, 

mint egy elvesztett aktát, és ez az érzés akkor keletkezett, amikor az illető elhaj-

tott, vagy elment előtte, vagy kihozta az újságot, és továbbment. De a gyakorlott 

megfigyelő, aki alaposan megnézte, rögtön észrevette, mi a gond. 

- Jézusom! - mondta West. Megállt az út közepén, és álmélkodva bámulta. 



- Hűha! - csatlakozott Brazil. - Részegen barkácsolt a házán.  

A sötétzöld zsalugáterek ferdén lógtak, a piros bejárati ajtó két oldalán nem 

festették egyforma fehérre a falat. A fehér cölöpkerítésnél rémesebbet West még 

nem látott. A talaj feltehetően süppedős volt, és az építő nem verte le elég mélyre a 

négyszer négyes cölöpöket, nem betonozta be őket, és függőónnal sem bajlódott, 

nem metszette le rézsútosan a cölöpök tetejét, így az eső nem csorgott le, és a fa 

rothadni kezdett.  

A rosszul beállított kertkapu rúdja az egyik oldalon hegynek felfelé dőlt, a má-

sikon hegynek le. A cölöpök egyenetlenül álltak, mint a rossz fogak. Minden bi-

zonnyal ugyanez a jó szándékú, de meggondolatlan barkácsoló kibővítette a gará-

zsát, és hozzácsapott egy házilag kivitelezett fészert, amely észak felé dőlt, amely-

ből arra lehetett következtetni, hogy az előkezelt cölöpöket nem mélyesztették a 

fagyhatár alá, és télen az új építmény megsüllyedt. Semmi sem volt rendben. A 

zsindelyek nem voltak egy vonalban, az ablakban levő virágládák különböző mére-

tűek voltak, a homlokzati kőből épített szökőkút kiszáradt, a kinti pad halszálka-

mintája a téglából épített és megrogyott grillező mellett maga volt a káosz.  

A farakás mellett egy hosszú kutyakennel volt csavart és megereszkedett fo-

nott drótból, és egy mosómedvére vadászó, koromfekete kutya ült egy hordón, és 

torkaszakadtából ugatott. West rákanyarodott a felhajtóra, és egy benzinkutaknál 

használatos csengő jelezte, hogy Mr. Flucknak vendége érkezett. Az egyik ablakon 

meglebbent a függöny, és azonnal előkerült egy férfi. Kövér volt, nem sok haj ma-

radt a fején, kerek feje és apró szeme egy nevetős arcot idézett, ha nem lett volna 



komor, lehangolt és gyászos, mintha a felesége most hagyta volna el, vagy tért vol-

na haza, attól függően, hogy miként viszonyult hozzá. 

- Ó-hó - kapcsolta ki magát Brazil. 

- Nem vicc - tette hozzá West. 

Bubba a téglával egyenetlenül kirakott ösvényen lement a felhajtóhoz, ahol 

egy megkülönböztető jelzés nélküli fehér Chevrolet Caprice állt meg. Gondolataira 

sötéten telepedtek rá a megcsúfolt álmok, a kegyetlen végzet és a rossz karma. Az 

apja, Fluck tiszteletes mindig is ellenezte Bubba kézifegyverek iránti érdeklődését, 

és Bubba élt a gyanúperrel, hogy az apja imádkozott azért, hogy ez történjen. Nem 

lehet véletlen, hogy csak a fegyverek tűntek el. A drága szerszámait mind itt hagy-

ták. A betörő meg sem próbálkozott vele, hogy feltörje Honey kocsiját vagy bejus-

son a házba. Egy magas, szőke, egyenruhás rendőr kászálódott ki a Caprice-ból. A 

kocsit egy nő vezette, aki polgári ruhát viselt; Bubba úgy gondolta, biztosan nyo-

mozó. Odamentek hozzá, a rádiójukból beszédfoszlányok hallatszottak. 

- Ön Mr. Fluck? - kérdezte a nő. 

- Igen - felelte Bubba. - Hála az égnek, hogy itt vannak. Ennél szörnyűbb még 

nem történt velem. 

- Virginia West rendőrfőnök-helyettes vagyok, a társam pedig Andy Brazil 

rendőrtiszt - mondta West.  



Bubba egy szempillantás alatt jobban érezte magát. Felsóhajtott. A rendőrség 

egy rendőrfőnök-helyettest küldött! Ezt biztosan Hammer rendőrfőnöknek köszön-

heti. A rendőrfőnök törődik Bubbával. Valahogy őt is megérintette az, ami Bubbát, 

és a sorsuk összefonódott. Hammer rendőrfőnök tudja, hogy Bubba ellen rettene-

tes igazságtalanságot követtek el. 

- Igazán nagyra értékelem, hogy Hammer rendőrfőnök szólt önöknek - mond-

ta. 

A két zsaru értetlenül nézett rá. 

- Mert így történt, nem? - bizonytalanodott el Bubba. - Most, amikor a 911-et 

hívtam? 

- Tulajdonképpen... - akadt el a hangja Brazilnak. - Igen. Honnan tudja, hogy 

most hívott?  

Bubba az égre emelte a tekintetét, és fájdalma ellenére is elmosolyodott. 

  

West elindult a műhely felé, és Brazil is követte. A felhajtón megálltak, és néz-

ték a szörnyű felfordulást. Brazil feljegyezte a dátumot és az áldozat nevét az író-

táblájára erősített bejelentőlapra. 

- Micsoda szerencsétlenség! - jegyezte meg. 



- Elmondhatatlan - bólintott Bubba. 

- Van valami sejtelme, mikor történt a betörés? - kérdezte West. 

- Valamikor este nyolc és ma reggel fél nyolc között. 

- Kérem az otthoni és a munkahelyi telefonszámát! - mondta Brazil írás köz-

ben.  

Bubba megadta mindkettőt. 

- Ezt találtam, amikor hazaértem - mesélte Bubba szinte könnyek között. - 

Pontosan így. Nem nyúltam semmihez. Nem mozdítottam semmit, így nem vagyok 

egészen biztos abban, hogy mi hiányzik.  

West értő szeme végigsiklott a különálló szerszámokon, például a fúrógépen, a 

hengeres csiszolón, a köszörűn, a simító-gyalun, az egyengető-gyalun, a haránt-

gyalun, valamint az összes lehetséges vésőn, Forstner satun, drótkefés keréken, 

szegecselőn, plombázón, süllyesztett fejű csavarkészleten. Minden rendű és rangú 

védőfelszerelés és több kéziszerszám volt, mint ahányat Bob Vila, a barkácsolók 

atyja feltehetően a műhelyében tart. 

- Érdekes, hogy ennyi drága szerszáma van - jegyezte meg West -, és a betörő 

vagy betörők mégsem vitték el őket. 

- A fegyverek érdekelték - válaszolta Bubba. - Tudom, hogy eltűntek.  



A szekrényre mutatott, és a padlón heverő, levágott lakatra. 

- Van reteszvágója? - kérdezte West. 

- Tizennyolc hüvelykes Toolsmith. 

- Megvan még? - kérdezte Brazil. 

- Innen is látom - felelte Bubba. 

- Milyen zár van a fegyverszekrényen? - kérdezte West. 

- Egyszerű Master zár. 

- Edzett betétes? 

Bubba restelkedett. 

- Terveztem, de még nem jutottam hozzá... 

- Szóval nem edzett betétes volt - ismételte meg Brazil a jelentés pontossága 

kedvéért.  

Bubba megrázta a fejét. 



- Nagy kár - mondta átérzéssel West. - Még sosem láttam, hogy egy Master re-

teszvágó elvágott volna egy edzett betétes Master zárat. És ha belegondolunk, mit 

tartott a szekrényben, a legjobbat kellett volna rászerelnie. 

- Tudom, tudom - süllyedt Bubba egyre mélyebben a szégyenbe. - Tudom, mi-

lyen bolond voltam.  

West bement, hogy közelebbről is szemügyre vegye, és észrevette, hogy Bubba 

minden szerszámra és berendezésre fehérrel felfestette a kezdőbetűit. West átlép-

kedett a vízvezeték-szerelési, veranda- és teraszjavítási, festési és tapétázási, met-

szési és otthoni barkácsolási problémamegoldó kézikönyvek tucatjain. Átsasszé-

zott a Stanley harminclábnyi, nagy teherbírású mérőszalag és a Nicholas bőrtokja, 

a McGuire-Nicholas széles, bőr szerszámtartó öv, a Makita szerszámtartó, a kiváló 

minőségű, marhabőr Longhorn kalapácstartó, az erős igénybevételt is kibíró, vörös 

Nicholas felfüggesztőbak és egy dupla kötésű, habgumi térdvédő között amelynek 

elveszett a párja. West felismerte a kiváló minőséget. Ismerte az összes márkát, és 

tudta, mibe kerülnek. Kíváncsi volt. És irigykedett. 

- Nincs riasztója - szögezte le Brazil. 

- Csak a „Tilos az átjárás” tábla és a felhajtón levő csengő. Hallom, ha valaki 

behajt. 

- Nem is tudtam, hogy még használnak ilyesmit - jegyezte meg Brazil. 



- A Cickány Autómentő sokat tart belőle - világosította fel Bubba. 

- És a kutyája? - kérdezte West. 

- Osztriga egész nap és egész éjjel ugat. Már senki sem figyel rá. 

- Szóval Osztriga és a benzinkutaknál használatos csengő az egyedüli riasztó-

ja? - összegezte West, és szkeptikus pillantást vetett rá.  

Bubba látta, hogy nem tett rá jó benyomást. Hirtelen észrevette, hogy West 

milyen csinos. Bubba kövérnek, piszkosnak, visszataszítónak és alacsonyrendű-

nek érezte magát, amilyennek élete során többnyire. West rendőrfőnök-helyettes 

átlátott a fegyverein és a barkács-felszerelésén. Agyonkínzott kisfiúnak látta, aki-

nek borzalmas a neve, és akit az egész világ gúnyol. Bubba mindezt meglátta a te-

kintetében. Hirtelen eszébe jutott, hogy hátha egy iskolába jártak. 

- Idevalósi? - kérdezte. 

- Nem - felelte West. 

- Biztos? 

- Hogy érti azt, hogy biztos? 

Bubba paranoiás és megszállott volt. Meg kellett győzni. 

- Szóval nem richmondi - mondta Bubba. 



- Nem. - West kezdett kurtán válaszolgatni. 

- Csak hasonlít valakire, akit Virginiának hívtak, és akivel egy iskolába jártam 

- hazudta Bubba. 

- Nem jártunk együtt iskolába - mondta kereken West. 

- A betörő vagy betörők idevizeltek? - kérdezte Brazil. 

- Igen - mutatott oda Bubba. - Ez jelent valamit? 

- A betörők gyakran vizelnek vagy székelnek a tetthelyen - magyarázta West. - 

Az elkövetési módszer része, vagy jelent valamit, vagy nem jelent semmit.  

Brazil feljegyezte. 

- A rendőrségi számítógépük biztosan felfedezte volna, ha nem támadja meg a 

halvírus - mondta Bubba. - Hazafelé jövet hallottam róla a hírekben. így nem tud-

ják majd más esetekkel összevetni. 

- Ne aggódjon! - nyugtatta Brazil, kerülve a témát. - Van listája a fegyverekről 

és az azonosítási számokról? 

- Mindet a Green Topban vettem - felelte Bubba. - Másutt sosem veszek fegy-

vert. 



- Nagy segítség - bólintott Brazil. - De fel akarom sorolni a bejelentésen, hogy 

mi hiányzik, hogy a nyomozó utánanézhessen. 

- Gondolom, nem tudják majd a számítógépet használni, hogy kiderítsék, tört-

e be valaki hasonló módon - morfondírozott csalódottan Bubba. - A halvírus miatt. 

- Ne aggassza, hogy végezzük a munkánkat! - mondta Brazil. - És most lássuk 

a felsorolást! 

- Egy Browning Buck Mark Bullseye huszonkettes - idézte fel Bubba -, egy 

Taurus nyolclövetű M608 357-es, egy Smith and Wesson 457-es modell ötvözött 

acélvázzal, 45-ös automata, és egy Bianchi Avenger tokkal, egy Pachmayr zsebtisz-

tító készlet, egy mini Glock G26-os kilenc milliméteres éjjellátóval, egy Sig P226- 

os kilencszer tizenkilenc milliméteres, ugyanaz, amit a tengerészet SEAL különle-

ges egysége használ. Lássuk csak, van-e még valami... 

- Jesszusom! - hűlt el West.  

Brazil villámsebesen jegyzetelt. 

- Egy Daisy 91-es modellű Match pisztoly, más szóval egy légpuska. Egy Ruger 

Blackhawk 357-es revolver és egy pár Ruger sport kézi lőfegyver. 

- Ön sportlövész? - kérdezte West. 

- Még nem volt rá időm - vallotta be Bubba. 



- Ennyi? - kérdezte Brazil. 

- Most vettem egy M9-es Special Edition kilenc milliméterest, tizenötös tárral, 

még a dobozban volt. Vérzik érte a szívem. Még csak ki sem próbálhattam. És volt 

egy csomó gyorstöltőm és körülbelül húsz doboz töltényem. A többségük Winches-

ter ezüsthegyű volt. 

- Valami más még? - kérdezte West. 

- Nehéz megmondani - hümmögött Bubba. - De az egyetlen, amit nem látok 

sehol, a Stanley szerszámos övem. Nagyon jó volt. Fekete nejlon, bélelt sárga övvel, 

könnyű, és nem izzasztott úgy, mint a bőröv. A konyhai mosogatón kívül bármire 

feltehető. 

- Mindig is szerettem volna egy olyat - vallotta be West. - Úgy hatvan dollárba 

kerül. 

- Ha sikerül leértékelten kapni - tette hozzá Bubba. 

- Gyanúsítottak? - Brazil ehhez a részhez ért. - Van valaki, aki ön szerint elkö-

vethette a bűncselekményt? 

- Olyan lehetett, aki tudta, mit tartok a műhelyben - felelte Bubba. - És az aj-

tót nem feszítették fel, tehát távirányítója is volt. 



- A Searsnél beszerezhette - nézett fel West a felemelhető Sears garázsajtóra. - 

Gondoskodom róla, Mr. Fluck, hogy még ma kijöjjön egy nyomozó, és megvizsgálja 

a lehetséges bizonyítékokat, ujjlenyomatokat, szerszámnyomokat és a többit. 

- Az én ujjlenyomatom is itt van - aggodalmaskodott Bubba. 

- Most, hogy említi, levesszük azt is, hogy tudjuk, melyik az öné, melyik másé 

- mondta West. Kimentek a műhelyből, de vigyáztak, hova lépnek. Osztriga üvöl-

tött és körbe-körbe rohangált. 

- Kérem, mondjanak még egyszer köszönetet a nevemben Hammer rendőrfő-

nöknek - kísérte ki őket Bubba. 

- Még egyszer? - csodálkozott el Brazil. - Beszélt vele? 

- Nem közvetlenül - válaszolta Bubba. 

 

Tizenkilencedik fejezet 

 

Hammer igen érzékenyen reagált a faji kérdésekre, és alaposan tanulmányozta 

a richmondi városi körzetet. Tudta, hogy nem is olyan régen a feketék még nem 

léphettek be bizonyos klubokba, nem lakhattak bizonyos környékeken. Nem jár-



hattak golf- és teniszpályákra vagy nyilvános strandokra. A változás lassú volt, és 

sok tekintetben megtévesztő. 

A tagság és a környékbeli szervezetek lassanként kezdtek feketéket is befo-

gadni, és olykor még nőket is, de a várólista kikerülése vagy a nyugodt, jó érzés 

még más lapra tartozott. Amikor Virginia jövendő első fekete kormányzója meg-

próbált egy drága környékre költözni, elutasították. Amikor a Monument sugár-

úton szobrot emeltek Arthur Ashe-nek, csaknem újból háború tört ki. 

Hammer rendőrfőnök idegeskedett, miközben az adminisztratív asszisztensé-

vel, Flinggel áthajtott a Hollywood temetőn, hogy megszemlélje a kárt, és kiderítse, 

nem túlzás-e, amit a vandalizmusról állítottak. De látta, hogy nem. Hammer leállí-

totta a kocsit a Davis köröndnél, ahonnan jól ki lehetett venni a távolban álló le-

festett bronzszobrot a magnóliák és örökzöldek karéjában, ahogy a márványtalap-

zat körül kis konföderációs zászlók lobogtak, és a szobrot sárga helyszínelős sza-

laggal kerítették körbe. 

- Olyan, mintha kisajátítaná a kosárlabdát, és nem passzolná tovább senki-

nek - elmélkedett Fling. - És nagyképűnek látszik. 

- Az is volt - mondta Hammer. 

Elfojtotta a nevetését, a vérében hullámzott a kacagás, amit már képtelen volt 

elcsitítani. Davis szobráról mindig is azt mondták, hogy büszke és fennhéjázó. A 

korabeli déli úriember jellegzetes öltözékében mintázták meg, mielőtt az utcai mű-



vész bámulatos tehetséggel át nem alakította a hosszú kabátot bő felsővé és térdig 

érő laza sorttá. A nadrágból izmos lábszár és sportzokni lett. A csizma magasan 

záródó, fűzős Nike sportcipő.  

Hammer és Fling kiszálltak a Crown Victoriából, és mögöttük felbődült a köze-

ledő fekete Mercedes 420E öblös hangja. A naptetős, bőrüléses, négyajtós kupé 

megkerülte Hammer kocsiját, és leparkolt előtte. 

- A francba! - morogta Hammer.  

Lelia Ehrhart kivett valamit a Mercedes első üléséről, és kinyitotta az ajtót.  

- Hol a tolmács?  

Lelia Ehrhart ugyan Richmondban született, de a gyermek- és fiatalkorát az 

ausztriai Bécsben töltötte, ahol az apja, dr. Howell, gazdag, kiváló zenetörténész 

éveken át fáradozott egy felhatalmazás nélkül írt pszichológiai életrajzon a szelíd 

és érzékeny Mozartról és a trombitától való félelméről. Később a család Jugoszlá-

viába költözött, ahol dr. Howell a zene tudat alatti hatását kutatta a Nemanjic di-

nasztiára. Lelia Ehrhart anyanyelve a német volt, a második nyelve a szerb-horvát, 

és azután következett csak az angol. Egyiket sem beszélte hibátlanul, vegyítette, 

keverte és mixelte őket, mintha tortát sütött volna. 

Ehrhart egy pillanatig nem moccant, a szobor látványától földbe gyökerezett a 

lába, a döbbenettől kicsit elnyílt a szája. Sárga Escada farmert, bő, sárga csíkos 



blúzt - amelynek zsebén E betű volt -, rézpillangókkal kivert fekete övet és az öltö-

zékéhez illő cipőt viselt. Bár Hammer jobbára Ralph Laurent és Donna Karant 

hordott, ismert más divattervezőket is, és tisztában volt vele, hogy a pillangók több 

szezonnal ezelőtt voltak divatban. Ez némi elégedettséggel töltötte el, de nem sok-

kal. 

- Ez zendülést izgat fel! - kiáltott fel Ehrhart, és a Canon Sure Shottal a kezé-

ben közelebb lépett a bűntett helyszínéhez. - Ilyesmi még soha nem fordult elő. 

- Ezt azért nem állítanám - felelte Hammer. - Nem is olyan régen valaki telefir-

kálta Robert E. Lee szobrát. 

- Az más volt. 

- Igaz, hogy nem festették át fekete kosarassá - értett egyet Fling -, de nem is 

lehetett, hiszen lovon ül, karddal a kezében, és pontosan a Monument sugárúton, 

ahol ha valaki sok időt tölt, előbb-utóbb biztosan meglátják. Igazából nem is igen 

értem, hogy lehetett egyáltalán lefesteni. Vagy a Monumenten bárki mást. Arthur 

Ashe teniszütőt fog, a többiek lovon ülnek. Hacsak nem lovaspólózik... 

- Tudni akarom, mit tesznek efelé! - szegezte a kérdést Hammernek Lelia, mi-

közben egy szélroham meghajlította a fákat, és meglebbentette Davis lábánál a Dél 

keresztjét. - És hol voltak a rendőrjeik, amikor egy vandál idejött, mint Michelan-

gelo a Sixtus-kápolnába? 



- A temető magánterület - emlékeztette Fling. 

- Ha sorozatölés történik a magánterületemen, az is egy na és? - háborodott 

fel Ehrhart. 

- Nem, ha tudjuk, hogy sorozatgyilkos - felelte Fling. 

- Az a helyzet, hogy járőrözünk a temetőben - vallotta be Hammer. 

- Így még rosszul! - kiáltott fel Ehrhart. - Bizonyára másban voltak múlt éjjel. 

- A járőrkocsinak nagyon sok errefelé a dolga, Lelia - mondta Hammer. - Itt az 

Oregon Hills, a Virginiai Államközösségi Egyetem. Nagyon, de nagyon sok hívást 

kapunk - mondta Hammer. - Amikor élőkkel kapcsolatos bejelentések érkeznek, 

prioritást élveznek. 

- Mintha én nem tudni! - válaszolta indignálódóttan Lelia. 

- Zavaró, hogy mi a város és mi nem - próbálta meg elkenni a téves informált-

ságát Fling. - És korábban azt akartam hangsúlyozni, Mrs. Ehrhart, hogy nem 

kellene ezt annyira a szívére vennie, hiszen lehet, hogy véletlenül követték el ép-

pen itt, tekintve, hogy milyen távol esik ez a hely mindentől. 

- Könnyű mondani - zsörtölődött Ehrhart. 

Hammer úgy érezte, mintha földön kívüliek társalgását hallgatná. 



- És Bobby Feeley-vel hol a helyzet? - kérdezte vádlón Ehrhart. 

- Rajta vagyunk, Lelia - biztosította Hammer. 

- Tizenkettő - erősködött Ehrhart. - Az csak ki kell, hogy adjon valamit. 

- Nagyon komolyan nyomozunk - mondta Hammer, akinek őszintén szólva, az 

volt a véleménye, hogy a szobornak határozottan jót tett az új öltözék. 

- Valószínűleg kialibilizte magát onnan ide, és ezt szó szerint veheti. 

- Azt hiszem, nem érezte jól magát tegnap este - szólalt meg Fling. - És nem 

ment el hazulról. Tanúk is vannak.  

Hammer megsemmisítő pillantást vetett Flingre, aki a nyomozással kapcsola-

tos kényes információt adott ki. 

- A megbeszélésemen ezt felvetjük. Különben korábbra, reggel hétre kellett 

tennem, Judy. - Ehrhart fényképezni kezdte a helyszínt. - Az Államközösségi Klub 

magántanácstermében. Ha nem tudja, hol van, megkérdik az ajtóban, amikor 

szétadja a kabátját. 

- Kabáthoz kicsit meleg van - szúrta közbe készségesen Fling. 

Az elmúlt egy évszázad alatt Lelia Howell Ehrhart állítólagos őseit fenséges 

családi sírhelyeken és sírboltokban helyezték örök nyugalomra, és obeliszkek, ur-



nák őrizték az emléküket, keresztek áldották és gyászoló, carrarai márványból ké-

szült angyalok és öntöttvas kutyák vigyázták, díszes fémrácsok ékesítették a 

nyughelyüket. Köztudott volt, hogy a családfáján Jefferson Davis felesége, Varina 

Howell is szerepel, bár a családfakutatók eddig sikertelenül próbálták visszavezet-

ni Ehrhart vérvonalát a Mississippi közelében levő bármelyik olyan földrajzi hely-

hez, amelyhez Mrs. Davis kötődött. Ehrhart éppen ezért feldúlt volt, és személyes 

sérelmet érzett. A vandalizmust magára vette, a személye elleni támadásnak tekin-

tette, ezért úgy vélte, joga van megkeresni azt a szörnyeteget, aki elkövette, hogy 

börtönbe csukassa, ahol majd élete végéig senyvedhet. Ehrhartnak nem volt szük-

sége a rendőrségre. Különben is mire jók a zsaruk? A kapcsolatok számítanak 

egyedül, azok révén lehet bármit is elintézni, és ezekből Ehrhartnak több volt, 

mint az interneten elérhető. Dr. Carter „Bika” Ehrhart, egy milliomos fogorvos és 

Franklin „Bull” Paxton konföderációs tábornok állítólagos leszármazottjának a fe-

lesége volt. Bull Ehrhart a Richmondi Egyetem öregdiákja volt. A felügyelő tanács 

tagja. Több százezer dollárt adományozott az egyetemnek, és ritkán hagyott ki ko-

sárlabda-mérkőzést. Leliának nem került nagy nehézségébe felhívni a Spiders fő-

edzőjét, Bo Ravalt, hogy megtudja, hol kerítheti a karmai közé Bobby Feeleyt. Ta-

lán a tornateremben, mondta az edző. Lelia lekanyarodott a Three Chopt Roadról 

a Boatwright-ra, végigment rajta a Richmondi Egyetem kampuszáig. Befordult a 

magánparkolóba, ahol a Spiders klub tagjai mérkőzések alkalmával parkoltak. 

Ferdén állt be a Mercedesével, így két helyet foglalt el, és elég messze állt meg a 

kevésbé drága autóktól, amelyek ajtaját esetleg nekinyithatják az övének. Határo-

zott céltudatossággal vonult fel a Robin Center lépcsőjén. Az előcsarnok üres volt, 

és sok megnyert és elvesztett mérkőzés emlékétől visszhangzott, amelyeket 



Ehrhart nem élvezett. Ehrhart nem volt hajlandó elmenni a meccsekre a férjével, 

és a futballnak sem tette ki magát. Többé már a tévében sem nézte a sportesemé-

nyeket. Bull foghatja a sörét és a mikroban készült pattogatott kukoricáját. Annyit 

nyomkodhatja a távirányítót, amennyit csak akarja, istent játszhat, irányíthat, 

tervezhet és alkothat, de őt mindez hidegen hagyja. A csukott ajtó mögött pattogó 

kosárlabda hangja magányosnak és elszántnak tűnt. Ehrhart belépett a Milhouser 

tornaterembe, ahol Bobby Feeley éppen büntetődobásokat gyakorolt. Amint várha-

tó volt, a többi kosárlabdáshoz hasonlóan magas fiatalember volt, hosszú, kidolgo-

zott izomkötegekkel, tar koponyával és egyik fülében aranykarikával. A bőre fény-

lett az izzadságtól, a szürke póló elöl és hátul is verítékben ázott, bőszárú sortja a 

térdéig ért, és lebegett, amikor megperdült. Feeley nem figyelt oda Ehrhartra, ha-

nem újra meg újra próbálkozott, és a gyűrűt érte a dobása. 

- A francba! - morogta. 

Ehrhart semmit sem szólt, miközben Bobby cselezgetett, bemozdult, előrero-

hant, a könyökével dolgozott, aztán fordult, ismét cselezett, futott, megtorpant, 

ugrott és zsákolt, de megint csak a gyűrűt találta el. 

- Bassza meg! - kiáltotta. 

- Elnézést - szólalt meg Ehrhart, jelezve, hogy megérkezett.  

Feeley lassan cselezgetett a labdával, és ránézett. 



- Maga Bobby Feeley? 

Az asszony rézpillangós magas sarkú cipőjében rálépett a tornaterem padlójá-

ra. 

- Nem szerencsés ötlet - mondta Bobby. 

- Tessék? 

- A cipője. 

- Mi baj van vele? 

- Nem teniszcipő. 

- Magának sem teniszcipő - vágott vissza Lelia. 

A fiatalember a homlokát ráncolva cselezgetett még egy kicsit. 

- Minek hívja ezt? - kérdezte. 

- Kosárlabdás cipő. 

- Á, egy nyelvművelő! Oké - mondta Feeley. aki dicsérettel vizsgázott angolból. 

- De attól még nem léphet rá a padlóra ebben. Vegye le vagy menjen ki! 

Ehrhart levette a cipőjét, és térdharisnyában elindult felé. 



- Miben lehetek a szolgálatára? - kérdezte Feeley, miközben egy képzeletbeli 

ellenfelét kikerülve veszélyesen kifeszítette a könyökét, és elhúzta mellette a lab-

dát. 

- Maga a tizenkettes - vádolta meg Ehrhart. 

- Jaj, ne már megint! - kiáltott fel cselezgetés közben Feeley. - Mi ez az egész? 

Azt hiszik, nincs jobb dolgom? Olyan éretlen baromságra vetemedni, mint egy te-

metőben falfirkázni?  

Bobby a lába között cselezgetett, aztán megint kihagyott egy zsákolást. 

- Ez nem olyan falfirka, mint amit metróban látni. Nem „A Rikoltás” és a pö-

csök, akiket épületeken látni.  

Feeley abbahagyta a cselezgetést, megtörölte a homlokát, és megpróbálta le-

fordítani. 

- Azt hiszem, a sikolyra gondol - próbálkozott segítőkészen. - Mint Edvard 

Munch „Sikoly”-a. És nem hülyét akart mondani? A pöcs nem szép szó, bár aki 

nem ismeri a szlenget, általában nem érti. 

- Festékszóróval lefesteni az elnökök arcmását a Rushmore-hegyen, az mi? - 

háborgott Ehrhart. 

- Ki tett ilyet? - kérdezte Feeley. 



Feeley futott és zsákolt. A labda visszapattant a palánkról. 

- Vinny rokona vagyok - közölte Ehrhart. 

- Winnie-the-Pooh-é? Micimackóé? 

- Nem, Varináé. 

- Azt hittem, az egy helység neve, vagy talán olyasvalamié, amelyre nem illik 

utalni. 

- Ön igen vulgárisan trágár, Mr. Feeler. 

- Feeley. 

- Méltóságon aluli, hogy az ön nemzedékébe tartozók nem tisztelik azt, ami a 

múltban volt. És a lényeg, hogy el sem múlt, ha el nem kezdődött, mielőtt benne 

vagyunk. Mint kétségtelen, itt állok. 

Feeley a homlokát ráncolta. 

- Szerintem, hívjon fel újra. Azt hiszem, rossz a vonal. 

- Szó sem róla - utasította vissza kereken az asszony.  

Feeley a hóna alá kapta a labdát. 



- Mit követtem el? 

- Mindketten tudja. 

Feeley cselezve becsavart egy labdát, amely a háló alatt süvített el. 

- Bocs - mondta Feeley -, de nem csináltam semmit Mr. Davis szobrával, bár 

megvallom, ideje volt, hogy valaki helyre tegye. 

- Hogy képes merni! 

Feeley széles mosolya felragyogott. Egyik kezétől a másikig cselezett, és vélet-

lenül eltalálta a lábát. 

- Hazaárulásért vádat emeltek ellene, de sosem állt bíróság elé. A konföderáció 

első és utolsó elnöke. Hah! - Megint eltévesztett egy szabaddobást. - Ha az ember 

kicsit belegondol, sajnálatra méltó figura. Rossz vasutak, nem létező tengerészet, 

nem voltak lőporgyárak, se hajóépítő gyárak, a fegyverekről és a felszerelésről nem 

is beszélve. - Egy felugrásból becsavart labda elszállt a palánk fölött. - A kongresz-

szus marakodott. - Feeley sétált pár lépést, és megint eltalálta a lábujját. - Lee 

meg sem kérdi, hogy rendben van-e, csak leteszi a fegyvert. - A labda után koco-

gott. - Jeff Davist vasra verik, aztán Memphisben biztosítási ügynökként keresi a 

kenyerét. 

- Nem igaz lenni! - hördült fel az asszony. 



- De mennyire, hogy igaz, asszonyom. 

- Hol volt múlt éjjel? - kérdezte ellentmondást nem tűrő hangon Ehrhart. 

- Pontosan itt. Gyakoroltam. - A félpályáról eldobott utolsó labda a lelátón kö-

tött ki. - Nem voltam a temetőben, és soha nem is jártam ott.  

A labda után kocogott, aztán a középső ujján pörgette. Ehrhart félreértette. 

- Trágárságot mutat nekem?  

A labda lebillent. Feeley újból próbálkozott. Megpróbálta a háta mögött előre-

hozni, de nem járt sikerrel. 

- A fene egye meg! - mérgelődött Feeley. 

- Hiányol magából a tisztelet! - jelentette ki hangosan és önérzetesen Ehrhart. 

- És úgy alibizik, ahogy akar, a lényeg úgyis körbemegy! 

- Nézze, asszonyom! - dugta a hóna alá a labdát Feeley. - Semmi közöm a szo-

borhoz. De most már biztos megnézem.  

 

Richmondban és a környékén sokan mások is erre az elhatározásra jutottak. 

Clay Kitchen még sosem látott ilyen egybefüggő, hosszú és fényszóró nélkül köze-

ledő kocsisort. Huszonhét év hűséges szolgálata alatt egyszer sem találkozott ilyen 



illetlen viselkedéssel. Az emberek vidámak voltak. Letekerték az ablakot, és élvez-

ték a korán beköszöntött tavaszt. Rock and rollt, rapet és dzsesszt hallgattak. 

Kitchen és West a gondnok teherautójával száguldottak, és a kocsisort kike-

rülve a Lee sugárút felől közelítették meg a bűntett helyszínét. West kinézett az 

ablakon; megdöbbentette a nagy érdeklődés. Amikor felbukkant a szobor, majd-

nem elvesztette hivatalos méltóságát. Kis híja volt, hogy azt ne mondja: kibaszottul 

elképesztő! 

- Itt álljon meg! - kérte Kitchent. - Nem akarom, hogy lássák, hogy a teherau-

tójából szállok ki.  

Kitchen tökéletesen megértette. West polgári ruhában jött el, és nem kötötte 

Kitchen orrára, hogy miért van itt, de Kitchen sokat olvasott. Tudta, mi a helyzet. 

A bűnözők gyakran visszatérnek a tett helyszínére, kivált, ha piromániások, vagy 

ha az hajtja őket, hogy bocsánatot kérjenek, vagy elfelejtettek emléket vinni. 

Kitchen elbeszélgetett az eseménytelen napokon a temetőben járőröző rendőrök-

kel. És hallott egyet s mást. 

Emlékezett arra a férfira, aki ezerszer szúrta meg a feleségét, aztán napokig 

mellette aludt az ágyban, tévézett vele, és ágyba vitte neki a reggelit, a régi szép 

időket felidézve. Ez persze nem azt jelenti, hogy visszatért a tett helyszínére, gon-

dolta Kitchen, mert gyakorlatilag el sem ment, nem? De azt egészen bizonyosan 

tudta, hogy pár éve északon egy asszony bedarálta a férjét a faaprítóval, és pár 

nappal később visszatért, hogy elégesse a darabjait a hátsó udvaron. Egy szom-



széd aztán persze gyanút fogott. A tömeg egyre közelebb nyomult a szoborhoz, és 

úgy tűnt, bármelyik percben átbújhat a szalag alatt, vagy akár el is söpörheti.  

West rádión keresztül erősítést kért. A temetőben zendülés közeli állapotok 

uralkodtak. Sok volt az ittas ember, és nem egy még most is ivott. 

- Hármas - tért vissza Passman kommunikációs tiszt hangja. - Tíz-

tizennyolcas van?  

West igyekezett leküzdeni a bosszúságát. Mindenfelől emberek lökdösték. 

Passman mindig kétségbe vonta West hívásait, és most volt képe azt kérdezni, 

hogy veszélyes-e a helyzet. Ez nem lehet igaz, gondolta West. Miért pont most kö-

rülményeskedik, amikor épphogy agyon nem taposnak. 

- Itt a hármas, tíz-tízes. E pillanatban. 

- Mi a pontos tíz-húszasa, hármas? 

- Pontosan a szobornál vagyok - felelte velősen West. 

- Hé, ki az a csaj a rádióval? - kiáltott fel valaki a tömegben. 

- Titkosrendőrök férkőztek közénk?  

- Az FBI! 

- A CIA?  



- Hé! 

- Akarod az ujjlenyomataimat, bébi?  

Az alkoholszag egyre erősebb lett, ahogy a testek közelebb nyomultak és a gú-

nyos arcok körülzárták Westet. Nem maradt üres tér körülötte. Az emberek nevet-

ve lökdösték és megérintették. Ismét a rádióval próbálkozott, és közben észrevette 

a kis kék halat a szobor talapzatán, közvetlen Jefferson bal Nike-ja alatt. Mögé 

settenkedett egy gyerek, és úgy tett, mintha el akarná venni a fegyverét. West az 

övénél fogva a levegőbe emelte, és úgy dobta el, mint egy szemeteszsákot. A srác 

nevetve elszaladt. 

- Itt a hármas, tíz-tizennyolcas! - kiabálta a levegőn át West.  

A halat bámulta, és a gondolatai egymásnak ütköztek. 

- A Hollywood temető közelében levő összes járőrkocsinak: egy rendőrtisztnek 

segítségre van szüksége! - közvetítette nyugodtan Passman. 

- Hátra! - kiáltotta West. - Azonnal lépjenek hátrébb! 

A bűncselekmény helyszínét körülkerítő szalaghoz szorult. A tömeg őrjöngött 

és közelebb nyomult. West előkapta a gázsprayt, és a tömeg felé tartotta. Az embe-

rek megtorpantak, hogy eltöprengjenek. 

- Mi az ördög ütött magukba? - kiabálta West. - Most rögtön lépjenek hátrébb!  



A tömeg kicsit hátrált, az arcokat eltorzította a bizonytalanság, a kezek ökölbe 

szorultak, folyt az izzadság, a levegő lüktetett a kitörni készülő erőszak hevétől. 

- Elmondja valaki, mi ez az egész? - kiáltotta újra West.  

Egy Tommy Hilfiger inget és kötött sapkát viselő fiú szólalt meg a tömeg nevé-

ben; bő nadrágjának egyik szárát felhajtotta, a másikat leengedte. 

- Senki sem komál itt minket - magyarázta. - Talán az embernek elege lesz, 

tudja? És akkor egy nap történik valami, és elpattan bennünk valami. 

- Hát itt nem lesz elpattanás - közölte szigorúan West a tömeggel. - Hogy hív-

ják? 

- Jerome-nak. 

- Úgy tűnik, ezek az emberek hallgatnak magára, Jerome. 

- Nem ismerem őket, de úgy fest. 

- Szeretném, ha segítene lecsillapítani őket.  

- Oké. Jerome szembefordult a tömeggel. 

- NYUGI! - kiáltotta. - MIND KIBASZOTTUL ÁLLJATOK HÁTRÉBB, ÉS HAGY-

JATOK KIBASZOTT HELYET A HÖLGYNEK! 



Mindenki engedelmeskedett. 

- És most figyeljetek - vette át könnyedén új szerepét Jerome. - Az az ábra - 

fordult Westhez -, hogy maguk nem tudják, milyen is ez. 

- Mondd meg! - kiabálta egy nő. 

- Azt hiszitek, szükségük van itt ránk? - korbácsolta fel Jerome a tömeg indu-

latait. 

- Nem, bassza meg! - üvöltötték. 

- Azt hiszitek, akarja valaki, hogy bejöjjünk ide? 

- Nem, bassza meg! - kántálta a tömeg. 

- Azt-hi-szi-tek, Holly-wood-ba ke-rül-tök - kezdett el rappelni Jerome -, hogy 

a seg-ge-te-ket a fü-ves-hood-i föld-be dug-ják? 

- Soha! 

- A sír-emlék, mint-a-ma-mi, hi-deg, úgy-tu-dom. Hány-szor kell-még mon-da-

nom - járt fel-alá peckesen a tömeg előtt Jerome. - Mi-lyen-íz-lel-ni és sza-gol-ni, 

mi-kor nem-ad-ha-tod el, mer'-min-den- el-a-dó-csak-ne-kem-nem-meg-ne-ked-

nem-mer'-min-degy-mit-te-szünk,-mi-va-gyunk a fi-úk a te-tőn, és-nincs-ki-ba-

szott-Ho-lly-wood! 



- É S-A-LÁ-NYOK-A-TE-TŐN! 

- Fi-úk-meg-lá-nyok. A-a-te-tőn nincs-ki-ba-szott-Ho-lly-wood - javította ki 

magát politikailag korrektül Jerome. 

- NINCS-KI-BA-SZOTT-HO-LLY-WOOD! - rappelte vissza a tömeg. 

- Köszönöm, Jerome - mondta West. 

- NINCS-KI-BA-SZOTT-HO-LLY-WOOD! - őrjöngött a tömeg. 

- Elég legyen, Jerome! 

- Mondjátok még egyszer, testvérek! - forgott és kick-boxolt Jerome. - NINCS-

KI-BA-SZOTT-HO-LLY-WOOD! 

- NINCS-KI-BA-SZOTT-HO-LLY-WOOD!  

Szirénák sivítottak a távolban. 

 

Huszadik fejezet 

 



A Robins Center, ahol a Spiders csapata nagy tömegek előtt játszott, a fontos 

embereknek fenntartott magánparkoló - ahol Ehrhart a Mercedesét hagyta - és a 

pórnép parkolója között, két sor parkolóhelynyire, azaz körülbelül ötvenjardnyira 

a futópályától feküdt, ahol e pillanatban Brazil aznap már másodszor futott igen 

keményen. Késő délután volt. Órákig dolgozott a COMSTAT számítógépes válsá-

gán, miközben a média aljas történeteket dobott be a köztudatba a Halsteriáról és 

a Jefferson Davis-szobor megszentségtelenítéséről. Ostobaságra valló és rossz ízű 

e-mailek keringtek, és mindez szájhagyomány útján terjedt az irodákban, az ét-

termekben, a bárokban és az egészségápoló klubokban, míg végül eljutottak a 

rendőrség fülébe is. A zsaruk végre kifogtak valamit. És a bűnözők is bekapják 

néha a horgot. Kop-kop. Ki az? A rendőrség. Milyen rendőrség? Miért ponty most 

keresnek? Jeff Davist kiszínezték. Mi az, ami mindenütt fekete, fehér és vörös? (Jeff 

Davis). Brazil kétségbeesetten vágyott egy kis szünetre. Ki kellett szellőztetnie a 

fejét, le kellett engednie a gőzt. Arra viszont nem vágyott, hogy Lelia Ehrhartot lás-

sa kijönni a Robins Centerből. Az asszony a Spiders klub parkolójában hagyott fe-

kete Mercedese felé sétált. Brazil rögtön rájött, miben sántikált, és nagyon dühös 

lett. Végigfutott az úton, és kiszaladt a kapun. Akkor ért a kocsihoz, amikor az 

asszony kitolatott a helyéről. Megkocogtatta az ablakát, de a kocsi nem állt meg. 

Végül Ehrhart fékezett, de vigyázott, hogy zárva maradjanak az ajtók, és az abla-

kot is csak résnyire engedte le. 

- Brazil rendőrtiszt vagyok - törölte meg az arcát Brazil a trikója szélével. 



- Nem ismertem meg - méricskélte Ehrhart olyan tekintettel, mintha azt fon-

tolgatná, hogy megveszi. 

- Bocsásson meg az udvariatlanságért - kezdte Brazil -, de mit keresett a tor-

nateremben? 

- Tényeket néztem. 

- Beszélt Bobby Feeleyvel? 

- Igen. 

- Bárcsak ne tette volna, Mrs. Ehrhart! - sóhajtott fel Brazil. 

- Valaki meg kellett, hogy tegye, és személyesen érdeklődve vagyok abban, 

aminek köze van nekem. Nem azt mondják maguk, Charlotte-ból idelátogató kívül 

rekedtek, hogy foglaljunk többet a közösségnek? Hát most itten vagyok. Maga 

mennyi idős? 

- A közösségi munka nem azt jelenti, hogy akadályozzák a nyomozást - he-

lyesbített Brazil.  

Ehrhart a fiatalember lábát nézte. 

- Nagyon atlétás - flörtölt az asszony. - Van trénerem. Ha együtt akar izmozni 

velem, hát az nem volna kellemetes? 



- Köszönöm a nagylelkű ajánlatot. - Brazil udvarias, hivatalos és tiszteletteljes 

volt. 

- Melyik edzőteremből gyűrik? - tekerte le teljesen az ablakot Ehrhart, és a te-

kintetével, amelynek nagy vásárlóereje volt, végigsimogatta a fiatalember testét. 

- Mennem kell - búcsúzott Brazil, amikor az asszony pillantása megállapodott 

a lába között. 

- Milyen gyakran lógatja ide ki magát? - kérdezte, miközben folytatta Brazil 

gusztálását. - Nagyon izzadmányozik. Kis folyamokban csorog le, és látszik, milyen 

forrósága van. Le kéne venni az ingét, és innia kéne egy kis Gatorade-et. - Meg-

paskolta maga mellett az ülést. - Üljön csak fel, Andy! Hogy ne legyek forrósága. 

Van otthon egy uszodamedencém. Menjünk, ugorjunk rá! Gondolja csak, milyenje 

volna, amikor ilyen izzad! 

- Köszönöm, Mrs. Ehrhart. - Brazil nem tudott elég gyorsan eliszkolni. - De 

most már tényleg indulnom kell. 

Elfutott. Az autó ablaka surrogva bezárult. A kerekek dühösen sziszegtek, 

amikor Ehrhart elhajtott. Brazil kettesével futott fel a lépcsőn, és berohant a 

Robins Centerbe. Feltépte a tornaterem ajtaját, ahol Bobby Feeley a képzeletbeli 

Cavalier-k elleni védekezést és a szabaddobásokat gyakorolta. 

- Mr. Feeley? - szólította meg az oldalvonal mögül Brazil.  



Feeley odacselezte hozzá a labdát, és nevetni kezdett. 

- Mi ez? Az inkvizíció? Vagy csak a futópályát keresi, haver? 

- A richmondi rendőrségtől jöttem, a múlt éjjel a Hollywood temetőben történt 

vandalizmussal kapcsolatban folytatok nyomozást. 

- Mindig így jár munkába? - próbálkozott Feeley egy újabb ugrásból bevitt 

labdával, de a labda még a kosár közelében sem járt. 

- Véletlenül errefelé futottam, amikor megláttam Lelia Ehrhartot elhajtani - 

magyarázta Brazil. 

- Hú, micsoda nő! - kapta el a labdát Feeley. - Mióta él ezen a bolygón? 

- Nézze, Mr. Feeley... 

- Szólítson csak Bobbynak! 

- Van valami elképzelése, Bobby, hogy miért fest valaki olyanra egy szobrot, 

mint amilyen ön? - kérdezte Brazil. - Feltéve, hogy nem ön csinálta. 

- Nem én voltam - tettetett passzolásokat Feeley. - És bár nagyon hízelgő, hogy 

a történelmi fehér temetőben egy rám hasonlító szobor áll, nekem cseppet sincs 

ínyemre. - Elszúrt egy dobást. - Elég vacak játékos vagyok, és nem valószínű, hogy 

bárki is hősként tekint rám. 



- Hogy került a csapatba? - Brazil kénytelen volt feltenni a kérdést, miután 

Feeley egy újabb dobást hagyott ki. 

- Ennél azért jobb voltam - mesélte Feeley. - A középiskolában nagyon jól 

ment, rengeteg helyre hívtak, de Richmond mellett döntöttem. Ideérkeztem, és va-

lami összezavarodott. Én mondom, haver, kezdtem már azon tépelődni, hogy bőr-

farkasom, izomsorvadásom vagy Parkinson-kórom van.  

Feeley letelepedett a labdára, az állát lehangoltan a tenyerébe támasztotta. 

- Az sem segít, hogy Tornádó Gardener mezét viselem - vallotta be csüggedten. 

- Már az is megfordult a fejemben, hogy talán köze van hozzá. Tudja, hogy esetleg 

mentálisan kifektet, mert ránéznek a tizenkettes számomra, és rá gondolnak. 

- Nem vagyok idevalósi - mondta Brazil, és leült mellé. - Inkább a teniszben 

vagyok otthon, mint a kosárlabdában. 

- Tudja, Tornádónál jobb játékos nem volt még ebben a suliban. Biztos a 

Bullsnál játszana, ha nem hal meg. 

- Mi történt? - kérdezte Brazil; az emlékezete mélyén valami mocorogni kez-

dett. 

- Autóbaleset. Valami istenverte részeg sofőr vele szemben haladt az úton. Ta-

valy augusztusban történt, a második évad vége előtt.  



A történet fájdalmasan érintette Brazilt. Feldühítette, hogy egy pillanat alatt 

eltörölhetnek egy ilyen nem mindennapi tehetséget, mert valaki úgy dönt, hogy a 

kelleténél több sört hajt fel a kocsmában. 

- Örülök, hogy lehetőségem nyílt játék közben látni. Úgy is mondhatjuk, hogy 

a példaképem volt. - Feeley felállt, és kinyújtóztatta hajlékony, két méter tízes 

alakját. 

- Kemény, hogy a példaképe mezét viseli - jegyezte meg Brazil, és ő is felállt. 

- Ezzel jár, ha az ember a nagykutyákhoz akar tartozni - vont vállat Feeley. 

- Talán meg kellene változtatnia a számát - vetette fel Brazil.  

Feeley meghökkent. A vonásai megkeményedtek, a szeme dühösen villant. 

- Mit mondott? 

- Hogy talán le kéne mondania a számról, valaki másnak kellene átadnia - 

magyarázta Brazil. 

Feeley tekintete fenyegetővé vált. Az állkapcsa megfeszült. 

- Nem, bassza meg! 

- Csak egy ötlet volt - védekezett Brazil. - De nem értem, miért akarja megtar-

tani, ha egyszer kifekteti. Adja fel, Bobby! 



- Nincs az az isten! 

- Tegye meg! 

- Baszódjon meg! 

- Pedig ésszerű dolog volna - érvelt tovább Brazil. 

- Az anyja picsájába, nem! 

- De miért? 

- Mert senkinek sem olyan fontos, mint nekem! 

- Honnan tudja? 

Feeley teljes erejéből eldobta a labdát, amely a gyűrű érintése nélkül suhant 

be a hálóba. 

- Mert senki nem tisztelné Tornádót, nem bánna vele rendesen, nem ápolná 

úgy a hírnevét, mint én! 

Feeley teljes sebességgel futott a labda után, a jobb kezével cselezett, aztán a 

ballal, végül bevágta a kosárba. 



- Én mondom, soha nem látják piszkosan vagy valamelyik sarokba gyűrve azt 

a mezt! - A feje fölött bevágta a labdát, és a karima megremegett. - Persze, hogy 

valami kis elkényeztetett pöcs idejöjjön, és Tornádó számát viselje!  

Bevágta a labdát, aztán visszatáncolt, felkapta, a hálóig felugrott, és bezsákol-

ta, képzeletbeli, mohó kezek elől ragadta el, jó kétlábnyira ugrott fel, és ismét be-

vágta. 

- Tornádónak errefelé él a családja? - kérdezte Brazil. 

- Emlékszem, hogy amikor hazai mérkőzésekre jártam, láttam valami kis srác-

cal. Tornádó közvetlen a kispad mögé ültette - mesélte Feeley, egyszerre beszélt és 

szórta a szabaddobásokat. - Az volt a benyomásom, hogy az öccse. 

 

Ruby Sink is egy kis magánnyomozást folytatott a James River 

Monumentsnél. A légkalapácsok és a sűrített levegővel működő szerszámok hang-

ja fülsértő volt, valaki egy fúrógéppel dolgozott a dél-georgiai grániton A csiszoló-

gép is működött, és egy hatszázötven kilós emlékművet emeltek fel éppen daruval; 

az emlékmű ugyanis megsüllyedt, a tetejét pedig zöldre festette a moha. Mostaná-

ban már nem nagyon dolgoztak fehér vermonti márvánnyal, mert nehéz volt meg-

munkálni, így Floyd Rumble-nak eléggé meggyűlt vele a baja. Egyébként is el volt 

havazva. Pocsék napja volt. Fájt a háta, és a fia kénytelen volt beülni az irodába, 

mert a titkárnő szabadságra ment. Aztán benézett Bailey ezredes, akinek 



Alzheimere volt; a héten már negyedszer jelent meg, hogy elmondja, egyenruhában 

temessék el, és valami nagyon hazafiasat akar vésetni a Saint Cloud szürke már-

vány síremlékére. Rumble mindannyiszor kitöltött egy új megrendelőt, mert soha 

senkit nem akart megalázni. Rumble felvett egy vésőt, és folytatta a fekete márvá-

nyon egy levél vésését, és közben az járt a fejében, milyen szörnyű volt, amikor 

Ben Neaton bróker szívrohamban hirtelen elhunyt, és a felesége kénytelen volt ide-

jönni, de annyira megviselte a haláleset, hogy gondolkodni sem tudott, nemhogy 

síremléket választani. Ezért aztán Rumble ezt az elegáns fekete követ javasolta, 

mert Mr. Neaton mindig csillogó fekete Lincolnnal járt és sötét öltönyt viselt. A fel-

iratot - Nem távozott, csak újból befektették - egy gumilapra stencilezték, amelyet a 

kőre fektetett. A homokfúvó pillanatok alatt bevéste a betűket, de Rumble mindig 

maga dolgozta ki az apróbb részleteket, mint például egy repkényt vagy egy virá-

got. A gyászoló emberek gyakran kérték meg Rumble-t, hogy döntsön helyettük, és 

elmesélték elhunyt szeretteik élettörténetét, hogy mit mondott, evett vagy viselt 

utoljára, vagy mire készült másnap. Mindig volt egy apróság, amitől az illetőnek 

rossz előérzete támadt. Rumble végtelenségig hallgathatta, hogy a férj nem megy 

ki, hogy behozza az újságot, ahogy mindig szokta, míg a feleség a reggelit és a gye-

rekek uzsonnáját készíti össze, és gondoskodik róla, hogy időben elérjék az iskola-

buszt, mielőtt úgy készíti el a férjének a tojást, ahogy szereti, és megkérdezi tőle, 

mit szeretne vacsorára és mikor ér haza. Ruby Sink próbára tette Rumble türel-

mét. Azóta tervezte a síremlékét, hogy a testvére tizenegy éve meghalt, és szokásá-

vá vált havonta egyszer bejönni, hogy megnézze, min dolgozik éppen Rumble. Elő-

ször egy angyalt akart, aztán egy fát, majd egy kidomborodó liliomokkal díszített, 

egyszerű afrikai gránitból faragott emlékművet, aztán megtetszett neki a márvány, 



és úgy nézte végig őket, mint egy nő a szekrényében lógó ruhákat, hogy kisüsse, 

milyen színűt is vegyen fel. Előbb a felső-tavi zöldre esküdött, aztán a szivárvány-

ra, a Wausau-ra, a karneolvörösre, majd a hegyi vörösre és így tovább. A vállalko-

zás három nemzedék óta volt a Rumble család birtokában. Mindenféle sült bo-

londdal volt már dolga, és volt annyi esze, hogy amikor Miss Sink harmadszor is 

meggondolta magát, nem töltött ki újabb megrendelést. 

- Jó napot, Floyd! - Miss Sink igyekezett túlkiabálni a gépek zakatolását és 

kattogását, a homokfüvó süvöltését, a kompresszorok bömbölését és a ventilátor 

forgását. 

- Ha maga mondja. 

- Nem értem, hogy bírja ezt a sok port - mondta Miss Sink, ahogy máskor is 

mindig. 

- Jót tesz - felelte szokás szerint Rumble. - Ugyanaz, ami a fogkrémben van. 

Egész nap tisztítom a fogamat. Látott már olyan Rumble-t, akinek rossz a foga?  

Részben azért ismételgette ezt, hogy elterelje Miss Sink figyelmét. De ma nem 

járt sikerrel. 

- Gondolom, hallotta - ment közelebb a bizalmas közlés kedvéért Miss Sink.  

A hatszázötven kilós emlékmű veszélyesen lógott félúton, és Rumble-nak az 

járt a fejében, milyen nehéz lesz rendbe hozni. Az ilyen régi köveket kézzel kellett 



lecsiszolni, és nem kezdhet neki addig, míg Miss Sink 1,6 kilométeres körzetben 

tartózkodik az üzemétől. Miss Sink ugyanis abban a szempillantásban kétségtele-

nül tudni fogja, hogy kézzel csiszolt puha vermonti fehér márványt akar. Stencile-

zett betűformákat keresett a tálcákon, hogy egy Sierra fehér márványba héber be-

tűket véssen, miközben az emberei egy szekérre helyezték az emlékművet. 

- Biztos hallotta, mit tettek Jefferson Davisszel - folytatta Miss Sink. 

- Hallottam valamit.  

Rumble kezdte kirakni a betűtípusokat. 

Műanyagból kellett elkészíteni őket, hogy át lehessen látni rajtuk, de folyton 

eltörtek. 

- Mint tudja, Floyd, benne vagyok az igazgatótanácsban. 

- Tudom, asszonyom. 

- Az a nyomasztó kérdés vár megoldásra, hogy mennyire sérült a szobor, és 

mennyibe kerül majd a restaurálása.  

Rumble még nem járt a temetőben, hogy körülnézzen, és nem is megy, hacsak 

nem ajánlják fel a munkát. 

- A márványtalapzatot is lefestette, vagy csak a bronzot? - kérdezte. 



- Inkább csak a bronzot. - Miss Sinket már a gondolattól is a rosszullét kör-

nyékezte. - De a talapzat tetejét is lefestette, hogy kosárlabdapálya látszatát keltse. 

Szóval végül is a márványra is került festék. 

- Értem. Tehát a szobor egy kosárlabdapályán áll. És még mi történt? 

- A lehető legrosszabb. Kosárlabdás mezt festett rá, teniszcipőt, a teljes felsze-

relést, és a bőrszínét is megváltoztatta. 

- Úgy hangzik, hogy két problémával állunk szemben - mondta Rumble, mi-

közben újabb törött betűt dobott ki, és a sarokban a gyémántfűrész újabb kőbe 

mart bele. - A márványt le kell csiszolnom, és újra kell políroznom. A bronz eseté-

ben, ha olajfestékről van szó... 

- Arról bizony - mondta Miss Sink. - Meg tudtam állapítani. Semmit sem fes-

tettek festékszóróval. Ecsettel, vastag rétegben vitték fel a festéket. 

- Le kell tisztítanunk, valószínűleg terpentinnel, azután poliuretánnal kell be-

vonnunk, hogy ne oxidálódjon. 

- Majd megvitatjuk - jelentette ki Miss Sink. 

- Úgy van - hagyta rá Rumble. - Végül el kell hoznunk Jeff Davist a telepemre. 

Nem végezhetem ezt a munkát egy köztemetőben, ahol mindenütt emberek mász-

kálnak. Vagyis daruval és hevederrel fel kell emelnünk, és át kell tennünk egy te-

herautóra. 



- Gondolom, amíg ez zajlik, le kell zárnunk a temetőt - szúrta közbe Miss 

Sink. 

- Az eltávolítás idejére feltétlen. De mindenképp most csináltatnám meg, ne-

hogy másoknak hasonló ötletei támadjanak más emlékművekkel kapcsolatban. És 

javasolom, hogy állítsanak biztonsági őröket. 

- Megkérem Leliát, hogy intézkedjen. 

- Addig se nyúljon senki a szoborhoz! Már amennyiben arról van szó, hogy fel-

kér a restaurálására. 

- Más szóba sem jöhet, Floyd. 

- Úgy egy nap kell, hogy elszállítsam a temetőből, és aztán nem tudom, meny-

nyi, hogy rendbe hozzam. 

- Felteszem, belekerül majd egy-két centbe - jegyezte meg a fösvény Miss Sink. 

- Igyekszem tisztességesen megszámítani. 

 

Bubbától távol állt a tisztesség. Túl sok trauma dúlta fel az életét ahhoz, hogy 

alvásra akár csak gondolni merjen, és amint a detektív elment a rögzített ujjle-

nyomatokkal és a többi bizonyítékkal, Bubba visszatért a műhelyébe. Elszántan és 



gyorsan takarított fel. A harag mérhetetlen energiát pumpált bele, miközben Oszt-

riga egyre csak üvöltött, körbeszaladgált, és fel-le ugrált a felfordított hordón. 

Bubba karmája aznap nem valami kedvezően alakult. Vett egy zsák fehér golyót és 

egy üveg sárga, irizáló festéket. Megpróbált lyukat fúrni a golyókba, de a kísérlet 

katasztrofális eredménnyel járt. Mindegyre kicsúsztak a satuból, és amikor jobban 

meghúzta a satut, elpattantak. A fúró lecsúszott róluk, aztán eltört. Ez így ment, 

és a helyzet semmit sem javult, amíg jobb ötlete nem támadt. Néhány perccel dél-

után három után Honey bekukkantott a műhelybe. Az arcán aggodalmas kifejezés 

ült. 

- Egy falatot sem ettél, édes - szólalt meg. 

- Nem volt időm. 

- Mindig van időd. édes. 

- De most nincs. 

Honeynak a munkapadon feltűnt az, ami a kedvenc nagy szemű gyöngy nyak-

láncából maradt. 

- Mit csinálsz, édes? 

Pár centivel beljebb merészkedett a műhelybe. A gyöngyszemek egymástól kü-

lön hevertek, és Bubba egy fúróval tágította a lyukat bennük. 



- Mit csinálsz a gyöngysorommal, Bubba? Még a papámtól kaptam! 

- Hamis a gyöngy, Honey.  

Bubba fekete spárgára fűzött egy gyöngyszemet, aztán szoros csomót kötött 

rá. Ezt megismételte a következő gyönggyel, és a két spárgát összekötötte a gyön-

gyök alatt mintegy tizenkét centire. Az egészet lassan megforgatta a feje fölött, 

mint egy lasszót. Tetszett az eredmény, és nekilátott, hogy újabbakat gyártson. 

- Menj vissza a házba, Honey! - mondta aztán. - Ez olyasmi, amit nem volna 

szabad látnod, és nem beszélhetsz róla. 

Honey az ajtóban tipródott, a tekintete elbizonytalanodott. 

- Ugye, nem csinálsz semmi simliset, Bubba? - merte kinyögni a kérdést. 

Bubba nem válaszolt. 

- Édes, te még soha az életben nem sumákoltál semmit! A világ legbecsülete-

sebb embere vagy, olyan tisztességes, hogy mindig mindenki kihasznál. 

- Este hat körül elmegyek Maszatért a házához, és kimegyünk Suffolkba. 

Honey tudta, hogy ez mit jelent. 

- A Dismal-mocsárhoz? Kérlek, Bubba, ne mondd, hogy oda mentek! 



- Lehet, hogy igen, lehet hogy nem. 

- Gondolj a kígyókra! 

- Kígyók bárhol lehetnek, Honey - mondta Bubba, aki mániákusan félt a kí-

gyóktól, és abban a hitben élt, hogy ezt senki sem tudja róla. - Az ember nem fél-

het tőlük állandóan. 

 

Maszatnak is volt műhelye: sokkal rendezettebb volt, mint Bubbáé, és csak a 

legszükségesebbekkel volt felszerelve: egy szokásos asztallal, egy szögmérővel, kézi 

és szalagfűrészekkel, egy vastagságmérővel, esztergapaddal, munkapaddal és por-

szívóval. Maszat sem rajongott a kígyókért, de a józan eszére hagyatkozott. Az év-

szakhoz képest meleg volt az idő. A Dismal-mocsárban már ébredeznek a moka-

szinkígyók, tehát ez azt jelentette, hogy Maszatnak nem állt szándékában ott va-

dászni mosómedvére. A Southampton megyei erdők jobban megfelelnek, gondolta, 

bár valószínűleg nem Bubba számára. Maszat a munkapadjánál egy igazi csörgő-

kígyó csörgőjét ragasztotta rá pillanatragasztóval egy hosszú gumikígyó farkára. A 

kígyót egy sima, karmos horoggal egy hat méter hosszú damilra erősítette. 

  

Huszonegyedik fejezet 

 



Maszat feltette a kutyaketrecet a mosómedve-vadászatra használt, feltöltött 

VIO-es DodgeRam teherautójára. 

- Ugrás, Fanyűvő - parancsolt a kutyájára. 

A pettyes tóm mosómedvevadász kutya lelkesen felugrott a teherautóra, és 

bemászott a ketrecébe. Fanyűvő arra született, hogy felkergesse a fára a mosó-

medvéket, és csak ez éltette meg az evés. Fanyűvő derbigyőztes eb volt. Kürthöz 

hasonló, erős ugatása volt; ennél jobb hangja egyetlen mosómedvevadász kutyá-

nak sem lehet, hacsak nem a hegyekben vadásznak vele, mert akkor az élesebb 

hang messzebbre szál. Maszat büszke volt Fanyűvőre, és Sexton száraz kutyatáp-

pal etette, amelyet Kentuckyból hozatott. Fanyűvőnek macskaszem mancsa volt, 

amellyel nesztelenül lépkedett, ezenkívül erős lába és kitűnő izomzata, a füle elért 

az orráig, jó volt a harapása, és úgy tartotta a farkát, mint egy szablyát. Maszat 

nem egészen ilyen tulajdonságokkal rendelkező kutyát javasolt Bubbának, amikor 

Az Amerikai Mosómedvevadász hirdetései alapján kutyát választott. Bubba biztos-

ra vette, hogy remek üzletet kötött. A kutyát már beidomították, az apja Menny-

dörgés volt, aki előkelő helyezéseket ért el egy csomó világversenyen. Bubba látat-

lanban vette meg a kutyát háromezer dollárért, és fogalma sem volt, hogy medve, 

szarvas, amerikai hiúz és coyote vadászatára tanították be. Különösen a tatu ki-

szimatolásában jeleskedett, amelyet a jó öregfiúk osztrigás oposszumnak is becéz-

tek (Osztriga neve is innen származott). Bubba megállt a Cherokee dzsipjével Ma-

szat felhajtóján. Lehúzta a ketrecet a platóról, és feltette Maszat teherautójára. 

Osztriga abbahagyta az ugatást, és eszeveszetten csóválni kezdte a farkát. 



- Helyedre! - parancsolt rá a kutyájára. 

Bubba bedobálta a térdig érő gumicsizmáját, a fejre erősíthető lámpáját, az 

elemlámpát, kesztyűt és a vízhatlan kabátját, a mobilját, egy iránytűt, egy svájci 

bicskát és egy Spyderco nyelébe visszacsukható és zárható kést. A hátizsákját a 

lábához tette, az ülése elé. Sok minden volt benne, többek között a Cheez Whiz 

szendvicsei, az üveg Kool-Aid üdítő, a Colt Anacondája és néhány különleges hol-

mi. 

- Mintha hóviharra készülnél - jegyezte meg Maszat, miközben kitolatott a fel-

hajtóról. 

- Sosem lehet tudni, milyen az idő ebben az évszakban - felelte Bubba. 

- Elég meleg, Bubba. Bár a Dismal-mocsárban bizonytalan. Lehet, hogy már 

fészkelődnek a kígyók.  

Bubba úgy tett, mintha fütyülne rá, miközben a szőrzete az egész testén égnek 

állt. 

- Majd Loraine-nél megbeszéljük. 

 

Mogyorótermő vidéken hajtottak át, fakérget aprító üzemek és frissen felszán-

tott mezők kopár szakaszai váltották egymást. Wakefieldben nem sok változott az 



évek alatt, az egyetlen újdonság az Országos Meteorológiai Szolgálat WSR-88-D 

Doppler- effektusos radarállomása volt. Csúcstechnológiával épült, hatalmas víz-

toronynak látszott, és szorongást keltett a szomszédjaiban, akik nem vágytak 

ilyesmire az udvaruk közelében. Bubbának a maga részéről mindig a háta borsó-

dzott, amikor a radar kupolája feltűnt a fák fölött. Igaz, hogy nem kételkedett 

benne, hogy a tornyosuló viharfelhők követésére és a szélirány megállapítására, 

valamint a tornádók megyei szintű figyelőszolgálatára tervezték. De Bubba biztos-

ra vette, hogy ennél többről is szó van. Földönkívüliekről. Talán a radart az anya-

hajóval folytatott kommunikációra is használják, az idő bármely ráncában, a való-

ság bármely síkján legyen is. Végtére is a földönkívülieket csak ideküldte valaki. 

És valahogy haza kell üzenniük. Volt idő, amikor Bubba megosztotta az elméleteit 

Maszattal, de ez az idő már elmúlt. Oldalt pillantott a drága jó haverjára, és elfogta 

a neheztelés. Amikor elhagyták a Prágai Gyermek Jézus Szentélye templomot, 

Bubba egyáltalán nem érezte úgy, hogy oda kellene tartania a másik orcáját is. 

Amikor maguk mögött hagyták a Purviance Temetkezési Vállalatot, Bubbát sötét 

érzések kerítették hatalmukba Maszat magas életkorával kapcsolatban. Amikor 

beértek Southampton megyébe, ahol a halászsasok zsákmányt keresgéltek az 

úton, Bubba arra gondolt, hogy Maszat azóta kopasztja, amióta a templomban 

összebarátkoztak. Loraine Étterme a mocsaras vidék határán kínált Gyors, Barát-

ságos Kiszolgálást, az útnál álló neontábla szerint SÜ GARN ÁT, OSZ RI T és RÁ 

OT 13 DOLLÁR 25-NÉL OLCSÓBBAN. A villódzó nyíl a piros díszítésű, krémszínű 

kis épületre mutatott. A parkoló régi kamionmegálló volt, ahol murvahalmok vál-

takoztak járdaszigetekkel, ahol egykor benzin- és dízelkutak álltak. Az épület mö-

gött éppen elrobogott a Norfolk-Southern gyors, amikor Bubba és Maszat leparkol-



tak, és elsétáltak a Smithfield sonkákkal díszített kirakat előtt. Loraine Étterme a 

mosómedvevadászok kedvenc törzshelye volt, bár a vadászszezonban nagyobb volt 

a forgalma, mint most, amikor csak űzték az állatokat, ami ellen Myrtle-nek, a 

pénztárosnőnek nem is volt semmi kifogása. Évekkel ezelőtt még csak megértette, 

hogy leölik az állatokat, mert akkoriban még húsz dollárt adtak egy prémért, de 

azóta, hogy nyolcra leesett, már senki sem törte magát. Bármit fogtak is a fiúk az 

erdőben, az ott is maradt.  

Myrtle mindig örült, ha Bubba és Maszat felbukkantak. Úgy látta, ők ketten 

azért vadásznak, hogy a kutyáikat megfuttassák. Csakis olyankor lőttek mosó-

medvét, amikor újra be kellett idomítaniuk a kutyáikat, hogy elhitessék velük: ha 

felkergetnek a fára egy mosómedvét, akkor talán meg is ölhetik. Myrtle meg sem 

tudta volna a két kezén számolni, hányszor állítanak be Delta kommandósnak öl-

tözött, vértől ragacsos terepszín egyenruhát viselő fazonok, akik egyik cigarettáról 

a másikra gyújtottak, rágóztak, és literszám itták a forró feketét, GIGA-MEGA sült 

osztrigás és garnélás tálat, kapitány tálját és fasírtot rendeltek. A műanyag aszta-

lokat bingószámokkal jelölték, és Bubba meg Maszat a B4-et választották, ame-

lyen ez a vidám üzenet állt: „Lássunk viszont mihamarabb!” Bubba keresgélni 

kezdett az A l-es kis fonott kosarában, a cukor, a Tabasco- és a Worcester-szósz 

meg a zselécsomagok között, hogy nem talál-e kapitány ostyáját. A mennyezeti 

ventilátor komótosan forgott. Maszat és Bubba végignézték a táblára írt aznapi kí-

nálatot, amely a „Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor elutasítsuk egy vendég ki-

szolgálását” tábla mellett állt. 



- Ki vele, Bubba! - mondta Maszat, és levette a „Kacsák korlátlanul” feliratú 

sapkáját. - Mennyi legyen? 

- Mennyit szeretnél? - igyekezett Bubba macsós, magabiztos hangot megütni, 

de belül remegett, mint a kocsonya. 

- Ötszáz - mondta Maszat, és Bubba arcát fürkészte, hogy lássa, hogy reagál. 

- Emelem ezerre - mondta Bubba, és a torkát egy jeges kéz kezdte markolász-

ni. 

- Meg is van, drága haverom? Vagy csak a szád jár? 

- Itt van a zsebemben - felelte Bubba.  

Maszat a fejét csóválta. 

- Az öreg ebed felzargatott egy csirkét a tyúkól tetejére, egy kecskét egy fa-

rönkre. Akkor volt legközelebb egy mosómedvéhez, amikor felkergette egy villany-

póznára. A vízen nem kel át, csak megugatja, ha nem éppen a lábadnál ül. Osztri-

ga annyit sem ér, mint az ólom, amelyet belepumpálsz. 

- Majd meglátjuk - válaszolta Bubba.  

Myrtle lépett oda jegyzetblokkal a kezében. 

- Választottak már, fiúk? 



- Jeges tea, sült garnéla és osztriga - sorolta Bubba. 

- Egy adag, vagy GIGA-MEGA, amennyi belefér? 

- Ami belefér - felelte Bubba. Myrtle nevetett és rágózott. 

- És Maszatnak? 

- Ugyanazt. 

- Könnyű magukkal, fiúk - mondta Myrtle, és lesöpörte a földre a morzsákat, 

majd visszament a konyhába. 

- Hova megyünk? - kérdezte Bubba. 

- A 620-as és a 460-as kereszteződésénél indulunk, ott - mutatott ki Maszat. - 

És aztán balra fordulunk a semmi közepén. Földes utak, erdő és patak. Körülnéz-

tem a Dismal-mocsárban, de arról most szó sem lehet. Amikor napközben meleg 

van, annyi a kígyó, hogy labdába csavarodnak, mint a földigiliszták. Este meg, 

amikor lehűl az idő, az ember rájuk tapos az úton, mert kinyúlnak, mintha eldo-

bott botok volnának. 

Bubba nem kapott levegőt. 

- Jól vagy, édes egy barátom? - érdeklődött Maszat. 

- Kitört rajtam az allergia. Elfelejtettem magammal hozni a Sudafedet. 



- Nagy az esély, hogy amerre most indulunk, nem lesz annyi kígyó - folytatta 

derűsen Maszat. - Ha meg mégis az utunkba akad, hát az sem baj. Jobban félnek 

tőlünk, mint mi tőlük. 

- Ki állítja? - fakadt ki Bubba. - Előfordult már, hogy egy kígyó ezt kijelentette 

valakinek? Olyan, mint amikor azt mondják, hogy a kutyának nincs időérzéke. 

Kérdezte már valaki Osztrigát, hogy ez igaz-e? Hallottam már, hogy egy kígyó fel-

mászott valakinek a nadrágja alatt. Az mennyire félt, mi? 

- Igaz - hümmögött elgondolkodva Maszat. - Ezt én is hallottam már. Beval-

lom, hallottam azt is, hogy egy kígyó kergetett valakit, vagy egy kobra szemen kö-

pött, bár, hogy ebben mennyi az igazság, azt nem tudom. 

 

Istenség megpróbálta lecsillapítani Füstöt, és elűzni a sötét hangulatát, de 

amikor a fiú ilyen volt, nem volt értelme a száját tépni, hacsak a lány nem akarta 

leharaptatni a fejét. 

- Csak nem akarom, hogy valami rossz történjen veled, bébi - próbálkozott Is-

tenség még egyszer a Midlothian autópályán, miközben elhagyták a klubháznak 

nevezett nyomortanyát, ahol Füstnek már olyan fegyverarzenálja gyűlt össze, 

amellyel egy egész körzeti rendőrséget kiirthatott volna. 

- Ha megtalálom, kinyírom! - kiabálta Füst. 



Wu-Tang a „Súlyos büntetés”-t énekelte, és Füst feljebb csavarta a hangerőt. 

- Mit mondtam neki? - meredt dühösen Istenségre. 

- Hogy mázolja le a szobrot - felelte csendesen a lány, és Füst kezét leste, ne-

hogy felé lendüljön. 

- Mázolja le, vagyis bassza szét, tegye tönkre! - Füst keményen megmarkolta a 

kormányt. - Tudtam, hogy ott kéne maradnom, hogy ellenőrizzem. A francba! Ro-

hadjon meg! Ráfesti a kibaszott kis kék halat, mire a kibaszott világ azt hiszi, a 

halvírushoz van köze! Hogy kerülünk mi a képbe, mi? Mennyire növeli a hírne-

vünket? Hol van az, hogy a Csuhák tették? 

- Nem úgy fest, mintha a javunkra válna, bébi. - Istenség megdermedt belül, 

és várta, hogy Füstből előtörjön a vadállat. 

- Hát majd kibaszottul teszek róla. És tudod, mit? 

- Nem, bébi - masszírozta a nyakát a lány. 

- Ne érj hozzám! - lökte el Füst. - Jár az agyam. 

 

A szerkesztőségben ez idő tájt már csak egy faj maradt, a zsurnalisztika bar-

langi hala, amelyik végigalussza a napot, és a legsötétebb órákban figyeli az életet. 



Artis Roop nem tartotta magát semmilyen időbeosztáshoz. Energiától duzzadón, 

szinte eszelősen verte a billentyűket, és „Füstölők”-ről, Halsteriáról és a Kosárlab-

da Jeff talapzatára alig észrevehetően felfestett hasonló halról írt. Nem jutott a tu-

domására újdonság. Roop tisztában volt vele, hogy csak átcsoportosítja a korábbi 

tényeket. Más izgalmas azonban nem történt, csak a szokásos, unalomig ismétlő-

dő drogos lövöldözések és a városi tanácsban folyó torzsalkodások. 

- A fenébe! 

Hátradőlt a székében, és nyújtózkodott, aztán balra, majd jobbra forgatta a fe-

jét. 

- Van valami az utolsó számba? - kiabált ki Outlaw, az éjszakai szerkesztő. 

- Most dolgozom rajta - kiabált vissza Roop. 

- Mennyire ütős? 

- Mennyi helyed van? - kérdezett vissza Roop. 

- Attól függ, mi jön be a hírügynökségektől - felelte Outlaw.  

Roop már éppen be akarta vallani, hogy semmije sincs, amikor megszólalt a 

telefonja. 

- Roop beszél. 



- Honnan tudhatom biztosan? 

- Mi van? - értetlenkedett Roop. 

- Honnan tudom, hogy Rooppal beszélek - ismételte meg érthetőbben egy ke-

mény férfihang. 

- Mi ez, valami hangyás hívás? - készült letenni a kagylót Roop. 

- Én vagyok a kék halas pasi. 

Roop nem válaszolt Felcsapta a noteszát. 

- Hallott a Csukákról, haver? 

- Nem - vallotta be Roop. 

- Ki a faszom festette át maga szerint azt a kibaszott szobrot? Maga szerint mi 

a franc az a hal? 

- Egy csuka? - ébredt fel Roop érdeklődése. 

- Kibaszottul rátapintott. 

- Volt, aki szerint az állam hala, a pisztráng - vélekedett az újságíró. 



- Nem pisztráng, és nem árt, ha figyel, haver, mer' sok olyasmi van a város-

ban, amiben a Csukák veszik át a kezdeményezést. 

- Tehát határozottan állíthatjuk, hogy a Csukák egy banda? - csapott le Roop. 

- Nem, faszfej, hanem kiscserkészek! 

- Akkor hát bandaként említhetem a Csukákat a cikkemben. Maga kicsoda? - 

kérdezte Roop óvatosan. 

- A legrémesebb lidércnyomása. 

- De komolyan kérdezem... 

- A főnök. Az vagyok, aki lenni akarok, és azt teszek, amihez kedvem van. A 

kibaszott városa még semmit sem látott! És ezt vörössel lehozhatja. Ne feledje a 

Csukákat! Még hallani fog rólunk. 

- De miért egy kosárlabda-játékos, és a halnak van-e köze a számítógépes ví-

rus okozta összeomláshoz...?  

De már csak a szabad vonal jelzését hallotta. Azonnal hívta a rendőrséget.  

 

Ekkor már a B3-as, a B6-os, a B2-es és a B1-es is bekapcsolódott Bubba és 

Maszat beszélgetésébe. 



- Hadd mondjam el, egyszer mi történt velem! - szólalt meg egy overallos öreg. 

- A vécémben találtam egyet. Felemeltem a tetőt, és ott feküdt összetekeredve, és 

ott öltögette a nyelvét. 

- Jesszusom! - kiáltott fel egy szomszédos asztalnál ülő nő. - Hogy eshetett 

meg ilyesmi? 

- Csak arra tudok gondolni, hogy forró nyár volt, és hűsölni akart. 

- A kígyó hideg vérű állat. Nem kell hűsölnie. 

- Feljött a csatornacsövön. 

- Egyszer kora reggel kimentem kacsára vadászni a lapos fenekű csónakom-

mal, még nem is világosodott, amikor az istenverte mokaszin egyenesen a lábamra 

esett, esküszöm, nem viccelek. Ilyen vastag lehetett - zárt be egy nagy kört az ujja-

ival. 

- Valahányszor elmeséled, Ansel, a kígyó mindig egy számmal nagyobb lesz. 

- És mit csinált? - kérdezte Maszat, miközben Bubba hamuszürke arccal, 

szótlanul ült. 

- Ahogy csak bírtam, teljes erőmből elrúgtam. Fickándozva átszállt a fejem fö-

lött, és éreztem, hogy hozzáér a hajamhoz, mielőtt nagy csobbanással beesett a 

vízbe. 



- Nálunk volt itt egy a hűtőkamrában - jött oda Myrtle. Húzott magának egy 

széket, és letelepedett, mintha a vacsora már nem is lenne fontos. - Életemben 

még nem ijedtem meg úgy, emberek. Kétségtelen kint napozhatott az árulerakón, 

amikor Beane bement a kamrába egy hordó savanyúságért. Biztos elsétált a bor-

zalmas csörgőkígyó mellett, és egyikük sem vette észre a másikat. Később csak ar-

ra tudtunk gondolni, hogy amikor Beane kinyitotta a kamra ajtaját, a kígyó be-

ment, és már nem tudott kijönni. Másnap reggel bemegyek a szalonnáért, és 

amint nyitom az ajtót és belépek, hallom ám, hogy csörög valami. - Hatásszünetet 

tartott megborzongott, és lehunyta a szemét. Mindenki némán, elszörnyedve 

csüngött minden szaván. - Nem mozdultam - folytatta Myrtle. - Körülnéztem, és 

eleinte semmit sem láttam, de aztán megint hallottam a csörgést. Addigra már 

majdnem biztos voltam abban, mit hallok. Egy csörgőkígyó hangja elég sajátos, és 

én ezt a sajátos hangot hallottam a tízliteres burgonya- és káposztasalátás hordók 

irányából. - Megint hallgatott egy sort. 

- Hol volt? - kérdezte az overallos férfi, aki nem bírta tovább a feszültséget. 

- Lefogadom, hogy patkányt evett. 

- Nincs patkány a kamrában - kelt az étterem védelmére Myrtle. 

- Akkor hol az ördögben volt, Myrtle? - kérdezte Maszat. 

- Ilyen messze tőlem - emelte fel a két mutatóujját Myrtle úgy tizenöt centire.  



Mindenki felhördült. 

- A felmosó mellett tekeredett össze, a farka égnek meredt, és úgy csörgött, 

mint az őrült. 

- Mit csinált? - hangzott fel innen-onnan. 

- Természetesen megmart - felelte Myrtle. - A bal vádlimon. Olyan gyorsan tör-

tént, hogy alig éreztem, aztán a következő pillanatban elsiklott, mint a villám. Egy 

hétig voltam kórházban, és nekem elhihetik, úgy feldagadt a lábam, hogy azt hit-

ték, le kell vágni.  

Senki sem szólt. Myrtle felállt. 

- Mindjárt kész a vacsora - mondta, és visszament a konyhába. 

 

Ruby Sink órákon át próbálta Lelia Ehrhartot telefonon elérni, de amikor be-

kapcsolt a hívásvárakoztatás, bárki is volt a vonal túlsó végén, nem vett róla tu-

domást. A magány és a feldúltság mindig a konyhába kergette Miss Sinket, ahol 

mostanában már nem volt kire főznie a kedves, fiatal rendőr kivételével, aki szám-

talan ingatlana egyikét bérelte. Gyakran megfordult a fejében, hogy meghívja va-

csorára, de nem volt ideje több fogást főzni. A porhanyós tésztából sütött süte-

mény egy dolog, de egy párolt hús és egy sült csirke megint más. A különféle igaz-

gatótanácsok és szervezetek sok idejét emésztették fel. Csoda, hogy egyáltalán ké-



pes volt bármit is sütni annak a fiúnak. A személyhívóját tárcsázta, és meghagyta 

a telefonszámát; a fiatal rendőr biztos valami bűnügy helyszínén dolgozott. Az 

üzenet Brazil csipogójára érkezett, éppen akkor, amikor Gyom ajtaján kopogott. 

Elég volt megnéznie a városi telefonkönyvben, hogy Gardenerék és nem Jonesék 

laknak a Henrico Doktorok Kórháza mögötti kis házban, ahol Brazil előző éjjel ki-

rakta Gyomot. Amikor Roop leadta a fülest, hogy a Csukák nevű banda vállalta a 

felelősséget a temetői vandalizmusért, Brazil rögtön tudta, hogy Gyom minden bi-

zonnyal valami sötét és veszélyes ügybe mászott bele. Brazil újra bekopogott, de 

senki sem nyitott ajtót. Kint sötét, holdtalan éjszaka volt. A házból nem jött hang, 

és nem állt autó a felhajtón. 

- Van itthon valaki? - kérdezte Brazil, és az elemlámpájával bekopogott.  

West a hátsó ajtónál őrködött, és jó pár percnyi csend után előrejött. 

- Tudja, hogy keressük - jegyezte meg, és a kilenc milliméteres Sigjét a pisz-

tolytáskába csúsztatta. 

- Talán - felelte Brazil. - De azt nem tudhatja, hogy rájöttünk, ki volt a bátyja.  

Visszasétáltak a megkülönböztető jelzés nélküli kocsihoz. Brazil rávilágított a 

személyhívójára, és elolvasta a számot. Elővette a mobilját, és tárcsázott. Miss 

Sink azonnal felvette a telefont. 

- Andy? 



- Hello - mondta behízelgően Brazil, aki a West előszobai asztalán heverő vi-

rágkísérő kártyára gondolt. 

- Lezárjuk a nyilvánosság elől a temetőt - közölte rögtön Miss Sink.  

West komótosan nyitotta ki a kocsiajtót. Brazil biztosra vette, hogy tudni sze-

retné, kivel beszél. 

- Szerintem remek ötlet - felelte Brazil. 

- A szobrot be kell vinni a telepre, ami nem lesz egyszerű; gondoljon csak bele, 

mennyit nyom. Így amíg ki nem hozzuk a temetőből, a szervezet úgy döntött, hogy 

a temetéseken kívül mindenkit kitilt. 

- Mikor? - súgta a telefonba Brazil. 

- Tessék? - kiabált Miss Sink. - Nem hallom! 

- Most rögtön? 

- Ó! - Miss Sink összezavarodott. 

- Úgy érti, e pillanatban is le van-e zárva? 

- Igen. 

- Igen. Lezártuk. Szereti a párolt húst? 



- Ne kínozzon! - suttogta Brazil, miközben West dühösen feltépte az ajtót. 

- Nem sípolok - világosította fel Miss Sink. - De a virágpor ebben az évszakban 

szörnyen megviseli az embert, ha sokat tartózkodik a kertben. Nos, manapság a 

fiatalok biztos nem párolt húst esznek. És sült csirkét sem. 

- De én igen - mondta Brazil, miközben a kocsit megkerülve az ajtajához ment. 

- Tudja, mi a titka? - kérdezte jobb hangulatban Miss Sink. 

- Hadd találjam ki! Édes. 

- Ahogy mondja! - kiáltott fel Miss Sink. - Hogy találta ki, hogy mézzel kell be-

kenni? 

- Ismerem. És ideje, hogy újból megtapasztaljam. 

- Ez a beszéd! - kiáltott fel Miss Sink. - Visszajelzek, és megbeszélünk majd 

valamit. 

- Őszintén remélem - mondta Brazil. - De most mennem kell!  

West úgy vezetett, mintha gyűlölné a kocsit, és meg akarná büntetni. 

- Én legalább nem intézek magántelefonokat munka közben - jegyezte meg 

epésen.  



Brazil nem válaszolt. Kinézett az ablakon. 

Mély lélegzetet vett, és felsóhajtott. Westre pillantott, és az érzései az eufória 

és a szívfájdalom szeszélyes keveréke volt. „Féltékeny - gondolta. - Tehát még fon-

tos vagyok neki”. De Brazil képtelen volt Westnek fájdalmat okozni. Már majdnem 

kibökte az igazságot Miss Sinkkel kapcsolatban. Azután eszébe jutott a kártya, és 

azt gondolta: ugyan, hagyjuk az egészet. 

 

Bubba sem volt fényes kedvében, amikor Maszat pocsolyák vizét felfröcskölve, 

keréknyomokon zötykölődve belehajtott a szurokfekete éjszakába. Csillagos volt az 

ég, de gyér fényt árasztottak. Bubba arra gondolt, hogy bárcsak soha ne jött volna 

el. Borzalmasan érezte magát. Attól félt, hogy kidobja a taccsot. 

- Nem beszéltük meg a szabályokat - vetette oda vidáman Maszat. 

- Azt hittem, arról volt szó, hogy a szokásos szabályok érvényesek - mondta le-

verten Bubba. 

- Csak arra gondoltam, csatolhatnánk egy mulasztási záradékot - vetette fel 

Maszat. - Mivel nagy a tét, és egy az egy ellen versenyzünk. 

- Nem értem - szabadkozott Bubba, és a lelkébe befészkelte magát a gyanú. 



- Tegyük fel, Osztrigának a szokásos szerint nagy a szája, pocsék a szaglása, 

önmagát nyújtja, és két-három fával arrébb ugat, mint ahol a mosómedve kupo-

rog. És Osztriga minden alkalommal ezt teszi. Lehet, hogy eleged lesz, és haza 

akarsz menni, ahelyett hogy egész éjjel kint dekkolnál az erdőben. Ugyanez áll rám 

is. 

- Ha én hátrálok meg, te kapsz ezer dollárt, ha te, akkor enyém a pénz. Ha 

mindketten feladjuk, egyikünk sem kap egy fityinget sem - vonta le a következte-

tést Bubba. 

- Ahogy mondod, édes egy komám. Két órát megyünk, az egyes szakaszok kö-

zött ötperces pihenőket tartunk, egyébként pedig a szokásos versenyszabályok ér-

vényesek.  

Bubbának fogalma sem volt, hol járnak, amikor Maszat végül megállt a teher-

autóval egy saras földúton, és kiszállt. A fényszórót bekapcsolva hagyta, hogy lás-

sanak. Leültek a lenyitható hátsó ajtóra, és belebújtak a csizmába meg a kabátba. 

- Bent hagytam a kihajtható késemet - motyogta Bubba. Négykézláb előrekú-

szott az üléshez, ahol már Maszat nem látta, és beletúrt a hátizsákba, hogy előve-

gye a fekete zsinórra fűzött gyöngyöket. A zsebébe gyömöszölte őket. Elővette a 

Colt Anaconda 44-est. Erre az alkalomra nem ezt választotta volna, de nem ma-

radt semmije: a többit mind ellopták. Az óriás revolvert a Bianchi övre fűzhető 

HuSH nejlontokba csúsztatta, amelyet a hosszú, bő kabátja alatt viselt. 



- Kész? - kérdezte Maszat. 

- Lássunk hozzá! - mondta nagy bátran Bubba. Kiengedték a ketrecekből a 

kutyákat, akik ugatni, vonítani kezdtek, és a farkukat csóválták, Bubba és Maszat 

pedig erős nejlonpórázon tartották vissza őket. 

- Jó kislány - vakarta meg Bubba Osztriga selymes fültövét. Bubba imádta a 

kutyáját, a hibái ellenére is. Hosszú lábú, karcsú Beagle-nek látszott, a szőre meg-

lepően selymes és puha volt. Szeretettel nyalogatta mindig Bubba kezét és arcát. 

Bubba nem szívesen engedte el a sűrű erdőben. Nem élte volna túl, ha megmarja 

egy kígyó vagy széttépi egy mosómedve. Maszat elővette a stopperórát. Bubba 

megsimogatta Osztrigát, és arra buzdította, hogy most az egyszer találjon mosó-

medvét. 

- Keress! - kiabálta Maszat, mielőtt Bubba felkészült volna. 

 

Gyom végigrohant a sötét Cumberland utcán, amíg el nem ért a 195-ös állam-

közi Cherry utcai felüljárójához. Kétfelől fák és bokrok sűrű szövedéke és egy ma-

gas, fonott drótkerítés zárta le. Végigsétált a füves part oldalban, és amikor a kerí-

téshez ért, lopva jobbra-balra nézelődött, bár nem látott át rajta, olyan sűrű volt a 

növényzet. Nem is igen érdekelte, mi van a túloldalon. És ha négy és fél métert 

esik a száguldó kocsik közé? Mi vár még rá az életben, ha nem az, hogy Füst meg-

találja? Gyom felkapaszkodott a kerítésre, és elhajtotta az arca elől az ágakat, mia-



latt lemászott a túloldalon. Visszafojtotta a lélegzetét, amikor a lába földet ért. Va-

kon tört előre a magas fűben és a cserjék között, a karját az arca elé tartotta, hogy 

védje a szemét a nekicsapódó ágaktól. Kijutott egy tisztásra, ahol éppen csak ki 

tudta venni egy kis táborhely és az ott üldögélő alak körvonalait. Egy cigaretta vé-

ge parázslott. Gyom szíve nagyot dobbant. 

- Ki az ott? - kérdezte egy barátságtalan hang. - Ne próbálkozz semmivel! Lá-

tok a sötétben, és tudom, hogy satnya vagy és nincs nálad fegyver.  

Gyom nem tudta, mit válaszoljon. Nem volt hova menekülnie, hacsak nem 

próbál meg visszamászni a kerítésen, vagy ugrik át a falon és esik le az autópályá-

ra. 

- Mi a gond, elvitte a cica a nyelvedet? 

- Nem, uram - felelte jól nevelten Gyom. - Nem tudtam, hogy van itt valaki. 

Szíves örömest távozom. 

- Nincs hova. Ezért vagy itt, nem? 

- De igen, uram. 

- Nyugodtan abbahagyhatod ezt az „igenuramozást”. Galambnak hívnak. 

- Ez nem az igazi neve - óvakodott kicsit közelebb Gyom. 



- Már nem emlékszem az igazira. 

- És miért hívják így? 

- Mert megeszem őket. Mármint, ha alkalmam adódik rá.  

Gyom gyomra felkavarodott. 

- Hogy hívnak? Gyere közelebb, hogy jobban megnézhesselek! 

- Gyom a nevem. 

- Ez nem az igazi neved - utánozta a fiút Galamb. 

- De igen.  

Gyom éhes és szomjas volt, és rémülettel töltötte el a forgalom szünet nélküli 

dübögése. Lehűlt a levegő, és fázott a bő farmerban és a Bulls felsőben. Galamb 

rágyújtott egy következő cigarettára, és a hirtelen fellobbanó lángnál Gyom megpil-

lantotta az arcát. 

- Elég idős - jegyezte meg a fiú. 

- Az egyszer biztos, hogy nálad idősebb vagyok - szívta be mélyen és tartotta 

bent a füstöt Galamb.  

Gyom közelebb lépett. Galambnak olyan szaga volt, mintha elevenen rohadna. 



- Ha egy ideje itt élsz, a szemed újra látni kezd. Észrevetted? A lenti kocsik fé-

nye miatt lehet. Nem látszol tízévesnél idősebbnek. 

- Tizennégy vagyok - háborodott fel Gyom.  

Galamb benyúlt egy szemeteszsákba, és elővett egy bagettből készült sajtva-

rázsló óriásszendvicset. Gyomnak csorgott a nyála, de a hányingere is volt az un-

dortól. Galamb ismét benyúlt a zsákba, és elővett egy kétliteres Pepsit, amelynek 

már elfogyott a fele. Elpöckölte a sötétbe a csikket. 

- Kérsz? 

- Nem eszem vagy iszom semmit, ami a szemétből származik - jelentette ki 

Gyom. 

- Honnan tudod, hogy onnan való? 

- Mert láttam olyanokat, mint maga, akik a szemétből keresték elő az enniva-

lót. Bevásárlókocsival járnak, és nem laknak sehol. 

- Itt lakom - mondta Galamb. - Ez mégiscsak valami, nem? Gyere már köze-

lebb! Mutatok valamit.  

Gyom megpróbálta nem beszívni a szagot, ahogy odament a takaróhoz, ame-

lyen Galamb ült. Galamb benyúlt a rongyos katonai kabátja zsebébe, és felmuta-

tott egy zacskót, amely tele volt valamivel. 



- Mogyoróvajas keksz - mondta reszelős, érdes hangján. - Nem a szemétből. A 

belvárosi népkonyháról. 

- Becsszóra? - kérdezte Gyom, miközben a gyomra egy kis ennivalóért könyör-

gött.  

Galamb bólintott. 

- Van egy palack bontatlan vizem is. Azt is a népkonyhán kaptam. Megosztha-

tom egy eltévedt kisfiúval. 

- Nem tévedtem el - tiltakozott Gyom. 

 

Bubba azonban eltévedt. Amint elengedték a kutyákat, Osztriga elvágtatott az 

egyik irányba, Maszat és Fanyűvő eltűntek a másikban. A kutyák jó tíz percig 

nagy robajjal viharzottak át az aljnövényzeten, mire Osztriga hármat csaholt. 

- KAPD EL, OSZTRIGA! - üvöltötte Bubba. 

Maszat felől abbamaradt a csörtetés. Bubba a lehetőségekhez képest igyeke-

zett gyorsan futni. Ágakat tört le, hogy megtalálja a visszafelé vezető utat, fatör-

zseken lépett át, csermelyeken gázolt keresztül, a fejére erősített lámpa mutatta az 

utat Dobogott és recsegett, mert azt remélte, ha kígyó van a környéken, kétszer is 

meggondolja, hogy ekkora zaj felé kússzon. A szíve erősen vert, és levegő után 



kapkodott, miközben a kutyáját követte. Osztriga egy vén fenyőre fektette a mellső 

mancsát, ugatott és vonított, a farkát hevesen csóválta, amikor Bubba felbukkant.  

Bubbának szemernyi kétsége sem volt afelől, hogy Osztriga vagy visszafelé fu-

tott, vagy követte a távozó mosómedve nyomát, és nem oda ment, ahol a medve 

valóban volt, vagy egyszerűen csak talált egy újabb sima fát, ahol annyi volt csak 

mosómedve, mint egy jéghegyen a cukornád. 

Bubba a Super SabreLite vízálló elemlámpájával felvilágított a faágak közé, le-

fel mozgatta a fénycsóvát, és csalódottan, de nem meglepetten konstatálta a té-

nyeket. Elővett két irizálóra festett gyöngyöt, és a zsinórnál fogva meglóbálta a feje 

fölött. Amilyen magasra csak tudta, feldobta az ágak közé, és nagy kő esett le a 

szívéről, amikor a gyöngyök félúton fennakadtak egy ágon. Amikor felvilágított, 

olyan sárgán ragyogtak, mint két tökéletes mosómedveszem. Bubba szívét boldog-

ság dagasztotta, miközben Osztriga a semmit ugatta, és Fanyűvő Maszattal a 

nyomában rájuk rontott. 

- FA, OSZTRIGA! - kiabálta Bubba. 

- Kizárt - lihegett izzadva Maszat. 

- Győződj meg róla! 

Bubba felvilágított a fa fekete ágai közt fénylő sárga szemekre. 



- Ha tényleg mosómedve van fent, hogy lehet, hogy Fanyűvő csak ül itt, és 

nem próbálja meg lecibálni? - kérdezte Maszat, Fanyűvő pedig csak a nyelvét ló-

gatta és bámult. 

- A te bajod, édes egy barátom - felelte Bubba. - És azt ne mondd, hogy nem 

látod! 

- Látom, látom - volt kénytelen Maszat is elismerni. - Furcsa szögben kuporog 

odafent. Mintha féloldalt lógna. 

Bubba elővette a találatjelző lapját. 

- Száz pont a találatért - mondta -, és további százhuszonöt a fáért - írta be a 

számokat a Fa oszlopába.  

Maszat morcos képet vágott. Újból pórázra kapcsolták a kutyákat, és öt per-

cen át mentek az erdőben. Maszat elindította a stoppert, és ismét elengedték a ku-

tyákat. Fanyűvő elrohant, mintha máris érezne valamit. Osztriga csak mintegy 

száz métert szaladt az erdőben, amikor patakhoz ért, és háromszor felugatott. 

- FOGD MEG, OSZTRIGA! - harsant fel Bubba csatakiáltása. 

Fanyűvő kicsit messzebb ugatott hármat. 

- FOGD MEG, FANYŰVŐ! - kiáltotta Maszat is.  



A két férfi a kutyája után iramodott. Bubba csaknem felbukott egy kiálló gyö-

kérben, és egy gödörbe lépett, mialatt igyekezett nem gondolni a közelben leselke-

dő kígyókra. Az is megfordult a fejében, hogyha Maszat megneszelné, miben sánti-

kál Bubba, könnyen lehet, hogy itt hagyná az erdőben. És akkor évek múltán va-

dászok akadnának rá Bubba csontvázára. Osztriga egy sekély patakot ugatott, 

Bubba pedig felkapta és átvitte a túlsó partra. Egy újabb vaskos törzsű, téliesen 

csupasz tölgy alatt rakta le. 

- Itt ugass! - parancsolt rá.  

Osztriga közönyösen ült. 

- Gyerünk már, kislány! - könyörgött Bubba.  

Osztriga lógó nyelvvel üldögélt. Bubba felsóhajtott. A zsebébe nyúlt, kihúzott 

még egy pár felfűzött gyöngyöt és egy fehér kenyérből készült sajtvarázsló óriás-

szendvicset. Osztriga ugatni kezdett, és csorgott a nyála, aztán majd' megveszett, 

amikor Bubba meglengette az orra előtt a szendvicset. Bubba felnyúlt, és betöm-

ködte a szendvicset egy odúba. Osztriga felugrált hozzá, ugatott és eszeveszetten 

csaholt, Bubba pedig egy újabb sima törzsű fa ágai közé dobta a „szemeket”. Ez 

addig folyt, míg már alig húsz perc nem maradt a kétórás versenyből. Bubba ki-

lencszáz pontot gyűjtött össze. Maszat egyet sem. Negyvenöt perce már nem is be-

szélt. És a kutyáját sem simogatta. 

- Fejezzük be mára! - javasolta Bubba. - Már úgysem érsz utol, Maszat. 



- Addig tart, míg nincs vége - válaszolta velősen Maszat. 

Bubba hibázásának vagy kiesésének utolsó esélye a verseny befejezése előtt 

érkezett el. Maszat tudta, hogy nincs más reménye, amikor a két szakasz közti öt-

perces szünetben még mélyebbre hatoltak az erdőbe. Szép halkan benyúlt a háti-

zsákjába, és megragadta a gumikígyót. A markába fogta a csörgőt, nehogy meg-

csörrenjen, mialatt kihúzza, aztán kitekerte a végére kötött damilt. Maszat átdobta 

a kígyót Bubba feje fölött. A gumiállat mintegy hat méterre Bubba előtt ért földet. 

- Mi az ördög volt az? - kérdezte Bubba hideglelős hangon. 

- Mégis mi? - adta az ártatlant Maszat, és megrázta a damilt, amitől a „kígyó” 

csörögni kezdett. 

- Jézusom! - kiáltott fel Bubba. Mozdulatlanul állt, és a lámpáját a nagy se-

bességgel felé igyekvő hatalmas csörgőkígyóra szegezte. 

- Jaaaajjjjjjjjjjjjj! - sikoltott fel Bubba, és hol erre, hol arra csörtetett be a bok-

rok közé, miközben feltépte magán a kabátot, a kígyó pedig kíméletlenül ott ugrált, 

bukdácsolt és csörgött a nyomában. 

- Fuss! Fuss! - biztatta Maszat, és ha szükségesnek ítélte, nagyot szökkent, 

hogy ott tartsa a kígyót, ahol éppen szükség volt rá. Bubba hirtelen megperdült, és 

két remegő kezével markolta a tizennyolc centis csövű, irányzékos, 44-es 

Anaconda revolvert. Újra meg újra a kígyóra célzott, amelynek szerteszét fröccsen-



tek a darabkái, Maszat pedig átvetette magát egy kidőlt fán, begurult a bokrok kö-

zé, lebucskázott egy partoldalban, és belezuhant a patakba. 

 

Huszonkettedik fejezet 

 

Gyom átfázott és mindene fájt, ahogy a Galambbal megosztott sötét és büdös 

táborhelyről a várost nézte. Galamb elaludt, miután megivott egy liter Colt 45 ma-

látasört. Gyom azon morfondírozott, hogy vajon Brazil rendőrtiszt mit csinál, és 

mindenki őt keresi-e. Vajon találtak-e a rendőrök olyasmit, ami bajba keverheti? 

Lehet, hogy krikszkrakszokat íratnak vele egy hazugságvizsgáló gépen, és abból 

majd rájönnek, hogy ő festette be a szobrot. Galamb megosztozott Gyommal két 

mogyoróvajas kekszen, és négy korty vizet is adott a fiúnak, mondván, hogy a víz-

nek ki kell tartania. Gyom szerint a búvóhelyük bűzösebb volt, mint a Csukák 

klubháza; a szép otthonára, a jó ételre és a tiszta ágyra vágyott. Soha többé nem 

tér haza a mamájához, gondolta Gyom. Valószínűleg nem látja többé. Nem tölt el 

több hétvégét az apjánál, nem mintha nagyon vágyott volna rá. Kénytelen úgy élni, 

mint Galamb, mivel a Csukák élete végéig keresni fogják. Soha többé nem lesz 

szabad. És arra az esetre, ha elfeledkezne róla, mindig viselni fogja a rabszolga-

számát, hogy emlékeztesse. Amikor a sör hatása kezdett elmúlni, Galamb megfor-

dult, és kezdett magához térni. Felverte azt a halom mocskos ruhát, amely párná-



ul szolgált neki. Az ásítása olyan szagú volt, mint egy nyári napsütésben álló nyi-

tott kuka. Gyom két méterről is érezte. 

- Ébren van? - kérdezte Gyom. 

- Nem jókedvemből. 

- Hogy lehet, hogy így él, Galamb? - kíváncsiskodott Gyom. - Mindig így la-

kott? 

- Egykor én is ilyen kisfiú voltam, mint te - válaszolta Galamb. - Felnőttem, és 

Vietnamban harcoltam, aztán hazajöttem, és többé nem akartam semmiben sem 

részt venni. 

- Hogy lehet az? 

- Így éreztem. Még ma is így érzem. 

- Én is - vallotta be Gyom. - Talán mostantól magával maradok. 

- Egy ördögöt! - fortyant fel Galamb olyan hangon, amelytől Gyom ereiben 

megfagyott a vér. - Vittek már el háborúba, ellőtték-e a lábadat és a fél kézfejedet 

is? Voltál már ideggyógyintézetben, aztán már ott sem tudtak tovább tartani, és 

egyszerűen kiraktak az utcára? Aludtál már télen a járdán, csupán egy újsággal 

takarózva. Ettél-e már patkányt?  



Gyom elborzadt. 

- Tényleg ellőtték a lábát? 

Galamb felemelte a jobb lábát, és megmutatta a csonkot. Gyom nem látta kö-

zelebbről, mert zokni takarta, és még nem világosodott eléggé. 

- Hogyhogy ideggyógyintézetben volt? - kezdte Gyom a legégetőbb kérdéssel; 

erősen gondolkodóba esett, hogy Galamb mellett maradjon-e. 

- Őőrrült - forgatta a szemét és hányta-vetette magát Galamb. 

- Nem az! - Gyom ismét a kerítésre gondolt, és hogy milyen gyorsan tudna 

visszamászni a túloldalra. 

- De az vagyok. Néha olyasmit látok, ami nincs is. Kivált éjszaka. Késekkel, 

puskákkal támadnak rám. Levágják a karomat, lábamat, a vér szertefröccsen. Az 

ilyen betegségre mindenféle nevet kitalálnak, Gyom, de hosszú távon nem számít, 

mit minek hívsz, a lényeg mindig ugyanaz marad.  

Galamb elővett egy cigarettacsikket a zsebéből, és amikor rágyújtott, Gyom a 

lángnál megpillantotta csonka kezét: csak a hüvelyk- és a mutatóujj egy része ma-

radt meg. 

- Mi elől futsz? - kérdezte a hajléktalan. 



- Ki mondta, hogy futok? 

- Én. 

- És akkor mi van? 

- A zsaruk kergetnek? - kérdezte Galamb. - Ne szégyelld, fiam! Egyszer-kétszer 

engem is üldöztek már. 

- És ha üldöznek? - kérdezte Gyom. 

- Á - fújta ki a füstöt Galamb, és sípolva szuszogott a sötétben. - Valaki biztos 

a nyomodban van. Lefogadom, hogy egy másik srác. Talán drogot loptál tőle vagy 

ilyesmi. 

- Nem én! Soha nem láttam drogot! Dühös, mer' nem azt tettem, amit mon-

dott! 

- Mennyire dühös? Mondjuk, megpróbál kinyírni?  

Könnyek szöktek Gyom szemébe. Letörölte, és remélte, hogy Galamb nem lát-

ta meg. 

- Á, szóval egy igazán rossz gyerekről van szó. Akik a hecc kedvéért lőnek le 

egy embert - folytatta Galamb. - Új faj támadt. És többnyire még meg is ússzák.  



Gyom dühe úgy parázslott, mint a Galamb száját megperzselő füstszűrő. Ga-

lamb eldobta a csikket, és csalódottnak látszott. 

- A gyerekek sokszor rosszabbak, mint amit Vietnamban láttam. Bombát köt-

nek magukra. Hello, örülök, hogy megismerhetem, aztán BUMM. - folytatta Ga-

lamb. - Ott legalább volt okunk rá. De állítom, hogy az sem volt sport. 

- Már nem is egyszer bántott - kottyantotta el Gyom. - Kényszerített, hogy lép-

jek be a bandájába, és bár nem akartam, tetoválta az ujjamat, és most nem járok 

iskolába, és nem mentem el rajzórára meg az utolsó két zenekari próbára sem! És 

tudja, hol lakom, és ha bárhol felbukkanok, rám talál, és szétlövi a fejemet! Az ör-

dögnél is rosszabb! 

- Úgy fest, csak egy választásod marad - mérlegelte a helyzetet Galamb. - Azt 

mondtad, hogy keresnek a zsaruk? 

- Lehet. 

- Mit tettél? 

- Lefestettem egy szobrot a temetőben. 

- Hagyd, hogy elkapjanak! 

Gyomot megrázta az ötlet. 



- De miért tenném? 

- Hogy bezárjanak, és az ördög ne férjen hozzád. 

- De én nem akarok börtönbe kerülni! 

- Gyermekotthonba zárnak, amely a börtönnel szemközt van. Ruhát kapsz, 

háromszor egy nap meleg ételt, saját kis szobád lesz, kosarazhatsz, tévézhetsz, is-

kolába járhatsz. Ha orvosra, agykurkászra van szükséged, azt is megkapod. Meny-

nyire hangzik rosszul? Hallanod kéne a kölyköket az utcán. Hol vótá', haver? Va-

kációzni, öreg. Rohadt kis szemetek! Én csak a gyerekektől félek. Már összevertek, 

kiraboltak, markecoltak, megkéseltek és golyón rúgtak. Egyszer még fel is gyújtot-

tak, csak úgy, a hecc kedvéért. És mit kapnak érte? Vakációzni mennek, két-

három hétre. Aztán kijönnek, és megint ott röhögnek és kakaskodnak az utcai 

lámpák körül, a zsebüket dagasztja a pénz. 

- Nem akarok vakációra menni - mondta Gyom. 

- Meg akarsz halni? 

- Nem! Ajaj, Galamb, dehogy akarok! 

- Akkor csukasd le magad valahol, mielőtt az ördög elkap! - javasolta Galamb. 

- Talán mire kikerülsz, valaki már kinyírta. Az ilyenek nem érik meg az öregkort.  



Három háztömbbel délre, a Spring utcán Brazil és West az elnökök, kormány-

zók, polgárháborús hősök, Richmond legelső és legjobb családjainak s az utóbbi 

időben mindenféle más állampolgároknak a végső nyughelyét körülvevő kerítést 

vizsgálta. A Richmond elitjéhez tartozók arra vágytak, hogy ide kerüljenek, de az-

tán rá kellett jönniük, hogy a folyóparti kilátással kecsegtető sírhelyek mind elkel-

tek. A Hollywood temető távoli sarkát már megérintette a hajnal hűvös ujja. Ezen 

a szakaszon az alacsony fekvésű terep szedercserjésben és a folyóban végződött. 

West és Brazil felfedeztek egy akkora lyukat a kerítésen, amelyen egy átlagos fel-

nőtt könnyen és észrevétlenül átjuthatott. De az erős rozsdásodás arra utalt, hogy 

hónapokkal, talán évekkel korábban vágták szét a drótot. 

- Nem erre jött - szögezte le Brazil, miután körülnézett.  

Westet bosszantotta Brazil véleménye, főként azért, mert nem neki jutott 

előbb az eszébe. 

- Nem tudtam, hogy már nyomozol is - jegyezte meg. - Azt hittem, reklámos 

vagy. 

- Nem vagyok reklámos. 

- Na jó, hát akkor PR-os, riporter, regényíró.  

Brazilnak eszébe jutott a vezércikk, amelyet nemsokára le kell adnia, és 

amelyhez még hozzá sem fogott. A webhelyhez szükséges hírlevél ügyében sem tu-



dott előrelépni, mert a számítógépes rendszer még mindig le volt fagyva, és ugyan-

azt a halas térképet mutatta. Ráadásul a számítógépes kézikönyvvel sem tudott 

foglalkozni, amelynek megírásában segédkeznie kellett volna, nem mintha az most 

sokat számított volna. 

- Kézenfekvő, hogy arra célzok, hogy könnyen bejuthatott - mondta West.  

Brazil belépett a lyukon; vigyázott, nehogy eltépje az egyenruháját vagy fel-

sértse magát. 

- Igazad van - ismerte el. - Bejössz? 

- Nem. A te megérzésed, nem az enyém. A magam részéről nem hiszem, hogy 

visszatérne a tett helyszínére, ahogy te nevezed. Miért vagy olyan biztos ebben? 

- Mert az, amit tett, nagyon személyes és érzelmi indíttatású - magyarázta 

Brazil. - Úgy érzem, képtelen lesz ellenállni a kísértésnek, hogy még egyszer meg-

nézze. A szemében nem Jeff Davis szobra, hanem Tornádó emlékműve. Gyom fejé-

ben sok minden megfordulhatott, és mindenképp szeretném a Csukáknál hama-

rabb megtalálni. 

- Talán már meg is találták - jegyezte meg West. 

Brazil erre gondolt, miközben a pillantása a megdőlt sírköveket pásztázta, 

amelyek olyan ódonak voltak, hogy a feliratok már csak halványan emlékeztettek 

az egykori szavakra, és mára nagyrészt olvashatatlanná váltak. A polgárháború 



előtt ültetett fák mély árnyékot vetettek, és valahányszor feltámadt a szél, a levele-

ik hangosan susogtak. 

- Nézd, Virginia, én elidőzöm itt egy kicsit! - szögezte le végül Brazil. - Ha vé-

geztem, beszólok valakinek, hogy szedjen fel.  

West habozott. Brazil érezte, hogy felzaklatja, hogy itt akar maradni, mintha 

nem érdekelné, hogy West nélküle megy el. 

- Nos, hát - kezdte West tétován, aztán megint mogorván folytatta: - Elképesz-

tő, hogy ebben az istenverte városban micsoda gondok vannak, és akkor mit csi-

nálnak? Egy vagyont költenek egy istenverte temetőre. 

- Ami azt illeti, a Hollywood nem nyereségorientált, részvényeket nem kibocsá-

tó vállalkozás, amely nem a város, hanem a sírhelyek tulajdonosainak a birtoká-

ban van - világosította fel Brazil, aki végzett némi kutatást Richmonddal és a kör-

nyékével kapcsolatban. 

- Teszek rá - vágta oda West, miközben elvonult.  

 

Lelia Ehrhartot ellenben nagyon is érdekelte. Nyolcadszor választották meg a 

Hollywood temető igazgatótanácsa elnökének, és ez a munka valójában igen cse-

kély időt igényelt. A sírhelyek tulajdonosainak többsége már halott volt, az igazga-

tótanács éves közgyűlésén mindig kevesen voltak jelen, és alig akadt panasz vagy 



javaslat. Ehrhartnak sosem volt szüksége másokra a gyűléseken. Nem volt szük-

sége más véleményre vagy javaslatra. Egyedül és kizárólag az ő ötlete volt kitiltani 

a temetőből a pikniket, a szendvicset, az alkoholt, a biciklit, a kocogást, a motort, 

a gördeszkát, a görkorcsolyát, a szabadidős járműveket és a hangszórót. Szenve-

délyes elkötelezettje volt a temetőnek és turistalátványosságként a temető kiemelt 

fontosságának, valamint a letűnt, de el nem feledett életek ünneplésének, kivált 

azokénak, akikről Ehrhart azt állította, hogy a rokonai. 

- Messzebb nyúl, mint a vandálok - szónokolt az Államközösségi Klub magán-

tanácstermében, ahova összehívta a gyűlést, majd megváltoztatta az időpontját. - 

Ez az elidegeníthetetlen jogaink, a szabadságunk, a boldogságunk, a civilizációnk 

lényegének a frontja. Ezek a vandálok, a magukat Csukának nevezendő megátal-

kodó, jeges vérű fiatalkorú bűnözők meggyalázosítottak mindenkit, aki a szobában 

ül. 

Ami nem vonatkozott Judy Hammer rendőrfőnökre, mivel eredetileg 

Arkansasból származott. Beszaladt a repkénnyel befuttatott bejáraton, majd felro-

hant a történelmi és arisztokratikus klub téglából rakott ódon lépcsőjén. A klubba 

nőket nem vettek fel, de férjük vagy férfi barátjuk meghívottjaként minden léte-

sítményt élvezhettek, a viktoriánus bár, a férfiak grillvendéglője, a medence, az 

edzőterem, a gőz és a szauna, a squash- és a racketspályák, valamint az olvasóte-

rem kivételével. Ezek a megszorítások nemigen izgatták a köz érdekeinek szolgála-

tát szem előtt tartó, a Bal du Bois és az első bálozok számára különféle bizottsá-

gokat életre hívó, vagy a bor, drága nyaralások, míves ékszerek és más luxuscik-



kek elárverezésével foglalkozó, a művészeteket támogató vagy esküvői fogadásokat 

szervező nőket. Ahogyan nem zavarta a Maymont Virág és Kert kiállítási tételeket 

lajstromozó vagy a Kertklubok Virginiai Szövetségével, az Amerikai Forradalom 

Leányaival vagy a Konföderáció Leányaival, a Junior Ligával és természetesen a 

Virginia legkiválóbb családjaival és a törvényhozók feleségeivel ebédelő hölgyeket 

sem. Hammer húsz percet késett. Besietett a márvány előcsarnokba, kutyába sem 

vette a pompás perzsaszőnyeget, az antik kristály csillárt, a bársonnyal bevont 

kétszemélyes kanapét, az aranyozott keretes tükröket és George Washington egész 

falat beborító portréját. Nem állt meg, hogy megcsodálja a Robert E. Lee-ről és 

Könnyűlovas Harryról készített bámulatos festményeket. Judy Hammert egy kicsit 

sem érdekelte a száznyolc esztendős klub, amelyet korábbi konföderációs tisztek 

alapítottak, akik - az eredeti jegyzőkönyv tanúsága szerint - a társas érintkezést 

óhajtották elősegíteni és könyvtárat akartak fenntartani. A földszinti tanácsterem 

ajtaja csukva volt. Lelia szónoklata közben Hammer lassan és csendesen nyitott 

be. Hammer végignézett a jelenlevőkön - Solomon Jackson tiszteletesen és a városi 

tanácsnokon, Stuart Lamb polgármesteren, June Miller alkormányzón, Dick Alb-

righton, a NationsBank elnökén, James Eatonon, a Richmond-Times Dispatch ki-

adóján és Fred Rosson, a Richmond Város Elnökjelölő Pártgyűlési és Látogatói 

Iroda elnökén. A férfiak felpillantottak Hammerre. Többen biccentettek is. És va-

lamennyien nyugtalanok voltak, és már a nyelvük hegyén volt, hogy azt mondják 

Ehrhartnak, hogy akassza fel magát. Hammer talált egy üres széket. 

- ...sokkal több, mint halottak városa - fejtette ki tekintélyt parancsolóan 

Ehrhart. - A mi, bátor emberek Valhallája, akik halott kebelükre tűzték a Dél ke-



resztjét, és az államok jogaiért lengették le-fel, hogy aztán eltemessék sokakat, 

akiket nem is tudjuk, kicsodák a Hollywoodban.  

Ehrhart káprázatos szőkeség lett volna, ha nem lett volna több olyan testi hi-

bája, amelyek révén a kelleténél elviselhetetlenebbnek és energikusabbnak hatott. 

A haja nem volt olyan szőke, mint amilyennek fel szerette volna tüntetni, és ahogy 

idősödött, úgy lett egyre sötétebb, melynek következtében egyre gyakrabban kellett 

elmennie a Simon és Gregory Hajfodrász Szalonba.  

A személyi edzőjének kemény tréningje sem tudott változtatni genetikailag kó-

dolt hosszú nyakán, keskeny vállán, pici mellén és széles csípőjén. Ehrhart kizáró-

lagosan Escada modellekkel igyekezett a lehetőségekhez képest kiegyenlíteni a fo-

gyatékosságait. Ezen a délelőttön rikító narancs szoknyát és blúzt, hozzáillő fülbe-

valót, magas sarkú cipőt és táskát viselt. A kifulladt Hammer izzadt, szürke, haj-

szálcsíkos kosztümjében arra gondolt, hogy Ehrhart útjelző bójára hasonlít. 

- Két elnök és öt kormányzó pihenget itt - prédikálta Ehrhart. - És hogy ne fe-

lejtsük Armistead, Gracie, Gregg, Morgan, Paxton, Stafford és Hill dandártáborno-

kokat. 

- Hill vezérőrnagy volt - szúrta közbe szelíden Miller alkormányzó. 

- És a dandártábornokokat, akiket említett, csak egy időre hantolták itt el. 

Más szóval, most már nincsenek itt.  



Ehrhart a hét nevet egy az amerikai konföderációs államok tábornokait felso-

roló prospektus hátsó borítóján találta, és észre sem vette, meg sem értette a záró-

jelben szereplő kis időre itt elhantolt kifejezést. Eddig a pillanatig nem is eszmélt 

rá, hogy a férje állítólagos őse, Bull Paxton tábornok is a hét háborús hős egyike, 

akiknek földi maradványait elvitték a temetőből, amint erről most értesült. De 

Ehrhart nem tűrte, hogy helyreigazítsák. 

- Szerintem igazságom van - mosolygott hűvösen az alkormányzóra. 

- Nincs - felelte az, és a hangja, amelyet ritkán emelt fel, vagy amely ritkán 

árulkodott feszültségről, most is tárgyilagos maradt. - Hollywoodban huszonöt tá-

bornok nyugszik, de nem ez a hét. Esetleg érdemes volna ellenőriznie a prospek-

tust. 

- Milyen prospektust? 

- Amelyet nem olvasott el elég figyelmesen - felelte az alkormányzó. 

 

Huszonharmadik fejezet 

 

Bubba, Maszat, Osztriga és Fanyűvő az erdőben töltötték az éjszakát. És nem 

éppen jókedvükből. Amikor Bubba ripityára lőtte a gumikígyót, és Maszat bevetet-



te magát a sűrűbe, beverte a fejét, és egy dudor keletkezett rajta. Maszat összeza-

varodott, képtelen volt tájékozódni, és kicsit vérzett is. A tájékozódás tehát teljes 

mértékben Bubbára maradt. Egyedül kellett két pórázon visszafognia a kutyákat, 

nehogy egyik vagy mindkettő utána vesse magát a mosómedvéknek. 

- Figyelj a lábad elé, ott egy gyökér! - figyelmeztette Bubba Maszatot, ahogy a 

Bubba szerint akár esőerdőnek beillő sűrű bozótban előrecsörtettek. 

- Milyenmesszemég? - mosta egybe a szavakat Maszat. 

- Már nem kell sokáig mennünk - nyugtatta meg Bubba immár sokadszorra az 

elmúlt nyolc óra alatt. Maszat már nem tudott sokáig gyalogolni. Még szerencse, 

hogy Bubba hozott magával elemózsiát, bár nagy kár, hogy az óriásszendvicse felét 

egy faodúba kellett gyömöszölnie. Istenem, mit nem adott volna most érte! Leg-

alább a vízzel nem volt gondjuk: mindenfelől istenverte víz vette körül őket, és va-

lahányszor patakpartra értek, Osztriga megvetette a lábát és ugatott: Bubbának 

kellett felvennie és átcipelni a túlsó partra. Némelyik patak erős sodrású és mély 

volt. Bubbát már csak a harag hajtotta. 

- Még most sem fogom fel, micsoda rohadt dolgot műveltél! - vágta oda, ki tud-

ja, hányadszor Maszatnak.  

Maszat kimerültebb és zavartabb volt, semhogy válaszolni tudott volna. 



- Szívrohamot is kaphattam volna! Nagy mákod van, öregem, hogy olyan ren-

des fickó vagyok.  

Újabb patakhoz értek, amelynek a medrében éppen csak csordogált egy kis 

víz, de Osztriga ennek ellenére is megmakacsolta magát. 

- Most betelt a pohár! - mondta Bubba dühösen a kutyáknak. - Egy lépéssel 

sem vonszolom tovább a redves irhátokat! - Lekapcsolta a két pórázt. - Menjetek a 

saját orrotok után!  

Fanyűvő elrohant, mint a bolond, átcsörtetett a bokrokon, és háromszor vak-

kantott, hogy jelezzen egy találatot, amely senkit sem érdekelt. Osztriga balra fu-

tott, és félpercenként visszanézett Bubbára. A tekintete átható volt és szeretettel-

jes. 

- Mi az? - kérdezte Bubba. 

Osztriga szaladt vagy tíz métert, és megint visszanézett. 

- Azt szeretnéd, ha követnénk? - kérdezte Bubba.  

Osztriga ugatott. Bubba és Maszat mintegy negyvenöt percen át követték, mi-

közben Fanyűvő mosómedvéket kergetett a fákra, és nem értette, miért nem jön 

senki. Ködpára szállt le, a világra csend telepedett, és a lombok között felsejlett a 

hajnal. Csodának érezték, amikor hirtelen kibukkantak egy tisztásra, és a saras 

úton ott állt előttük Maszat teherautója. 



Galambnak ki kellett merészkednie hajnalban, hogy elkerülje a reggeli csúcs-

forgalom zűrzavarát, és átkutassa a még pár órán át zárva tartó éttermek mögötti 

nagy kukákat. Gyakran váratlan kincsekre bukkant: pénzt, ékszert, elvitelre ösz-

szecsomagolt ételmaradékot talált, amit a kocsijukhoz igyekvő részegek dobáltak 

el. Egyszer egy Rolex órát talált, és a zálogban annyit kapott érte, ami egy hóna-

pon át boldoggá tette. Több mobilt, számológépet és személyhívót is talált, és oly-

kor egy-egy revolvert is. 

- Maradhatsz is, ha gondolod - ajánlotta fel Gyomnak.  

Gyom a pokrócon ült, és nem tudta, mitévő legyen. Szorult helyzetét napvilág-

nál még reménytelenebbnek látta, talán azért, mert nehezebb volt elrejtőzni, ami-

kor a nap a szemébe sütött. 

- Sok olyan hely van, ahova az ördög nem jár - vetette fel Galamb. 

Gyom ezen eltöprengett. 

- Azt hiszem, a temetőbe biztos nem megy vissza - mondta. 

Galambnak támadt egy ötlete. 

- Hagynak hasznos holmikat az emberek a temetőben? - kérdezte. - Például a 

halott kedvenc ételét, whiskyjét, borát, szivarját, ahogy régen a piramisokban csi-

nálták? 



- Sötét volt, amikor ott jártam - felelte Gyom. - Nem láttam mást, csak szerte-

szét azokat a kis zászlókat. De nagy hely, az biztos. 

 

A világ azonban már nem volt elég nagy, hogy helyet adjon a forgalomnak, és 

ez volt Otis Rhoad rendőrtiszt szerencséje. Fél nyolcra járt, és a csúcsforgalom pil-

lanatokon belül beállt. Nemsokára több ezer magánautó özönli el az utakat, a 

kormány mögött egy-egy magányos ingázóval, aki fütyül az ózonréteg vékonyodá-

sára, és féltékenyen őrzi az előjogát, hogy akkor és úgy jöjjön-menjen, ahogy jól-

esik neki, és abban, amit megengedhet magának, a saját útiterve szerint. A járőr 

kocsiját egyik csontos térdével irányította, miközben rágyújtott egy mentolos 

Carltonra, egyik szemével a visszapillantó tükröt leste, a másikkal a jelzőlámpát, 

amely másodperceken belül pirosra váltott, és a mellette haladó Camaróban ülő 

pasit, aki úgy vélte, még átcsusszanhat. És át is csusszant. Rhoad csalódott volt.  

Rhoad magas volt, ösztövér, kissé kancsal, és hatvan felé közeledett. Kamasz-

korában a folyótól délre fekvő szülővárosában arról ábrándozott, hogy DJ lesz, 

vagy énekes. Ám ezekből az álmokból semmi sem lett, és a középiskola elvégzése 

után jelentkezett a richmondi rendőrséghez. A rendőrakadémián töltött első heté-

ben megtanulta a rádiófrekvenciákat és körzeteket, a rádió megfelelő kezelését, a 

bizalmas információ továbbításának megfelelő módszerét, a kódok beosztását, a 

fonetikus ábécét, és ami a legfontosabb, a tízes jelzéseket. Amikor végül szabadjá-

ra engedték az utcákon, fáradtságot nem ismerő, hozzáértő, akkurátus volt, és ál-

landóan a rádión lógott. Úgy szörfölt a rádióhullámokon, mint egy DJ, aki nem 



lett, és a zsaruk, a diszpécserek és a 911-es segélyhívó szám ügyeletesei rettegtek 

a számától és zengő hangjától. Nehezteltek rá, és utálták, hogy a kollégáit elűzi az 

éterből, egymásba gabalyítja őket, és nagy általánosságban elhappolja a kommu-

nikációs rendszert. Így lett a gúnyneve „Happolós Disznó”, a „road-hog”, garázda 

vezető mintájára. Így lett „Rádiós Dumajanca” belőle.  

A kollégák leghőbb vágya az volt, hogy a felső vezetés távolítsa el a közutakról, 

és dugja el az elveszett tárgyak, az információs pult, a karbantartás vagy az elszál-

lítás csendjében. De a Hammert megelőző rendőrfőnökök megrögzötten őrködtek a 

kvóták felett, és Rhoad félelmet és fáradtságot nem ismerő, egyszemélyes büntető-

egység volt, aki elkapott minden gyorshajtót, rossz irányba haladót, piroson áthaj-

tót, stoptáblát figyelmen kívül hagyót, tiltott helyen visszakanyarodót, gyorsulási 

megszállottat, ittas vezetőt és a Rhoad szirénáját és megkülönböztető lámpáját tu-

domásul nem vevőt.  

Ahogy telt az idő, az évek múlása egy-egy intéssel átterelte Rhoadot az élet új 

meg új kereszteződésein, és rájött, hogy a közlekedési szabálysértők elleni háború-

jánál is fontosabb az az alattomos betegség, ami kétségkívül a mai kor járványa 

lett: a világban kezdtek elfogyni a parkolóhelyek. Így azután kezdte megbüntetni 

azokat, akik lejárt parkolóóra mellett, mozgáskorlátozottaknak fenntartott parko-

lóhelyen hagyták a kocsijukat, vagy önzőbb és durvább kisajátításként gyepre, le-

állósávokra, idegen felhajtókra parkoltak, olyan üzletek és templomok elé álltak, 

ahol semmi dolguk sem volt, vagy éppen bicikliutakon hagyták a kocsijukat. Szol-



gálaton kívül is nála volt már a büntetőcédulás tömbje, s tette ezt főként az után, 

hogy a város átállította a parkolóórákat huszonnégy órásra.  

Rhoad leverte a hamut, és megragadta a mikrofont. Pontosan hat perc negy-

ven másodperc múlva reggel nyolc negyven lesz, és Patty Passman kommunikáci-

ós tiszt parkolóórája lejár. 

 

Lehet, hogy Maszatnak volt egy kis agyrázkódása, mégis tiltakozott, hogy 

Bubba kórházba vigye, Bubba viszont nem hagyta, hogy vezessen. Magában elis-

merte, hogy sosem vezetett még olyan szép teherautót, mint amilyen Maszaté volt, 

és ismét elöntötte a keserűség, a neheztelés, amely emberemlékezet óta emésztet-

te. Maszat a maga módján semmiben sem különbözött azoktól, akik élete során 

gúnyolták és megbántották Bubbát. 

- Szép kis haver vagy - motyogta magában, mert úgy tűnt, hogy Maszat el-

aludt. - Eladtad nekem azt a roncs dzsipet. Elszabotálod a 8-as csarnokrész ter-

melését, hogy te nyerd meg minden hónapban a versenyt. Ingyen jutsz cigarettá-

hoz, aztán eladod nekem. 

- Mondtál valamit? - mormolta Maszat, amikor Bubba befordult a felhajtójára, 

ahol előző este az ócska dzsipjét hagyta. 

- Hogy tartozol nekem ezer dollárral - felelte Bubba.  



Maszat azonnal feléledt. Felegyenesedett, sebesen pislogni kezdett, és igyeke-

zett tájékozódni. 

- Hol vagyunk? - kérdezte. 

- A felhajtódon - válaszolta Bubba. - És ne válts témát, Maszat! Én nyertem.  

Hozzá akarta tenni, hogy egyenesen és becsületesen, de lelki szemei előtt meg-

jelentek a faágak közt világító, otthon fabrikált mosómedveszemek. 

- Nyertél? - színlelte a kábaságot Maszat. - Mit? 

- A fogadást, Maszat. 

- Mifélét? - Tudod te azt jól! 

- Mivannn? - húzta el a szavakat Maszat. - Amnéziám van, úgy látszik. Azt 

sem tudom, hol vagyunk. Nem ismerem ezt a környéket. Hol vagyunk? 

- A brandermilli drága környékeden! - kiabálta Bubba, és legszívesebben még 

súlyosabb agyrázkódásban részesítette volna Maszatot. - Ahol minden házhoz me-

dence tartozik, és vadonatúj Range Roverek állnak a házak előtt. Mert magasról 

leszarod, hogy amerikai terméket vegyél, vagy lojális legyél a Philip Morrishoz, 

amely nem fizet annyit, hogy ilyen nagy lábon élj! Tehát annyit csalsz, lopsz és ha-

zudsz, amennyi belefér!  



Maszat az ajtókilincs után tapogatódzott, és majdnem kiesett a vezetőfülkéből 

a nagy igyekezet közben. Bubba kivette Osztrigát, aki rögtön felugrott a dzsipje 

hátuljára. Maszat felesége kipattant az ajtón, hogy betámogassa a férjét. Fenyege-

tő pillantást vetett Bubbára, aki kifarolt a felhajtóról, de Bubbát nem érdekelte. 

Nem állt meg, hogy elmagyarázza. Gyorsan áthajtott Maszat módos környékén, 

ahol erdős parkokban nagy villák álltak, és kitűzött a Midlothian autópályára, 

ahol mindenkit lehagyott.  

Bubbának nehezére esett ébren maradnia, de ettől még igen agresszívan veze-

tett. Nem engedett be senkit sem a sávjába. Ha túl közel merészkedtek a hátsó 

lökhárítójához, a szokottnál is váratlanabbul lassított le. Kikapcsolta a CB-

rádióját, mert nem volt már édes jó haverja, akivel beszélgethetett volna. Nem jel-

zett Honeynak az adó-vevőn, mert úgyis nemsokára látja majd. Kihúzta a telefon-

ját, hogy ne csörögjön. 

A Cloverleaf Mallnál a balszerencse vagy talán a rossz karma kezdett begyű-

rűzni. Egy Harley Davidsonon ülő tetovált nővel kezdődött. A nő Bubba körül dü-

börgött, ide-oda szlalomozott a két sáv között, élénkvörös sisakja alól a szélben 

repkedett festett szőke haja. 

- Hé! - kiabálta Bubba, mintha bárki is hallotta volna. - Mi a faszt művelsz, 

kisanyám?  

A nő tovább őrjöngött. Bubba rálépett a gázra. A nő nyomában ő is padlógáz-

zal bevágott mások elé, aztán visszasorolt a sávjába, csikorogva száguldott le a nő 



után az Oak Glenen, aztán visszaaraszolt a Camationra és a Hroaksra, elhúzott a 

Virginiai Büntetés-végrehajtási Központ előtt, végighajtott a Wyck utcán, és befor-

dult az Everglades Drive-ra. Bubba túlságosan kimerült volt, a kedve túlságosan 

pocsék, hogy rájöjjön, a nő csak szórakozik vele. Amikor a nő visszafüstölt a 

Midlothianra, Bubba a kelleténél szélesebb ívben kanyarodott be, és nem vette a 

fáradságot, hogy körülnézzen. Veszett dudálás kezdődött, emberek káromkodtak. 

Egy Toyota Corollában ülő idős nő úgy fogta rá az ujját, mintha revolver volna, és 

lőtt. Bubba mögé kanyarodott egy városi rendőrkocsi, a kék-vörös lámpa Bubba 

hátrapillantó tükrében villogott. Budget rendőrtiszt ezúttal a szirénát is bekapcsol-

ta, amikor Bubbát ugyanabba a Kmart parkolóba terelte, ahol korábban megis-

merkedtek. 

 

Huszonnegyedik fejezet 

 

Patty Passman kommunikációs tiszt túlsúlyos volt. A haja idő előtt megőszült, 

a bőre csúnya és pattanásos volt. Egyedül élt, antiszociális volt, alacsony vércu-

korszinttel, de nem volt hülye. Ő is nagyon jól tudta, hogy a Tizedik utcában levő 

parkolóban lejár az órája. Ha nem jut Rhoad előtt a kocsihoz, Rhoad újabb bünte-

tőcédulát dug az ablaktörlője alá. Hol is tart már? Átlag heti kétszeri alkalomnál, 

alkalmanként tizenhat dollárért? Természetesen sokkal jobban járna, ha a szép, új 

és biztonságos parkolóházban hagyná az autóját, egy utcával arrébb, de ott most 



nem volt üres hely. Valahányszor ez történik, kikényszerül az utcára, ahol Rhoad 

folyton a gumikat krétázza, és lejárt parkolóórák után cserkészik. 

 

Budget azonnal ráismert a piros Cherokee dzsipre, és el sem hitte, hogy ismét 

ugyanabba az átkozott parkolóba tereli be. Mi a hézag ezzel a szerencsétlennel? 

Vajon szándékosan csinálja? Rendellenes működés okozza, mint azoknál, akik 

megbetegszenek, csak hogy orvoshoz mehessenek? A dzsip beállt a Kmart parko-

lóba ugyanaz előtt a First Union Bank előtt, ahol előző alkalommal. Budget ki-

szállt, és a sofőr felőli ajtóhoz sétált. Bubba terepszínű ruhában volt. Üveges te-

kintettel meredt rá, és mocskos volt. Hátul egy kutya ugatott a hordozható ketrec-

ben. Budget bekopogott az üvegen a mobiljával. Bubba letekerte az ablakot. 

- Szálljon ki! - utasította Budget. 

- Ha nem haragszik, biztos úr, átadnám a forgalmit és a jogosítványt, mint 

legutóbb. Egész éjjel fent voltam, mosómedvére vadásztam, és eltévedtem. 

A fehérekre jellemző hadarása elképesztő volt. 

- Nem helyes ilyesmit mondani, Mr. Fluck - jelentette ki hidegen Budget. - És 

hányat kapott el, mi? Felakasztotta őket a fára, vagy lelőtte őket? 

- Csak felkergetjük őket a fára, ha tudjuk - mondta Bubba. - Most nem törvé-

nyes lelőni őket.  



Budget feltépte az ajtót, és lenézett Bubbára. Szívesen megruházta volna. Arra 

gondolt, hogy talán még meg is úszna, mivel ez pont olyan, mint Rodney King, 

csak fordítva. De nem vagyunk Kaliforniában, gondolta. 

- Ha egyszer fent vannak a fán - megviselt idegei miatt Bubba túl közlékeny 

lett -, felvilágítunk a szemükbe. Valójában a kutyák kapják el őket először. Ők 

szimatolják ki őket. 

Budget ránézett Osztrigára. A kutya elég békésnek tűnt. 

- És miféle kutyával vadásznak? Pitbullal? Vagy dobermannal? 

- Á, dehogy. Mosómedvére kiképzett vadászkutyával. 

- És ez mosómedvevadász ott hátul? 

- Méghozzá az egyik legjobb. 

Budget tovább fixírozta Osztrigát, aki visszabámult rá. A kutya újra ugatni 

kezdett, és megpróbált kitörni a ketrecéből. 

- Üljön ott, és ne mozduljon! - hátrált el a dzsiptől Budget. - És ha az a kutya 

kiszabadul, maga igen nagy bajban lesz.  

Passman már majdnem kirontott a kocsijához, amikor a 218-as megszólalt a 

fejhallgatójában. 



- 218-as egység. Közúti ellenőrzés - mondta Budget. - Mondja, 218-as egység! 

- Passman feszülten nézett fel az órára. 

- Hatezer-nyolcszázas tömb Midlothian autópálya, Bokor-Union-Bokor-kötőjel-

Adam-Henry. 

- Tíz-négy, 218-as 7 óra negyvennyolc perckor - mondta egyre kétségbeeset-

tebben Passman. 

 

Bubba benyomta az öngyújtót, és ekkor vette észre az ülése alól kilógó 44-es 

Magnum Colt Anaconda csövét. Torkon ragadta a félelem. Kiverte a víz. Engedély 

nélküli fegyvert rejtegetett. Belerúgott a fegyverbe, hogy eltüntesse. A fegyver nem 

mozdult, és a rozsdamentes acélcső ott virított mindenki orra előtt. Bubba lassan 

lenyúlt a jobb kezével, de a karja nem volt elég hosszú, hogy elérje a fegyvert, csak 

ha teljesen hétrét görnyedt vagy letérdelt volna a padlóra. Tudta, hogy nem válik a 

javára, ha azt a benyomást kelti, mintha rejtegetne valamit, vagy eldugott volna 

valamit az ülése alá. Még egy kicsit taszigálta a revolvert, és ekkor döbbent rá, 

hogy az óriási fegyver megakadt valamiben. Elképzelte, ahogy a kézifék karja vagy 

egy pecek, esetleg egy szabadon álló rugó feszül a ravasznak. Elképzelte, ahogy 

elmállott anyag akad a kakasba. A legkisebb mozdulatnál is elsülhet a fegyver. 

 



Brazil keservesen kezdte: először is melege volt. Felfigyeltek rá a szúnyogok. 

Az illemhely utáni vágya végül legyőzte az illemtudását, és egy valósághű fa alakú 

emléktáblákkal teleültetett sírhely közelében, amelynek a Világ Erdőlakóihoz volt 

köze, néhány azáleabokor mögött könnyített magán. Belefáradt, hogy Gyom fel-

bukkanására várjon. Képtelen volt beismerni, hogy Westnek volt igaza. És ami 

még rosszabb: szólnia kellett a rádiósoknak, hogy küldjenek érte egy kocsit. Már a 

puszta gondolattól is elborzadt. A rádiót hallgató zsaruk és a szkennerrel rendel-

kező civilek mind tudni fogják, hogy Brazil gyalogosan a Hollywood temetőben tar-

tózkodik. Szinte hallotta a vicceket. Elképzelte a gúnyolódást. A szép szőke herce-

get áthelyezték a temetői őrjáratba. 

- Tizenegyes egység - szólt bele Brazil a rádióba. 

- Mondja, tizenegyes - jelentkezett rögtön Patty Passman. 

- A Hollywood temetőbe kérek egy egységet, hogy tíz-huszonöt innen. 

- Tíz-négy, tizenegyes, hét óra negyvenkilenc perckor. Ötszázhatvankettő. 

- Ötszázhatvankettes egység - jelentkezett be Rhoad. 

Brazil ráismert Rádiós Dumajancsi egységének a számára, és összerándult. 

Jaj, csak meg ne kérd, hogy felvegyen! 

- Öt-hat-kettő. Valakit azonnal tíz-huszonötözni kellene a Hollywood temető-

nél. - Passman hangja feszült volt. 



Passman már korábban is talált ki hívásokat, hogy Rhoadot eltávolítsa az ille-

gálisan leparkolt autója közeléből, és Rhoad ez egyszer nem volt hajlandó bedőlni. 

- Mi a tíz-húsza? - kérdezte Passman Rhoadtól a rádión keresztül. 

- Ötszázhatvankettes egység. A Broad és a Tizennegyedik sarka - felelte 

Rhoad. 

- Tíz-négy, ötszázhatvankettes, hét óra ötven perckor. 

- Ötszázhatvankettes egység - jelentkezett Rhoad. 

- Öt-hat-kettő. 

- Ötszázhatvankettes egység - ismételte Rhoad. - Előbb még meg kell valahol 

állnom. A tizenegyest tíz-harminc nyolc óra harminckor becslés szerint tíz-

huszonhatozom. 

- Tizenegyes - furakodott be Brazil a rádiós csevegésbe. - Központ, tudna ne-

kem egy másik egységet küldeni? Jóval előbb el kellene innen mennem. 

Passman pánikba esett, amikor az órára pillantott. Őrjöngve a szájába tömte a 

krémes sütemény másik felét. 

- Tizenegyes, az tíz-tíz - közölte Brazillal. 

- Minden más egység tíz-hat. 



- Tudná tíz-kilencezni ezt? 

- Minden más egység tíz-hat - ismételte meg Passman. 

Ez hazugság volt. Az éterben mindenki tudta, hogy eddig olyan gyér volt a for-

galom, hogy a világon semmi sem indokolta, hogy az összes egység vagy akár csak 

a fele is le legyen kötve. 

- Tíz-tizenkettő - közölte Brazillal, hogy várakozzon. 

- Tizenegyes. - Brazil hangja ingerült lett. 

- Tíz-öt ötszázhatvankettest, és kérdezze meg a tíz-húszat! 

- Öt-hat-kettő. - Rhoad nem várta meg, hogy továbbítsák az üzenetet, mivel 

tisztán hallotta, amit a tizenegyes egység kérdezett, és képes volt közvetítés nélkül 

is üzenni. - A tíz-húszas a Broad és a Kilencedik. 

- Nos, fel tud tíz-huszonötözni vagy sem? 

- Tíz-tíz. Előbb meg kell állnom. 

- Kérem, központ, tudna egy másik kocsit küldeni? - kérdezte ismét Brazil. 

- Tíz-tíz, tizenegyes. Öt-hat-kettő úton van. 

- Öt-hat-kettő. Nem vagyok úton. Előbb meg kell állnom. 



Passman befejezte a krémest. 

- Szükségem van rá, hogy valaki azonnal tíz-huszonötözzön - vágott vissza 

Brazil. 

- Öt-hat-kettő. Nem tudom vállalni, tizenegyes. 

Mikrofonok kattantak, ahogy az étert figyelő más zsaruk hangot adtak a derű-

jüknek, és Rhoadot meg Brazilt biztatták, hogy folytassák. 

- Ötszázhatvankettes és tizenegyes - kapcsolta be a mikrofonját Passman. - 

Tíz-három. 

Passman parancsa, hogy fejezzék be az adást, teljes csendet eredményezett, 

de csak átmenetileg. 

- Öt-hat-kettő. - Rhoad képtelen volt elhallgatni. Rádiófüggő volt. - Volna ked-

ves tíz-kilenc ezt? - kérdezte. 

- Tíz-három. - Passman utoljára utasította a zsaruk titkos nyelvén, hogy fogja 

be a száját. 

- Tizenegyes? - Rhoad képtelen volt elhallgatni.  

Nem jött válasz. 



- Tizenegyes? - ismételte meg Rhoad egyre gyorsabban hadarva, hogy ne hagy-

ja Passman kommunikációs tisztet szóhoz jutni; Passmannak szokása volt belefoj-

tani a szót, és amikor csak tehette, kellemetlen hangot ütött meg vele szemben. - 

Minden tíz-négy? 

- Nem! - fakadt ki Passman. - Semmi sem tíz-négy, ötszázhatvankettes egység! 

Tíz-tíz! - kiabálta. 

Passmannak remegett a keze. Szédült. Patt. Passman dühös volt az istenverte 

városra, amely nem tart fenn parkolóhelyet a hozzá hasonló hűséges alkalmazot-

tainak, akik nyolcórás műszakokat güriznek végig az ablaktalan, rosszul megvilá-

gított rádiós szobában, és olyan seggfejekkel beszélnek, mint Otis Rhoad. A vér-

cukra leesett, inzulin szabadult fel. A vércukra az előbbinél is lejjebb zuhant. Elsö-

tétült előtte a világ, és amikor a kávéját kiborítva felugrott, kis híján elájult. A töb-

bi diszpécser más hívásokra válaszolt, miközben Passman kifutott a rádiós szobá-

ból. Budget rendőrtiszt tíz percet várt Passman kommunikációs tisztre, hogy visz-

szahívja. Végül egy másik diszpécserrel elintéztette, hogy egy tíz-huszonhetet és 

tíz-huszonnyolcat futtassanak le Bubba piros dzsipjén. Budget csalódottsággal, de 

különösebb meglepetés nélkül vette tudomásul, hogy IV. Butner U. Fluck jogosít-

ványa 2003 során még korlátozások nélkül érvényes, és a dzsipet ugyanerre a 

névre regisztrálták, a cím pedig ebben a városban a Clarence utcában volt. 

- A fenébe! - morogta Budget. Kikászálódott a kocsijából, és újból a dzsip felé 

közeledett, ahol is elégedetten konstatálta, hogy Bubba most az egyszer kellően 

ijedtnek tűnik. 



- Gondatlan vezetés a vád maga ellen - közölte szigorúan Budget rendőrtiszt, 

és mindent elkövetett, hogy a seggfej még pocsékabbul érezze magát. - De szeren-

cséje, hogy ennél nem súlyosabb. És most, Mr. Fluck, igyekezzen... 

- Kérem - szakította félbe Bubba, és úgy emelte fel a karját, mintha Budget 

meg akarná ütni. 

- Ideje, hogy egy kis jó modort tanúsítson - közölte Budget, és visszaadta 

Bubba jogosítványát és forgalmiját. 

 

Passman vaskos lába hangosan dobogott a kopott fémlépcsőn, ahogy leszaladt 

az utcára vezető ajtóhoz. A szíve olyan hevesen vert, mint egy őzé vagy egy vadka-

csáé, amire rálőnek. Szaporán pihegett, amikor benyomta a dupla üvegajtót. 

Rhoad éppen leállította a járőrkocsiját Passman 1989-es fehér Fleetwood Cadillac-

je mellett. Passman bal New Balance edzőcipőjének az orra beleakadt a járda ha-

sadékába. Passman megbotlott, de a karjával hadonászva, jobbra-balra kitérve 

visszanyerte az egyensúlyát. 

- Állj! - kiabált rá Rhoadra, aki tollal, büntetőcédula tömbbel a kezében a ko-

csija felé közeledett. - Neeem! - sikoltotta. A digitális kijelzőn egyértelműen lát-

szott, hogy a parkolási idő lejárt. 

- Sajnálom - mondta Rhoad. 



- Egyáltalán nem sajnálja, maga szemétláda! - bökött az ujjával Passman 

Rhoadra, miközben levegő után kapkodott. Rhoad rendíthetetlen nyugalommal ír-

ta be az óra számát, a jármű márkáját és a rendszámot, valamint a jármű fajtáját, 

ami ez esetben A, azaz autó volt. Rhoad a borítékba dugta a büntetőcédulát, majd 

a mikuláscsomagot az ablaktörlő alá csúsztatta. Passman közelebb lépett; dühö-

sen meredt Rhoadra, s közben lihegett, dőlt róla a víz és zúgott a füle. Apró, sötét 

szemével gyilkos pillantást vetett a rendőrre. 

- Hamarabb ideértem volna, és el is vittem volna a kocsimat, ha az éterben be 

tudta volna fogni a száját! - üvöltötte. - A maga istenverte hibája! Mindig maga az 

oka, maga ostoba, húgyagyú lúzer, maga kancsal, szarfaszú, anyaszomorító, kiba-

szott seggfej!  

Passman a Cadillacjéhez csörtetett, és lekapta a büntetőcédulát a szélvédőről. 

Vadul Rhoad arcába vágta, aztán a férfi felcsíptethető nyakkendőjét leverve Rhoad 

szépen vasalt egyeninge alá tömte. 

- Na, most aztán már túlment minden határon! - csattant fel felháborodottan 

Rhoad. 

Passman a középső ujját is felmutatta. 

- Le van tartóztatva! - kiabálta Rhoad. 

  



Az autók lassítottak, és érdeklődve készültek fel egy jó kis verekedésre ezen az 

egyébként eseménytelen szerdai reggelen. 

- Dugja fel magának! - visította Passman. 

- Gyerünk, kislány! - lelkesítette egy nő az Acurájából.  

Rhoad a Sam Browne öve hátuljára fűzött bilinccsel bajlódott, miközben 

Passman további trágárságokat ordított, és a vércukra még lejjebb süllyedt az ab-

szurdum és az erőszak mély szakadékába. Az emberek összeverődtek körülöttük, 

és Passmant hergelték. Rhoad elkapta Passman csuklóját, Passman pedig síp-

csonton rúgta és leköpte. Rhoad fröcsögött, miközben Passman bal karját hátra-

rántotta. Passman a jobb öklével nyakon vágta Rhoadot. Rhoad sok éve nem bilin-

cselt meg senkit, és a vas belevágott Passman húsába, amikor Rhoad megpróbálta 

bekattintani a bilincset, de nem járt rögtön sikerrel. Passman felüvöltött a fájda-

lomtól. Rhoad a karját rángatta, becsattintotta a bilincset, a fémkapocs végre ösz-

szezárult, és keményen belevágódott Passman csuklójába. 

- Gyerünk, ne hagyd magad! - üvöltött ki valaki egy fekete Corvette-ből. 

Passman a szabad kezével megragadta Rhoad fütykösét és megcsavarta. 

 

Huszonötödik fejezet 

 



Loraine, Ruby Sink unokahúgának az egyéves lánya belázasodott, és éjjel nem 

hagyta az anyját aludni. 

- Szegény babuci! - sajnálkozott Miss Sink a telefonban. - Ringatod? Adtál ne-

ki lázcsillapítót? 

- Persze, persze - mondta Miss Sink unokahúga, Frances. - Nem tudom, mi 

mást tehetnék. Ha még egy napot kivennék, sokan lecsapnának az állásomra.  

Miss Sink hallotta Loraine sivítását, és elképzelte a gyerek láztól kipirosodott 

arcát. A bölcsőde szóba sem jöhetett. Miss Sink nem engedhette meg, hogy egy be-

teg gyerek idegenek felügyelete alá kerüljön, és azt sem akarta, hogy bármi baja is 

van, Loraine továbbadja más gyerekeknek. 

- Boldogan vigyázok rá, míg te dolgozol - mondta. - Gondolom, beszélgetés 

közben is őrülten készülődsz. 

- Igen! - felelte kétségbeesetten Frances. - Még nem is zuhanyoztam. 

- Máris indulok - ígérte Miss Sink. - Felveszem Loraine-t, és egy remek napot 

töltünk el együtt. 

- Ha a láza nem megy le, ugye, felhívod dr. Samsont? Hogy megbizonyosod-

junk, mi baja van? 

- Hát persze, kedvesem. 



- Köszönöm szépen, Ruby néni. 

- Amúgy is elmentem volna itthonról - mondta Ruby Sink. - Csak két dollár 

van a tárcámban, és tartozom a kertésznek meg a fél városnak. 

- Mindig ezt mondod, Ruby néni. Régi lemez! Anya folyton azt mondogatta, 

hogy te vagy a leggazdagabb szegény ember a világon. 

Miss Sinket elszomorította a halott testvére felemlegetése. Ruby Sinknek nem 

volt senkije Francesen és Loraine-en kívül. A kedve olyan mélypontra süllyedt, 

amit már nem bírt elviselni. 

- Vacsorázz nálam munka után - javasolta -, amikor eljössz a kis angyalun-

kért. 

- Attól függ, mit főzöl. 

- Lehet, hogy meghívom azt a bájos rendőrtisztet, akit ismerek - morfondíro-

zott Miss Sink. - Nála jóképűbb embert még nem láttam, és olyan kedves! Tudod, 

vezércikkeket ír az újságba. A Plum utcai kis házamat bérli. 

- Őt? Szent ég, annak láttam a fényképét. Fiatal hozzám, Ruby néni. 

- Ugyan már, butaság. Ma már nem olyan világot élünk. 

- Nem érdekelném, hidd el. Nagyon jóképű meg minden... 



- Te meg szép vagy, mint a festett kép. 

- De idősebb vagyok nála, és van egy gyerekem is. Szállj le a földre, Ruby néni! 

- Szezámmagos, mézes csirkét sütök, hozzá sajtos puliszka lesz és balzsam-

ecetes friss paradicsom - sorolta Miss Sink. 

- És mégis honnan szeded ilyenkor a friss paradicsomot? 

- Elfelejted, hogy eltettem. És most elég a beszédből, mert indulnom kell! 

 

Istenség, Füst barátnője vette észre elsőnek a piros Cherokee dzsipet a Kmart 

parkolójában: a kocsi elhagyatottan állt úgy harmincöt méternyire a First Union 

Banktól. 

- Nézd csak! - mondta Füstnek. - Ott áll az a dzsip, senki sem ül benne, a mo-

tor meg jár, csak ránk vár, bébi! 

- Dehogyis, hisz' nincs rá szükségünk - felelte Füst. Füst agya a szokott rend-

szer szerint működött. Erősen koncentrált. Kikapcsolta a Puff Daddy-számot, 

amikor felvette Istenséget a West Broad utcai McDonald's előtt, ahonnan Istenség 

a személyhívóján értesítette, hogy várja. Istenség a fiú combját fogta, de Füstöt e 

pillanatban más izgatta fel: egy ódon Chevy Celebrityt figyelt, amelyet egy öregasz-

szony éppen leparkolt a huszonnégy órás pénzkiadó automata előtt. 



- Ne már, hogy ez érdekel! - panaszkodott Istenség. - Valami vén szatyor, egy 

ilyen ócska verdában? 

- Akinek új kocsija van, annak nincs pénze - jegyezte meg Füst, és a táskájá-

ban turkáló öregasszonyt leste. Elhajtott az öregasszony mellett, és az Escortot a 

bank mögött állította le, ahol senki sem látta. 

- Állj be mögé, mintha sorba állnál! - parancsolt rá Istenségre. 

- De miért? Biztos csak húsz-harminc dollárt vesz ki. Inkább megfújnám a 

dzsipet.  

Vágyakozva nézett vissza a dzsipre, és közben azon törte a fejét, hogy lehet va-

laki ilyen ostoba, hogy manapság itt hagyja a kocsiját. Füst megdörgölte Istenség 

lába közét, a lány meg felnevetett, és megmarkolta Füstöt ugyanott. 

- Rendben, rendben - mondta Istenség. - Az lesz, amit mondasz, bébi. 

 

Miss Sink teljes biztonságban érezte magát, miközben tovább keresgélt a tás-

kájában. Nem kellett aggódnia, hogy itt vesz fel pénzt, mivel az automata szemben 

volt a Kmart parkolójával, és a Kmart nyolckor nyit. Már így is több kocsi állt be a 

parkolóba, hogy időben lecsapjanak az alkalmi vételekre. Loraine szörnyű csend-

ben ült hátul, melegen felöltöztetve, beszíjazva, és most nem is sírt. Miss Sink ki-

szállt, miközben még mindig a táskájában turkált. Összeszorult a szíve, mialatt 



arra próbált visszaemlékezni, hogy hol vásárolt utoljára, és nem hagyta-e ott a 

tárcáját. Az emlékezete már nem volt a régi, de mindenféle mentséget talált ki, 

hogy ezt tagadja. Eleinte fel sem figyelt a fiatal nőre, aki mögéje lépett, és kicibált 

ezt-azt egy kopott farmerzsákból. 

- Én sem találok semmit ebben a szemétben! - méltatlankodott keresgélés 

közben a lány. - Megőrjít!  

Miss Sink megfordult, és egészen megrökönyödött. A lány keménynek látszott; 

egészen rövid szoknyát, fekete, vállpánt nélküli feszes felsőt és piros Chicago Bulls 

széldzsekit viselt. A kor divatja szerint karikák voltak a fülében, az orrában és az 

egyik szemöldökében, ami Miss Sink szerint nem sokban különbözött a National 

Geographicban látott csonkításoktól. 

- Nem tudom, hova tettem - motyogta bosszúsan Miss Sink. 

Visszanézett a kocsijára, és reménykedett, hogy a lázcsillapító levitte a kicsi 

lázát, és Loraine békésen alszik. A fiatal nő egy kicsit közelebb lépett, és Miss 

Sinkben hirtelen felébredt valami. Kezdte kényelmetlenül érezni magát. Ezért is 

esett le nagy kő a szívéről, amikor a bank mögül előlépett egy kellemes külsejű fia-

talember. 

- Félretett nekem? - kérdezte a fiatalember barátságosan. A mai bő, kőmosott, 

Chicago Bulls típusú divatnak megfelelően ápolt és csinosan öltözött volt.  



Miss Sink bizonytalanul elmosolyodott. 

- Jó reggelt, asszonyom - köszönt a fiatalember. Miss Sinknek nem tetszett a 

pillantása: túl erőszakos volt, inkább tűnt fixírozásnak, mint egy idegen tekinteté-

nek, és olyasmit közölt vele, amit nem akart meghallgatni. A fiatal nő furcsán ol-

dalt húzódott az automatától, mintha el akarná kerülni a kamerát. Miss Sink kez-

dett megijedni. Szerette volna azt hinni, hogy a fiatalember megvédi. 

- Ennél rosszabbat még nem találtak ki. Úgy köpi ki a pénzt, mint a Monopoly 

- jegyezte meg a fiatalember, aki szintén kívül került a kamera látószögén. 

- Ne is mondd! - vágta rá a fiatal nő. - Úgy járom végig őket, mint a 

cukorautomatát. Vagy így tennék, ha egyesek sietnének egy kicsit.  

Olyan fiúnak látszott, aki Miss Sink környékén lakik. Valószínűleg iskolába 

menet akar pénzt felvenni, gondolta Miss Sink, aki biztosra vette, hogy a fiú vala-

melyik magániskolába, a St. Christopherbe vagy a Collegiate-ba jár. 

- Tudja, van, akinek másutt van dolga - mondta hangosan a lány. Pofákat vá-

gott, sóhajtozott, körülnézett és a szemét forgatta. - Nem állhatok itt egész nap! - 

meredt dühösen Miss Sinkre. 

- Bocsánat - dadogta Miss Sink, és a keze idegesen rebbent a táskája fölött. - 

Remélem, nem vesztettem el. Jaj, istenem, jaj, istenem! 

- Ha nem találja, öreganyám, akkor kotródjon az útból! 



- Hé, csendesebben! - szólalt meg hirtelen a fiatalember. Közelebb lépett Miss 

Sinkhez, de továbbra is oldalt állt. 

- A hölgy érkezett előbb - mondta a fiatalember a kis lotyónak. 

- Itt van kikészítve a Visa kártyám. Istenségnek senki sem szabja meg, mit te-

gyen. Mit gondolnak, miért hívnak így? Mert olyan isteni vagyok, mint Jézus. 

- Micsoda rettenetes beszéd! - szörnyülködött el Miss Sink. - Bocsánatért kel-

lene imádkoznia. 

- Inkább azért imádkozzon, hogy a nyelvét ne húzzam ki és kössem a seggrán-

cos nyakára! 

- Elég legyen! - szólt rá a fiatalember a lányra. 

- Kapd be, szépfiú! 

Miss Sink remegett, amikor végre ráakadt a hitelkártyájára. Azonnal el is ej-

tette. Majdnem elvesztette az egyensúlyát, amikor lehajolt érte. A szíve majd' kiug-

rott a helyéről. Miss Sink tapogatódzott, aztán megint elejtette a kártyát, miközben 

az Istenség nevű undok teremtés feltűnően sóhajtozott és káromkodott. Miss 

Sinknek sikerült betennie a MasterCardját a gép nyílásába, aztán beütötte a PIN-

kódját, és válaszolt a kérdésekre. Az orrát bántotta Istenség émelyítő kölnije, érez-

te, ahogy a lányból süt a gonoszság. A gép tíz darab húszdolláros bankjegyet do-

bott ki. 



- Jó sok buszpénz - gúnyolódott Istenség. 

- Kérem, hagyjon békén! - mondta reszkető hangon Miss Sink. 

- Maga csak ne írja elő nekem, vén szatyor, hogy mit tegyek - mondta Istenség 

rosszindulattól csöpögő hangon. 

- Jöjjön, asszonyom, odakísérem a kocsijához! - ajánlotta fel a fiatalember 

Miss Sinknek. 

- Köszönöm! - Nem sok híja volt, hogy Miss Sink hálásan megragadja a kezét. 

- Igazán kedves! Nem tudom eléggé megköszönni.  

Miss Sink látta, ahogy a lány letép egy darab ragasztószalagot, és a kamerára 

csapja. 

- Hívnunk kellene a rendőrséget! - súgta oda a kísérőjének, aki kinyitotta előt-

te a kormány felőli ajtót. Miss Sink nem értette, miért megy át a fiatalember a túl-

oldalra, és miért nyitja ki az anyósülés felőli ajtót is. 

- Elkísérem egy fél háztömbnyit, hogy biztosan ne történjen baja - magyarázta 

a fiatalember, mialatt Istenség a pénzkiadó automatánál ődöngött, és Miss Sink 

szerint várta a következő szerencsétlent, akit zaklathat. Megfordult, hogy ellen-

őrizze Loraine-t, aki, hála az égnek, aludt. Miss Sink beindította a motort, és be-

zárta az ajtókat. 



- Nem tetszik az a lány - csevegett a fiatalember. - Néha az ilyenek párban 

dolgoznak, mint a kígyók. Nyugtalanít, hogy esetleg más is bujkál itt. Tudja, van 

ebben valami, ami nem kerek. És biztos maga is hallott a pénzautomata-

rablásokról. 

- Hogyne! - kiáltott fel Miss Sink. - Hála az égnek, hogy idevetődött! Maga az 

én őrangyalom. De azt hiszem, még nem tudom a nevét. 

- Füstnek szoktak szólítani. 

- Remélem, nem teszi! Régebben én is dohányoztam. El sem mondhatom, mi-

lyen nehéz volt leszokni. 

- Nem erről kaptam a nevemet. 

Miss Sink tolatott a kocsival, miközben a megvakult kamera semmit sem rög-

zített. 

- Azért hívnak Füstnek, mert gyerekkoromban sokat gyújtogattam - szűrte a 

szót összeszorított fogai közt Füst, azzal előrántotta a nadrágja korcába nyomott 

pisztolyt, és Miss Sink bordái közé nyomta a csövét. 

- Jézusom! - sikoltott fel Miss Sink. - Jaj, ne! 

- Hajtson tovább! - parancsolt rá Füst. 



- Arra. Forduljon be a Kmart mögé. 

- Kérem, az isten szerelmére! - könyörgött Miss Sink. - Egy kisbaba ül hátul. 

Vegye el, amit akar, és hagyjon minket békén! 

- Pofa be, vén szotyka! 

 

Füst nézte, ahogy Istenség kihajt a bank mögül, ahol elrejtették az Escortot. A 

lány besorolt a belváros felé araszoló egybefüggő kocsisorba. A kora reggeli napsü-

tés megvillant a szélvédőkön. Füst orrát vizelet és széklet bűze csapta meg. Elő-

ször a hátul ülő gyerekre gondolt. 

- A francba! - káromkodott, amikor rájött, hogy az áldozata vesztette el az 

uralmat a belei és a hólyagja fölött. - Bárcsak ne tette volna! 

- Bocsásson meg, kérem, ne... 

- Pofa be, rohadt ribanc! Szép rendesen vezessen, és ne próbálkozzon semmi-

vel, különben a szeme láttára kiloccsantom hátul az aranyos kisbabája agyát! 

- Bármit odaadok! - kiáltott fel Miss Sink. - Csak őt ne bántsa! Bármit, amit 

csak akar. Kérem! Bármit...! 

- Pofa be! - sziszegte Füst. 



Miss Sink úgy zokogott, hogy összekoccantak a fogai. A Kmart mögé hajtottak, 

és ott álltak meg, ahol az aszfalt határos volt a többhektáros erdővel. Füst kikapta 

a táskából a tárcát, és kiemelte belőle a ropogós, új húszdollárosokat, amelyeket 

Miss Sink az automatából vett fel. Megfosztotta az öregasszonyt a nála levő két 

dollár hatvankét centtől is, és az autópálya-kapukhoz félretett negyeddollárosoktól 

és tantuszoktól. Az öregasszony órája és nyaklánca nem sokat ért, és a zálogházak 

amúgy is rizikósak voltak. Az öregasszony úgy bűzlött, hogy Füst öklendezett, és 

hátul a gyerek is felébredt, és sírni kezdett. 

- Minden rendben, Loraine, édes kicsikém. Maradj csendben, drágám! Engem 

Miss Sinknek hívnak, ő pedig az unokahúgom lánya, Loraine - kotyogott tovább 

Miss Sink. - Biztos nem akar bántani minket. Az isten szerelmére, magának is van 

anyja, nagyanyja... 

- POFA BE! NE NYÚZZON, OCSMÁNY, VÉN SZIPIRTYÓ!  

Füst teljes hangerőre tekerte a rádiót. A gyerek üvölteni kezdett. 

- Ó, Jézusom! Kérem, ne bántson minket! Jaj, édes istenem! Gondoljon bele, 

mit tesz! Okos fiatalembernek látszik. Nem akarhat ilyen bajba kerülni! 

- Gyűlölöm az ilyen ocsmány vénasszonyokat, mint maga! Jobban teszi, ha 

befogja a fertelmes pofáját, és örüljön, hogy nem csinálok magával mást is. De túl-

ságosan bűzlik - mondta hideg, halk hangon Füst. - És most hajoljon előre. Hogy 

ne lásson, amikor kiszállok. Rendben? 



- Rendben - nyöszörögte Miss Sink. Az asszony a kormánykerékhez szorította 

az arcát, aztán szorosan lehunyta a szemét, és még a tenyerével is elfedte. Nem 

mozdult. Levegőt is alig vett. Annie Lennox törött üvegcserépre lépett a rádióban, 

miközben Füst a kesztyűtartóban turkált, a baba pedig visítva sírt. Füst a padlóra 

fordította a retikült, és felvett egy csomag Freedent mentolos rágógumit, egy kö-

römvágót és egy receptre felírt üveg Atavant. 

- Köszönöm, Miss Sink - mondta. - Nőj nagyra és légy jó kislány, Loraine. 

Ugye, nem fogtok elfelejteni? - nevetett. Egy Freedent rágót dobott a szájába, és 

körülnézett. Senkit sem látott. 

- Ugye, tudja, hogy nézek ki, ribanc? - kérdezte. - Felismer majd az utcán? 

- Nem, nem. Nem láttam! Kérem! - könyörgött Miss Sink. 

- És az a ronda buzi kis kölyke ott hátul. Mit gondol, ő tudja, hogy nézek ki? 

- Nem, dehogy! Hiszen csak egy kisbaba! Nem bánthat minket!  

Miss Sink úgy remegett, mintha rohamot kapott volna. 

- Hadd gondolkodjak. Mit is tegyen ilyenkor az ember?  

Füst elpattintotta a felfújt rágót. Hátrahúzta a Glock závárját, amely hangos 

csattanással csapódott vissza. Érezte az erőt. Feldobta és felizgatta, miközben há-

rom Winchester üreges golyót lőtt ki Miss Sink tarkójába. 



Huszonhatodik fejezet 

 

Brazil zsebre vágott kézzel állt, és türelmetlenül nézte a vasúti sínektől szab-

dalt, tüskebokrokkal és fákkal benőtt lejtős, termékeny mezőt. A Fort James pa-

pírgyárból füst gomolygott ki, a folyó lágy zene volt, amelyet a szél ujjai és a nap 

vidám hangja csalt elő. A Brazil övén függő rádió diszpécserek és zsaruk szagga-

tott, töredékes és kódolt társalgását közvetítette. Semmi különösebb nem történt. 

Valahol egy útszélen hagytak egy mozgássérült járgányt, a forgalom bedugult, 

mert nem működött egy lámpa, egy autóst állítottak meg egy Kmartnál. Az étert 

járőrkocsik száma és katonai idő járta át, de Passman és Rhoad érthetetlen mó-

don csendben maradtak. Passman nem közvetített hívásokat. Rhoad senkinek 

sem válaszolt. Brazil dühös volt. Biztosra vette, hogy a zsaruk szórakoznak vele. 

- Tizenegyes - próbálkozott újra. 

- Hallgatom, tizenegyes - felelte a kommunikációs tiszt, akinek Brazil nem 

tudta a nevét. 

- Még mindig a temetőben vagyok, központ! - Brazil igyekezett leplezni a ha-

ragját. - Szükségem van valakire, aki azonnal tíz-huszonöt innen! 

- Vagyis a Hollywoodban. 

- Tíz-négy. 



- A Hollywood temető környékén levő minden egységnek, valaki tíz-huszonöt a 

tizenegyes egységet. 

- Százkilencvenkilences egység. 

- Hallgatom, százkilencvenkilences. 

- Kéttömbnyire vagyok, kerülök a temető felé, és tíz-huszonöt a tizenegyest. 

- Tíz-öt, százkilencvenkilences, nyolc óra tizenkét perckor.  

Brazil elfordult a folyótól, amikor zörgést hallott. A temető kerítésének másik 

oldalán, ahol a Spring és a South Cherry kereszteződése volt, valami piros villant. 

A drótkerítést sűrűn befonta a repkény, amelyen át Brazil egy Victory Szőnyegtisz-

títót reklámozó nagy fémtábla hátát látta, a nyíl az egytömbnyire levő üzlet felé 

mutatott. Kikapcsolta a rádióját, és nem moccant. A kerítés beremegett, amikor 

valaki megkapaszkodott a tábla szélében és felhúzta magát. Brazil magyalbokrok 

fekete árnyékában állt, és figyelte, ahogy Gyom elkap egy faágat, és könnyedén 

felhúzza magát, aztán átlendül a kerítésen, és ágról ágra haladva végül a földre 

ugrik. Brazil egy síremlék mögé bújt. 

- Jöjjön csak, könnyű! - szólt át Gyom valakinek, aki a túloldalon állt. A kerí-

tés most jobban megremegett. Brazil elképedt, amikor egy szakállas, durva vonású 

arc, majd folytatásaként egy mocskos, rongyos ruhájú, csonka kezű és féllábú 



alak tűnt fel. A hajléktalan elkapott egy ágat, párszor fennakadt, aztán valahogy 

mégis átevickélt. 

- El sem hiszem, hogy sikerült - mondta csodálkozva. - Évek óta nem végez-

tem ilyen tornamutatványt. Körbehordozta a pillantását a fűből szóló halottak 

néma kőnyelvén, mintha keresne valamit. 

- A fenébe! - morogta. - Nem valami ígéretes, hacsak nem térek át rendszeres 

virágétrendre.  

Gyom idegesen letörölte az arcán gyöngyöző izzadságot a több számmal na-

gyobb Bulls felsője szélével, és a tenyerét bő szárú farmerjába törölte. 

- Induljunk! - javasolta a hajléktalan Gyomnak. - Körülnézek, aztán később 

megkereslek. Gyom úgy ballagott el lógó cipőfűzőjű Nike edzőcipőjében, mintha 

pontosan tudná, hova tart. Brazil síremlékek, bukszusok és fák mögött lekushad-

va követte Gyomot, és fél szemmel a hajléktalan mozgását figyelte, akit Gyom ma-

gával hozott. Gyom elkocogott az Elnöki körönd, Jeb Stuart és John Tyler sírjai 

mellett, rátért a Jeter sugárútra, majd a Bellvue-ra, amely egyenesen a Davis kö-

röndhöz vezetett, ahol a konföderáció első és utolsó elnökének a vandálok által 

összerondított szobra még mindig egyjátékos mezében, a kezében göröngyös ko-

sárlabdával állt. Gyom megállt a szobor előtt, és tisztelettel nézett fel rá. Időnként 

körülnézett, fürkésző pillantása elsiklott a márványszarkofág fölött, amely mögött 

e percben Brazil rejtőzött. 



Hisztamin lökődött ki, hogy felvegye a harcot a Bubba orrüregeit és tüdejét el-

árasztó poratkákkal, miközben Bubba elemlámpával kutatta a dzsip padlóját. 

Tüsszögni kezdett. Viszketett az orra és a szeme, aztán folyni kezdett a taknya. 

- A francba! - kiáltott fel. 

Az Anaconda Holo látcsöve az egyik üléstől a másikig futó sodronyon lógott. A 

CB-antenna szabadon levő drótjai, amelyeket Bubba maga szerelt fel, majd egy 

szőnyeggel és egy olajos ronggyal takart le, beleakadtak a ravaszba. Maszat hangja 

szólalt meg a CB-rádióban, mert Bubba nem bírta a csendet, és bekapcsolta a rá-

diókat meg a telefonját Maszat sokkal jobban lehet, gondolta rosszindulatúan 

Bubba, de nem volt semmi mondanivalója. 

- A fenébe! - káromkodott Bubba, amikor beverte az ajtókilincsbe a hasogató 

ínyét, és elzsibbadt a karja. Még háromszor tüsszentett, mialatt működő motor 

mellett óvatosan körültapogatta az ülés alját. 

- Maszat Bubbának. Bujkálsz előlem, édes haverom? Hívtam a méhkirálynőt, 

de azt mondja, hogy még nem mutatkoztál.  

Bubba szeme égett és könnyezett. Az orrán át képtelen volt levegőt venni. A 

sebességváltó folyton beleakadt az ingébe. Maszat nem tudta befogni a száját, és 

megszólalt Bubba hordozható rádiója is. Bubba azonban senkinek sem válaszolt. 

A fejét az ócska szőnyegre fektette, és megpróbálta kideríteni, mit kéne tennie, 

hogy a húszcentis csövű Coltját ki tudja szabadítani. Akkorát tüsszentett, hogy 



eleredt az orra vére. Hangos és tekintélyt parancsoló kopogás hallatszott a vezető-

ülés felőli ablakon, amely megriasztotta Bubbát. Felugrott, felkiáltott, a válla ne-

kiütődött a sebváltónak, amelyet hátramenetbe lökött. Bubba a jobb kezével 

nyomta le a féket. A sebváltót visszatette parkoló állásba, és visszamászott az 

ülésbe. Fájdalmai voltak és levegő után kapkodott. Kábult volt, amikor Budget 

rendőrtiszt feltépte az ajtót. 

- Majdnem elgázolt, maga disznó! - Budget tekintete vad volt, előrántotta pisz-

tolyát. - Fel a kezekkel, de most rögtön! 

- Mit követtem el? - kiabálta Bubba ingujjával törölgetve az arcát, és tüsszen-

tett. 

- Kifelé! 

Bubba kiszállt. Elkápráztatta a napfény. Véres volt, a feje vértolulásos lila 

színben játszott, és koszos volt. 

- Lábak terpeszbe, kezet a kocsira! - Budget komolyan is gondolta. 

Megmotozta Bubbát, de nem talált semmi érdemlegeset. 

- Mit keresett a padlón, mit rejteget? - szegezte neki a kérdést Budget, és visz-

szadugta a helyére a revolverét. 

- Semmit - hazudta Bubba. 



- Ne etessen! 

- A méhkirályné fenéken csíp - folytatta Maszat. - Azt zümmögi, hogy azóta 

nem repültél haza, amióta utoljára találkoztunk. Hol csámborogsz, haver? 

- Nem haragszik, ha megmondom neki, hogy most nem tudunk beszélni? - 

kérdezte Budsetet Bubba. 

- Meg ne mozduljon! 

Budget bekukucskált az ablakon a kocsi padlóján összegyűrt szőnyegre. 

Bubba a reakciójából látta, hogy látja az ülés alól kilógó revolvert. Bubba meg-

dermedt, a kétségbeesés és a rémület úgy rázta meg, mint egy földrengés, miköz-

ben azt nézte, ahogy szinte lassított felvételként Budget előveszi a hátul az övére 

akasztott bilincset, keményen a csuklójára csattintja, azután feszülten a rádión 

erősítést és egy nyomozót kér a helyszínre. 

 

Brazil nem hallotta a hívást, mert a rádióját azóta sem kapcsolta be, és Gyom 

a szoborra meredt, mintha transzban volna. Brazil lába kezdett görcsölni. A tele-

szkópos, védekezésre használható gumibotja és az elemlámpája a bordái közé fú-

ródtak. A „Progressive Technologies” testpáncélban szakadt róla a víz, és a térdét 

tönkretette a többéves kíméletlen teniszezés, ezért képtelen volt sokáig guggolni 

vagy térdelni. Már éppen meg akart mozdulni, amikor Gyom megérintette a szob-



rot. Az ujját végighúzta a mezen levő számon. Lehajtotta a fejét, és keskeny válla 

rázkódott a néma zokogástól. 

Gyom megtörölte a szemét a kézfejével, és örült, hogy nincs itt senki, aki sírni 

látná. Soha nem szokott így elgyöngülni, még akkor sem, ha az apja lekevert neki 

egyet, vagy Füst szemétkedett vele. Gyom nem érzett semmit, ha elfelejtették a 

születésnapját, vagy a többi gyerek levegőnek nézte, nem hívta meg a partikra, 

vagy amikor elkezdődött a kosárlabda, és ő sehova sem járt.  

Gyom Gardener emlékezete szerint akkor sírt szomorúságában utoljára, ami-

kor augusztusban Tornádó kocogni ment, és elütötte egy autó, amely aztán to-

vábbhajtott. Nem értette hát, hogy most miért sír így, hacsak azért nem, mert 

egyedül van egy temetőben, és Tornádóra emlékezik, akit a város északi részében, 

a Forest Lawn temetőben temettek el. Tornádó biztatta Gyomot, hogy foglalkozzon 

a művészettel; sokat nevetett, és nagy felhajtást rendezett Gyom vad tervei és ka-

rikatúrái körül, mert Tornádó híres volt és jól tanult, de rajzolni nem tudott. Nem 

tudta harmonizálni a színeket, amikor berendezte a kollégiumi szobáját vagy felöl-

tözött.  

Folyton azt hajtogatta Gyomnak, hogy az ő öccse egy kibaszott zseni. Ponto-

san ezeket a szavakat használta. Gyom szerette volna, ha Tornádó megcsodálja, 

hogy mit tett a szoborral. Szerette volna, ha Tornádó ezt hízelgőnek tartja. Milyen 

jó lett volna, ha Tornádó ellátja Füst baját, vagy akár meg is öli, hogy Gyomnak ne 

kelljen többé rejtőzködnie, visszamehessen a rajzórákra, és próbálhasson a zene-

karral. Gyom arcán patakzottak a könnyek, és nagyokat nyelt, amikor eszébe ju-



tott, hogy a tévések meg az újságok tornádó a kosárlabdapályán nevet ragasztot-

ták a bátyjára. Tornádó magas és sudár volt, mint egy fa, jóképű, és a lányok a 

plakátjával ragasztották tele a szobájukat. Modell vagy filmsztár is válhatott volna 

belőle, ha arra támad kedve. Csak egymásra számíthattak, senki másra. Tornádó 

mindig elvitte magával Gyomot úszni a bányatóhoz, meg a Regency bevásárlóköz-

pontba, a Bulletshoz hamburgert enni, és persze a mérkőzésekre is, ahol közvetle-

nül Tornádó mögött ülhetett, aki időnként hátrafordult, és a több ezer ember előtt 

rákacsintott. Tornádó annyira hiányzott Gyomnak, hogy egyszerűen képtelen volt 

elhinni, hogy Tornádó örökre elment. 

- Látod? - kérdezte zokogva, a szép szál bátyjával beszélgetve. - Látod, mit csi-

náltam? Nagyon keményen dolgoztam itt egyedül a sötétben. Hogy lehet, hogy nem 

vagy itt, Tornádó?  

Egy hang harsant fel mögötte, és Gyom majd' kiugrott a bőréből. Felsikoltott, 

a szeme akkorára tágult, mint egy csészealj. 

- Ne mozdulj! - kiáltotta Brazil rendőrtiszt. Brazil olyan közel állt, hogy meg is 

ragadhatta volna. 

- Mi, mi, mi? - dadogta Gyom. 

- Mit csinálsz itt? - kérdezte Brazil azon a hangon, amellyel a zsaruk arra em-

lékeztetik az állampolgárokat, hogy a törvényesség uralkodik. 



- Nézelődöm - felelte Gyom. - Nincs abban semmi rossz - tette hozzá, és remél-

te, hogy így is van. 

- Mit nézel? 

- A festett szobrot. Hallottam róla - magyarázta Gyom. - Eljöttem, hogy meg-

nézzem. 

- Kivel beszélgettél? 

- Nem beszélgettem. 

- Hallottalak. 

Gyom kénytelen volt módosítani. Egy percébe telt. 

- Jézushoz imádkoztam - mondta. 

- Miért? 

Brazil undok próbált lenni, de Gyom érezte, hogy valójában nem az. 

- Az itt fekvő sok halottért. 

- Hogy kerültél ide? Gyalog jöttél?  

Gyom bólintott. 



- Senki sem hozott el kocsival? Egyedül vagy?  

Gyom megrázta a fejét. 

- Melyikre érted a nemet? 

- Arra, hogy egyedül vagyok-e itt. 

- Akkor most egyedül vagy itt, vagy sem? 

- Igen. 

- Mi igen? - Brazil a végére akart járni. - Egyedül vagy itt?  

Gyom bólintott. 

- És úgy jutottál be, hogy átmásztál a kerítésen. 

- Tessék? 

- Láttalak. Megfogtad a Victory Szőnyegtisztító táblát, és átmásztál. 

- Mit gondol, miért hirdetnek egy temetőben? Ki fogja velük tisztíttatni a sző-

nyegét? A halottak? - Gyom megpróbálta más témára terelni a beszélgetést. 

- Miért másztál át a kerítésen? - kérdezte Brazil. 



- Így gyorsabb volt. - Gyom megpróbált lezserül viselkedni, de a szíve majd' 

szétrobbant. 

- Miért nem vagy az iskolában? 

- Szünet van. 

- Tényleg? - kérdezte Brazil. - Melyik? 

- Nem emlékszem. 

- Egész biztosan nincs szünet. 

- Akkor hogy lehet, hogy nincs iskola? - kérdezte Gyom.  

Brazil cseppet sem találta Gyomot fenyegetőnek, de azért megmotozta, nehogy 

olyasmi legyen nála, amiről tudnia kellene. 

- Akkor mégis mit keresel ilyen messze? - faggatta Brazil. Közelebb lépett a 

szoborhoz, hogy jobban lássa Magic Jeffet. Akaratlanul is elmosolyodott. 

- Azt hiszem, olyan tanári munkanap volt - vetette fel sután Gyom. - Csak azt 

tudom, hogy volt valami, tudja, amit ők csináltak, és nekünk nem kellett menni. 

És a mamám munkába ment. Így csak lógtam, tudja? 

  



- Egy percbe telne csak kideríteni, hogy igazat mondtál-e - emlékeztette Brazil, 

aki szórakozott volt és feldúlt, hogy West itt hagyta, és a 199-es sem került még 

elő. - Elég volna bevinnem ezt a kis semmi testedet a Godwinba, és hagyni, hogy 

megbüntessenek. De csak felfüggesztenének, és akkor még tovább nem kéne jár-

nod, igaz? Vagyis azt kapnád, amit akarsz, ugye? 

- Nem akarok kimaradni a suliból! - vágott vissza Gyom. - Most is ott volnék, 

ha... 

- Mintha azt mondtad volna, hogy szünet van - mondta Brazil. 

Gyom elszörnyedt, hogy elhasalt a saját hazugságán. Most már nem vissza-

kozhatott. A szeme ide-oda ugrált, hátha elszaladhat valamerre. 

- Rendben, Gyom - jelentette ki Brazil. - Térjünk a tárgyra! 

- Milyen tárgyra? 

- Ideje igazat mondani - folytatta Brazil.  

Galamb hirtelen felbukkant, és elindult feléjük. A járás közben kicsit oldalra 

dőlt és esetlenül botladozott. 

- Először is nem Jones a neved, igaz? - kérdezte Brazil, aki nem látta Galam-

bot, mert nem volt hátul szeme. 



- Nem. 

- A neved Gardener, és Tornádó a bátyád volt.  

Gyom képtelen volt megszólalni. 

- Mondd csak, Gyom, mit jelent az ötös? 

- Tessék? 

- Az ujjadra tetovált ötös. Vegyük át még egyszer ezt a sztorit, hátha most job-

ban sikerül!  

A félelem most már pánikká erősödött. Gyom agya kiürült. 

- Mondtam már, hogy semmit sem jelent - erősködött. 

- Tudom, hogy fontos - ütötte a vasat Brazil. - A Csukákat jelenti. A szobor le-

festéséért felelősséget vállaló bandát.  

Gyom remegni kezdett. Galamb közvetlen mögöttük volt. Brazil valószínűleg 

megérezte a szagát, mert hirtelen megperdült, a keze a fegyverére siklott. 

- Nem érdemes lelőnie - jelentette ki nyugodtan Galamb. - Nem érek annyit. - 

A szobrot nézte. - Hát ez különleges. 

- Ki maga? - kérdezte Brazil, és a fegyveren nyugvó keze kissé elernyedt. 



- Galamb. Láttam már magát - jegyezte meg. - Rendszerint valami dögös rend-

őrnővel jár. Ha az ember annyit van az utcán, mint én, előbb-utóbb mindenkit lát.  

Galamb ismét a szobrot gusztálta. Gyom nem volt benne biztos, de mintha 

csodálatot látott volna a szemében megcsillanni. Egy másodpercre elfogta Gyomot 

a boldogság. 

- Szóval van valami ötletük, hogy ki festette le úgy ezt a szobrot, hogy Gyom 

bátyjára hasonlítson? - kérdezte Brazil. 

Gyom megmerevedett. Galamb várt. 

- Nos - kezdte elszorult torokkal Gyom -, mindketten tizennyolc évesek voltak. 

Talán ezért csinálta valaki. Galamb a szobor talapzatán levő feliratra sandított. 

- Micsoda? - ráncolta a homlokát Brazil. 

- Itt áll - mutatott oda Gyom. - A férfi a szobron tizennyolc volt, ahogy Tornádó 

is. 

- Nem ártana feljavítanod a matekodat - mondta Galamb. - Jeff Davis nyolc-

vanegy éves korában halt meg. 

- Egyébként mit csinált? - kérdezte Gyom. 



- Kis időre börtönbe is került - magyarázta Galamb. - Úgy két évre, láncra is 

verték, ha jól emlékszem.  

Gyom a szoborra meredt, és rémült kifejezés jelent meg az arcán. Vajon a láb-

ra tett lánc olyan, mint a bilincs, csak nagyobb? Rá is raknak majd? Nem akart 

két évre börtönbe menni. Megpróbálta magát azzal vigasztalni, hogy Mr. Davis a 

szoborfestésnél biztos rosszabbat tett. 

- Mit tesznek vele, ha elkapják? - kérdezte. 

- Kit? - kérdezett vissza Brazil. 

- Hát azt, aki lefestette a szobrot. 

- Nem tudom biztosan. Előbb beszélnem kellene vele, és ki kellene derítenem, 

miért tette - felelte elgondolkodva Brazil. - Akárki is volt, a bátyád nagyon fontos 

volt neki. 

- Azonnal dutyiba zárnám - tanácsolta sietve Galamb. - Én ezt tenném. 

- Neem - felelte Brazil. - Hiszen csak lefestette, mi értelme volna börtönbe zár-

ni? Inkább valami hasznos munkát kellene végeztetni vele a közösségért. 

- Mint például? - kérdezte Gyom. 

- Például le kéne takaríttatni vele, amit festett. 



- Le kéne mosni? Még akkor is, ha jó?  

Nem számított, hogy a műalkotása nem éli túl az első esőt vagy a locsolócső 

vízsugarát. 

Gyom képtelen volt elviselni a gondolatot, hogy ezt neki kell lemosnia. Belehal, 

hogy el kell tüntetnie Tornádót. 

- Nem számít, ha jó - erősítette meg Brazil.  

De Gyomnak igenis számított, és képtelen volt visszafojtani a kikívánkozó kér-

dést: 

- Gondolják, hogy jó? 

- De még mennyire! - kiáltott fel Galamb. - Szerintem a művésznek galériát 

kellene nyitnia New Yorkban! 

- Nem ez a lényeg - utasította rendre Brazil Galambot. - Egy nem mindennapi 

adottságú illető jár-kel a világban, ezt elismerem. De nem így kell tanúbizonyságot 

tennie. 

- Mit jelent, hogy „adottságú”? - kérdezte Gyom. 

- Hogy különleges. Igazán jó valamiben. Biztos, hogy nem tudod, ki festette 

ezt? - kérdezte Brazil.  



Gyom látta rajta, hogy tudja. 

- Gyerünk, Gyom, valld be - mártotta be Galamb. - Emlékszel, miről beszélget-

tünk? Emlékszel, hogy odakint vár az ördög?  

Gyom úgy rohant, hogy a hátizsákja klaffogott a hátán. Két ecset hullott ki be-

lőle, és Varina Davis sírjára esett. 

 

Huszonhetedik fejezet 

 

Hammer az Államközösségi Klubban kezdett megfeledkezni a jó modorról, és 

okoskodni próbált. Nem reggelizett, és meggondolatlanul feketével vett be egy kés-

leltetett hatású multivitamint, két Advil fájdalomcsillapítót, két BuSpar stressz-

csökkentőt és három trópusigyümölcs-ízesítésű, kalciumtartalmú kiegészítőt, és 

most égett a gyomra. 

- Szerintem kellő megvilágításba kellene helyeznünk a kérdést - javasolta. 

- Szerintem meg pontosan ez van, hogy csináljuk - közölte Ehrhart. 

- A lényeg nem az emlékművek és egy történelmi temető iránti tiszteletünk - 

folytatta Hammer, aki tudta, hogy ingoványos talajra merészkedik. 



- Nem tisztelet, de messzeágú észlelés kérdése - vetette közbe Ehrhart. - A 

Hollywood temető annak a kultúrának a virágzó előléptetésének a jelképessége, 

ami a 19. század középen csodálkozó városunkat Amerikában a huszonötödik na-

gyobb másik közé katapultálta. 

- Tudja valaki, hány nagyváros volt akkoriban? - kérdezte kihívóan Jackson 

tiszteletes. 

- Tudja valaki, hogy egyáltalán mit mondott? - suttogta Lamb polgármester 

Hammer fülébe. 

- Legalább harmincöt - vélekedett Eaton kiadóigazgató. 

- Közelebb a negyvenhez. Dél-Dakota 1859-ben lépett be az államközösségbe - 

igazította csendesen helyre Miller kormányzó-helyettes a polgármestert. 

- Szeretném befejezni, amit elkezdtem - ragadta magához ismét a szót Ham-

mer. - A legfontosabb, hogy nem egy festett szobor a legszörnyűbb bűn, ami itt 

történt - nézett nyomatékosan Ehrhartra. - Jobb lenne a bandákra és a fokozódó 

fiatalkori bűnözésre, valamint arra koncentrálni, hogy a közösség nem hajlandó 

részt venni önmaga védelmében és az önmagáról való gondoskodásban. És első-

sorban ez hozott most ide engem. 



- Miért gondol, hogy itt-ott voltunk egész délelőtt, ha nem a részvételért - há-

borodott fel Ehrhart. - És a pontosság kedvéért, sosem volt hinni, hogy szüksé-

günk van Charlotte-ra, hogyan tenni tönkre a rendőrségünket és a városunkat! 

- Az ördögbe is, sokkal jobban intézik a dolgainkat, mint mi - jegyezte meg 

Albright, a NationsBank elnöke: aki a charlotte-i központban dolgozott, mielőtt 

Richmondba helyezték. 

- Nem azért van itt ma, hogy Charlotte-ról beszéljen - vetette oda ingerülten a 

polgármester. 

- Nem baj, ha mástól tanulunk - tódította az alkormányzó. 

- Javasolom, hogy a Kék Szalag Bűnüldözési Bizottság kövezze ki az utat, Lelia 

- mondta Hammer Ehrhartnak, aki a gyémántokkal kirakott aranyórájára pillan-

tott, és kezdett ideges lenni. - Kiváló helyzetben van, hogy mozgósítsa az állampol-

gárokat, az állami és a városi hivatalnokokat. Erős a hangja. 

- A felelős rendőrségnek és nem az állampolgároknak a dolga, hogy elintézésbe 

vegyék a bűnözést. Már tudja a bizottság előírását. Egy további másik több száz 

tisztet kell felvenni. Több lábon járó járőrre van szükség. A rendőröket meg kell 

erőszakolni, ha nem is akarják, hogy együtt éljenek a várossal, és hazavigyék ma-

gukkal a kocsijukat, hogy a lakóhelyükön láthatók legyenek. 



- És ennek ki állja majd a költségeit, Lelia? - kérdezte a polgármester. - Ezt 

még egyszer sem magyarázta meg.  

Hammer felnyitható telefonja rezegni kezdett. Visszavonult az asztal körül nö-

vekvő bizalmatlanság légköréből az ajtón kívülre. 

- Főnök? - szólalt meg West. 

- Most nem alkalmas - figyelmeztette Hammer. 

- A Midlothian autópálya 6807 szám alatt vagyok. Ide kellene jönnie! 

 

A bilincset megvetéssel és határozottan csattintották Bubba csuklójára. Puha 

húsába acélfogak vájtak. A járőrkocsiban a légkondi fagyos hideget lehelt, és 

Bubba szeszélyesen működő bélrendszere engesztelhetetlenül mozgolódott. Bubba 

eddig is tisztában volt vele, hogy kockázatos az Anaconda 44-est az ülés alá dugni, 

de azt álmában sem képzelte volna, hogy ekkora bajba kerül. Mindenütt rendőrök 

nyüzsögtek, köztük sok volt a nyomozó. Pillanatokkal korábban két tűzoltókocsi 

és egy mentő süvöltött el szirénázva mellettük, a Kmart háta mögé tartva. Már 

megjelent a sajtó, és a fejük felett egy helikopter körözött. Budget rendőrtiszt a ko-

csi mellett állt, és a rendőrfőnök-helyettessel beszélt, aki a betörés után Bubba 

házában járt. Bubba a nevére is emlékezett: Westnek hívták. Gyakran pillantott 

Bubbára, az arca keménységről, a tekintete haragról árulkodott, és Bubba érezte, 



hogy mindez ellene irányul, bár fogalma sem volt, miért. Ahogy azt sem értette, 

miért van a rendőröknek szükségük a piszkos pólójára. Senki sem mondott sem-

mit, kivéve azt, hogy súlyos vétséget követett el, amikor eldugott egy fegyvert, ame-

lyet Budget szabadított ki az ülés alól, majd ellenőrizte, hogy hány töltény maradt 

benne. Bubba egyre nagyobb rémülettel figyelte, hogy egy vontató teherautó fordul 

le a Midlothian autópályáról, és megáll a dzsipje mellett. Összebilincselt kezével 

megkocogtatta az ablakát. Budget dühösen rábámult. West elhallgatott. Bubba új-

ra kopogott. Budget kinyitotta az anyósülés felőli ajtót, és behajolt a kocsiba. 

- Mit akar? - kérdezte a lehető legbarátságtalanabb hangon. 

- Ki kellene mennem - halkította le a hangját Bubba, mert nem szerette volna, 

ha West is hallja. 

- Hát persze - felelte együttérzés nélkül Budget. 

- Nem várhatok - mondta csendesen Bubba. 

- Pedig muszáj lesz. 

- Nem lehet - csikorgatta a fogát Bubba, és amennyire tudta, összeszorította a 

farpofáit. 

- Nagy kár - csukta be az ajtót Budget. 

 



Hammer az éjkék Crown Victoriával érkezett a helyszínre, ahol éppen egy 

nyomozó és két helyszínelő kutatott bizonyíték után. A huszonnégy órán át üze-

melő pénzkiadó automatát sárga szalaggal zárták le, és két rendőr állt őrt egy pi-

ros Cherokee dzsip mellett. West és egy másik rendőrtiszt egy járőrkocsi mellett 

beszélgettek, amelynek hátsó ülésén egy gyanúsított ült. 

- Főnök - üdvözölte Budget Hammert. 

- Mi a helyzet? - kérdezte Hammer Westet. 

- Egy fehér asszonyt fejbe lőttek a Kmart mögötti parkolóban. Nyolc óra har-

minckét perckor találtak rá a kocsijában, a hátsó ülésen egy kisbaba a babaülésbe 

beszíjazva. 

- Istenem! - kiáltott fel Hammer. - A baba jól van? 

- Sír, és lázasnak látszik - felelte West. 

- Mennyi idős? - kérdezte Hammer. 

Benézett a kocsiban ülő gyanúsítottra, egy ritkás barna hajú, tésztaképű, ki-

pirult fehér férfira. Hammer úgy látta, mintha rosszul volna. 

- Szerintem talán egyéves sincs - felelte Budget. - A gyámügyisek már elvitték 

a helyszínről a Chippenham kórházba, hogy megvizsgálják, valóban egészséges-e. 

Közben megpróbáljuk megtalálni a legközelebbi hozzátartozóját. 



- E tekintetben van valami nyom - vette át a szót West. - Az áldozat táskájá-

ban volt egy cédula, amelyet valószínűleg az anya írt. A baba orvosának a neve 

volt rajta, és a rendelő címe, amely a Pump Roadon van. A cédulán szerepel a ba-

ba neve is: „Loraine”. Intézkedtünk az átmeneti gyámság ügyében is, amire remél-

hetőleg nem lesz szükség.  

Hammer a piros dzsipre nézett, és észrevette a konföderációs zászlót ábrázoló 

matricát a hátsó lökhárítón. Látta a BUB-AH egyéni rendszámot. Alaposabban is 

megnézte a gyanúsítottat, akin nem volt ing és terepszínű nadrágot viselt. 

- Hogy hívják az áldozatot? - kérdezte Hammer. Budget visszalapozott a note-

szében. 

- Ruby Sinknek - felelte. - Hetvenkét éves, a Church Hillen lakik. 

- Miss Sink?! - szakította félbe elborzadva Hammer. - Ó, istenem! Az egyik 

szomszédasszonyom! Ez képtelenség! 

- Ismerte? - döbbent mes Budget. 

- Csak futólag. Ó, istenem. A Hollywood temető igazgatótanácsának a tagja. 

Nemrég beszéltem vele. 

- Jézusom! - West gyilkos pillantást vetett Bubbára. 

- Újabb ATM? - Hammerre rettenetes sötétség telepedett. 



- Tudjuk, hogy nyolc óra két perckor kivett kétszáz dollárt - válaszolta Budget. 

- Megtaláltuk a bizonylatot. A pénz eltűnt.  

A kirakójáték darabkái lassan a helyükre kerültek, bár nem minden erőltetés 

nélkül. Hammernek eszébe jutott a töredékes mobilbeszélgetés két férfi között, 

akiket Bubbának és Maszatnak hívtak. Egy nő kirablását és meggyilkolását ter-

vezték. A nőt Loraine-nek hívták, és az ügyben valami régi kút is szerepelt. Ham-

mer akkor azt feltételezte, hogy a kiszemelt áldozat egy fekete nő. De talán félreér-

tette. Hammer ismét a gyanúsítottra meredt. 

- Mondjon el róla mindent! - kérte Hammer. 

- Negyedik Butner Fluck, aki Bubba néven ismert - válaszolta West. 

- Különös, de tegnap mentünk ki egy hívásra a lakására Brazillal. Betörés és 

rablás történt. Állítólag egy csomó fegyvert loptak el a műhelyéből. 

- Érdekes - mondta Hammer. 

- Úgy tűnik, hogy a gyilkosság idején itt parkolt - tette hozzá Budget. 

- Látott valamit? - kérdezte Hammer. 

- Azt mondja, hogy nem. Kivettem egy negyvennégyes Magnumot, amelyet el-

rejtett az ülése alatt. Húszcentis cső, távcsöves szerkezet. Nemrégiben lőttek vele, 



négy töltény hiányzik. És körülbelül félórával ezelőtt megállítottam, pontosan ide 

tereltem, ahol most áll a dzsipje... 

- Egy pillanat - emelte fel a kezét Hammer. - Kezdje elölről. 

- Belátom, hogy elég hihetetlen - próbálta tisztázni West. - De ma nem sokkal 

hét óra után a gyanúsított szabálytalanul vezetett, és Budget biztos úr ide terelte, 

ahol most a dzsip áll. Nem volt ellene elfogatóparancs, sem egyéb. Gondatlan veze-

téssel vádolták, és elengedték. Alig egy órával később az áldozatot felfedezték a 

Kmart mögött. 

- A rádióban hallottam a jelentést, és kijöttem - magyarázta Budget. 

- Ugyanaz a dzsip állt itt, ahol utoljára láttam, a gyanúsított a padlón bujkált, 

a fegyver jól látható helyen volt. 

- Szóval nem ment tovább, miután leállította - töprengett Hammer. - A dzsip 

itt volt, amikor az áldozatot kirabolták a pénzkiadó automatánál, aztán a Kmart 

mögött meggyilkolták. 

- Úgy fest - bólintott West. 

- És a viselkedése? - bámult Hammer Bubbára. 



- Rendkívül zaklatott, erősen izzad - felelte Budget. - Vér került a pólójára. Azt 

mondtuk, hogy szeretnénk beküldeni a laborba, de nem kellett volna beleegyeznie. 

Ő azonban kész volt együttműködni. 

- Van valami más, ami összeköti a gyilkossággal? - kérdezte Hammer. 

- Eddig semmi. Addig biztos nem, amíg ki nem derül, hogy az áldozatban levő 

golyókat az ő fegyveréből lőtték-e ki. De, őszintén szólva, eléggé kétséges. A kocsi-

ban talált töltényhüvelyek kilenc milliméteresek, pisztolyba valók. 

- Nagyon furcsa - mondta Hammer. - És úgy tűnik, hogy mindössze egy súlyos 

vétséget tudunk felhozni ellene. 

- Igen, asszonyom. 

Hammer megint a járőrkocsi hátsó ülésén ülő kövér emberre meredt. A férfi 

kimerült, kétségbeesett tekintettel nézett vissza rá. 

- Nos, nem úgy tűnik, hogy bármi lehetséges indokkal bent tudjuk tartani - je-

lentette ki Hammer mélységes csalódottsággal. 

- Nem - értett egyet West. - De ebben eleinte nem lehettünk biztosak. 

- Nehéz elképzelni, hogy itt ült, mialatt egy asszonyt kiraboltak, és mégsem lá-

tott semmit - jegyezte meg dühösen Hammer, miközben Bubba meg Maszat és a 

szaggatott beszélgetésük járt az eszében. 



- Soha senki sem lát semmit - hagyta helyben West. 

 

Huszonnyolcadik fejezet 

 

Mike Feuer kormányzó magas, szikár, a hatvanas évei elején járó férfi volt, a 

tekintete átható és együttérzéstől, kíméletlen igazságtól izzó. A republikánusok 

gyakran hasonlították Ábrahám Lincolnhoz, csak szakáll nélkül. A demokraták 

csak a Führernek hívták. 

- Tökéletesen megértem. És természetesen nagyon felzaklatott - mondta a 

páncélozott fekete limuzinja hátsó ülésén a belváros felé tartva a lehallgatásbiztos 

telefonjába. 

- Látta már, kormányzó úr? - Lelia Ehrhart hangja olyan telefonon jutott el a 

füléhez, amelyet nem lehetett lehallgatni, mobiltelefonok, szkennerek és CB-rádiók 

sem kapcsolódhattak a hívásba. 

- Nem. 

- Muszáj lenne pedig.  



A kormányzó felsóhajtott, és az órájára pillantott. Feuer kormányzónak tíz 

megbeszélése volt beütemezve aznapra. Legalább hat törvényhozót kellett felhív-

nia, akik a jellegzetesen bombasztikus közgyűlésen áthaladó kongresszusi és sze-

nátusi törvénytervezetek ellen és mellett harcoltak. Fel kellett volna készülnie a 

USA Today számára készülő interjúra, alá kellett írnia egy nyilatkozatot, megbe-

szélést kellett folytatnia a kabinetjével, meg kellett hallgatnia a Kongresszus Pénz-

ügyi Albizottsága beszámolóját, és két sajtókonferenciát kellett tartania. Az anyjá-

nak ma volt a nyolcvanhatodik születésnapja, és még el kellett intéznie, hogy virá-

got küldjenek neki. És megint fájt a háta. 

- Ha szakítana volna időt, hogy áthajtson, és a saját maga tulajdon szemével 

lássa, kormányzó úr - kérlelte Ehrhart. - Szerintem megrázó volna, és ha ma nem 

nézi meg, kockázat van, mert végül egy ponton eltávolítják restaurálni. Leginkább 

nem volna értelem később megnézni, mert addigra eredeti lesz újra. 

- Akkor hát nem eshetett nagy baja - válaszolta józan megfontolásból a kor-

mányzó. A kocsija előtt és után megkülönböztető jelzés nélküli Chevrolet Caprice-

ban a testőrségéhez tartozó polgári ruhás rendőrök utaztak. 

- Az akció számít, kormányzó úr - folytatta Ehrhart a maga egyéni beszédmo-

dorában.  

Feuer elképzelte az asszonyt kisgyermekként, ahogy a földön ül, és építőkoc-

kákat próbál összerakni, de sosem sikerül eltalálnia, hogy melyik melyikhez illik. 



- A hitvány megfontolás - tette hozzá Ehrhart. 

- Őszintén szólva, sokkal jobban nyugtalanít... 

- Kérem, vegyen rá percet! És nem akartam közbeszakítani. 

Holott ennek éppen az ellenkezője volt igaz, de a kormányzó nem tért ki rá, 

mert nyugodt természetű, igazságos ember volt. Hitt abban, hogy mindenki meg-

érdemel még egy esélyt. Lelia Ehrhart is, mielőtt leteszi a kagylót. 

- A temetőt persze bezártuk, és perceken belül nem is nyit ki a nagyközönség 

előtt - magyarázta Ehrhart. - De gondoskodom, hogy kicsukják a zárat, és bejus-

son. 

A kormányzó megnyomta a kocsitelefon gombját. 

- Jed? 

- Igen, uram? - szólalt meg a sofőr az elválasztó üveg másik oldaláról. Figyel-

mes tekintete a kormányzóra szegeződött a visszapillantóban. 

- Kerüljünk a Hollywood temető felé! - pillantott újra az órájára Feuer kor-

mányzó. - És próbáljuk meg gyorsan lebonyolítani! 

- Úgy lesz, uram. 

- Lelia - mondta a kormányzó a telefonba. - Vegye úgy, hogy elintéztem! 



- Ó, ön csodával határos! 

- Ugyan már - mondta fáradtan a kormányzó, miközben újra eszébe jutott az 

édesanyja születésnapja. 

 

Lelia Ehrhart feltette a mobilt a töltőre a West Cary utcában, kovácsoltvas ka-

pu mögött meghúzódó, téglából épült palotája második emeleti, tökéletesen felsze-

relt tornatermében. A homloka gyöngyözött, a karja remegett attól, hogy mielőtt a 

kormányzó visszahívta, a lattissimus dorsit, a rombusz- és a trapézizmait, a ka-

rizmát, a deltaizmát és a mellizmát fejlesztette a különböző fekvenyomó és emelő-

padokon, valamint az evezőpadon. 

- Most milyen? - kérdezte vidáman a trénerét, Lonnie Fortot. 

- A másik evezőpad. 

- Nem több evezés. Egyszerűen nem tudok soha! - kortyolt az Evianos üvegé-

ből Lelia, és felitatta a törülközővel az izzadságot. - Megvan az a sok izom, Lonnie. 

És különb sem tudok ilyen korán edzésezni. Az egész szervezetem sokkolásos. 

Mintha rögvest az ágyból a jeges óceánra ugranék. És nem vagyok kis pingvin - 

bájolgott. - Nincs bennem semmi hideg természetű. 

- Bocsásson meg, hogy ilyen korán kellett edzést tartanunk, Mrs. Ehrhart! 



- Nem a maga hiba, cseppet sem. Elfelejteni, hogy ma átkozott fogorvosi kine-

vezése van.  

Lonnie az edzéstervet tanulmányozta, amelyet Mrs. Ehrhartnak ma teljesítenie 

kellett, és feljegyezte az ismétlések számát és a súlyokat. 

- Köszönöm, hogy rá tudott szorítani - folytatta az asszony. - De Bulltól nem 

volt szép, hogy arra a kilenc órára tárgyalta meg, amikor mi szoktuk ezt csinálni. 

Természetesen sokan dolgoznak rá. Valószínűleg nem is emlékez, mert mindig 

mások csinálják, hogy ő ne kelljen. 

- Ahogy mondja, Mrs. Ehrhart. 

Szemét tróger, gondolta Lelia a gazdag fogorvos férjéről, a tengernyi rádióhir-

detésével és a plázákbeli rendelőivel és a csúszómászó alkalmazottaival. Lelia tu-

domása szerint legalább három szájhigiénikussal volt viszonya, és bár a szeretők 

száma ezt bizonyosan meghaladta, ugyan mit számított? Lelia Ehrhart már az el-

sőt sem tudta megbocsátani. 

- Mondja csak, Lonnie, Bull megkoronázza az összes fogát, ahogy másnak is 

tesz? - kérdezte Ehrhart a trénerét, akinek olyan csodálatosan szép volt a teste, 

hogy Lelia boldogan végigsimogatta volna minden porcikáját a kezével és a nyelvé-

vel. 

- Azt mondta, hogy hollywoodi mosolyom lesz - felelte Lonnie. 



- Ha! Mindenkinek ezt meséli. 

- Hát... nem is tudom. A szájhigiénikusainak tényleg gyönyörű a mosolya. Azt 

mondták, hogy ő tett koronát a fogaikra.  

Már a higiénikus szó szíven döfte Ehrhartot. 

- Hát, nem is tudom - ismételte meg Lonnie. 

- Ne tegye! Ne! - próbálta lebeszélni Ehrhart. - Ha egyszer megvan, nem csi-

nálhat vissza, és állandóan. Bull a város összes fogát leőrölte, Lonnie. 

- Hát, szépen megélt belőle.  

Az edző a rövidebb kábelt a Kocogó MG2100-as teljes fitneszgép alsó emelőjére 

erősítette. Feltette a forgó egyenes rudat, kidolgozott izmai siklottak és összerán-

dultak sima, barna bőre alatt. 

- A végén kis hegyes vackokkal végzi, amitől emberzabáló kannibálnak néz ki. 

Fáj majd az állkapocsízülete, selypít beszéd közben, és több foggyökérkezelésen 

esik át - figyelmeztette a fogorvos felesége. - A fogai olyan szépségek! 

- A két elülső között itt ez a kis hézag - mutatta meg Lonnie. 

- Tökéletes! Egyes ember szerint igazán szexuális. 

- Viccel? - nézte meg a fogát Lonnie az egész falat beborító tükörben. 



- Nem én, sohasem.  

Az asszony le nem vette a szemét a férfi szájáról, és dühös volt, hogy hagyta, 

hogy a férje rábeszélje a fogkoronákra. Úgy érezte, hogy ez az eljárás tönkretette. A 

koronákat nem érezte olyan természetesnek, mint a fogakat, amelyeket a férje le-

csiszolt, gyakran kínozta fejfájás, és három őrlőfoga is érzékeny volt a hőmérsék-

let-változásra és a nyomásra. Lelia Ehrhart irigyelte a valódi fogakat, még ha nem 

is voltak tökéletesek. Irigyelte a gyönyörű testet. Mindkettőnek a megszállottja 

volt, és egyiket sem érte el soha. 

- Karhajlítás. - Lonnie visszatért a lényegre: két kézzel fogta a rudat, hogy mu-

tassa, hogyan. 

- Rázós a karom - panaszkodott Ehrhart egy törékenynek szánt, kacér mosoly 

kíséretében. - Más időben majd megmutatja megint. Ezeket sosem tudom pontos. 

Mindig a hátam mögé esik, és tudom, nem ott kéne.  

A férfi hetvenöt kilóra állította be a súlyt, és megmutatta, hogy kell. A karizma 

úgy mozgott, mint a tenger hatalmasra dagadó hullámai, hihetetlen erőre képes 

összegyűlt energia, egy lejtő, amelyen Ehrhartnak fel kell másznia, amelyet le kell 

győznie. 

- Csak a karjával emeljen! - magyarázta Lonnie. - Ne hajoljon hátra! Csak, ha 

a hátát is használja.  



A súlyt tíz kilóra engedte le. Ehrhart alulról, tenyerével felfelé, vállszélesség-

ben ragadta meg a rudat, a könyöke majdnem a teste mellett volt, pontosan úgy, 

ahogy tanították. A tükörben leste az alakját, és nem volt biztos benne, hogy a kék 

Nike sort jó választás volt-e. A piros csíkok tovább szélesítették a csípőjét. Mindent 

összevetve eddig a fekete vált be legjobban deréktól lefelé, deréktól felfelé az élénk 

színek, mint amilyen az az élénkzöld melltartó, amilyent ma is hordott. 

- Hússzor emelje! - utasította Lonnie.  

A Führer kormányzóval folytatott beszélgetése felvillanyozta Ehrhartot. Há-

nyan kereshetik telefonon Virginia kormányzóját, és húsz perc múlva hátaikat hív-

ja vissza? Nem sokukat, szögezte le magában erőlködés közben. Egyáltalán nem 

sokukat, és ennek most semmi köze a férje hatalmához és adományaihoz. 

- Mindannyiunknak van komplexe - osztotta meg Lonnie-val, és levegő után 

kapkodott. - Bizonytalan rejtett belsőségek, amiket más nem látnak. Még nekem 

is. Elvesztettem a számolást - fujtatott. 

- Tizenhat. 

- Tizenhét, tizennyolc. Istenem, teljesen befáraszt! 

- Milyen komplexusai lehetnek önnek? A magával egykorúak közül hányan 

edzenek így, és van saját tornatermük? Erről a házról nem is beszélve. A megjegy-

zés lehervasztotta Ehrhart egóját és önértékelését. Bárcsak a férfi azt mondta vol-



na, hogy a földön egyetlen nő sem néz úgy ki, mint ő, és ehhez sem a kornak, sem 

a gazdag férjnek nincs köze. Szerette volna azt hallani, hogy egy istennő, az arca 

olyan gyönyörű, hogy a halandók kővé válnak, ha ránéznek, a teste halálos vágyat 

ébreszt mindenkiben, aki egy pillantást mer vetni rá. Azt akarta, hogy Lonnie 

megérezze a vér ízét, amikor a tekintete végigsiklik a testén. Szerette volna, ha 

olyan őrjítő vágyat érez, hogy éjjel képtelen aludni. 

- A feltehető legnagyobb komplexem, hogy nincs elég időször a férjemre - ha-

zudta. - A végtelenségig igényeit kielégíteni, amik nem kielégítők. Aggódás idege-

sen, hogy milyen szerepjátszás van kormányban, ami akkora felelősségteljes, hogy 

gyakran elhanyagolás a családot és rengeteg sok barátot, és nem lesz sokszor 

időm rajtuk. Izgatott idegesség, hogy túl izmos leszek. Nem akarok túlfejlődött 

lenni.  

Lonnie végignézett rajta. 

- Felesleges emiatt aggódnia - nyugtatta meg. - A teste nem olyan, hogy túl 

izmossá válna, Mrs. Ehrhart. 

- Gondolom, puha, nőis típus vagyok - döntött Ehrhart. 

- Legközelebb megint megmérjük a testzsírtömegét - biztatta Lonnie. 

- És aztán a gyerekek - sorolta a komplexusait Lelia, amelyek Lonnie minden 

szavával egyre sokasodtak. - Múlt éjjel túl szorgalmas voltam, és kicsi időt töltöt-



tem egyénenként velük, egyikkel sem, mert ott volt a bizottsági ülés, amit össze-

hívtam, aztán korábbra kellett tenni. És arra is alig van idő. És miért? - Újabb ka-

cér mosoly. - Hogy egy órával korábban legyek itt a szokásnál. 

- Bámulom az eltökéltségét, Mrs. Ehrhart - pillantott Lonnie az órájára, és egy 

súlyzóra tette a csiptetős táblát. - Hiába, ez az ára. Mindenért meg kell szenvedni. 

- Ne koronázza a fogakat! - emlékeztette hevesen Ehrhart. - És meg ne merje 

mondani Bullnak, hogy elvesztettem az üzletét! - kacsintott Lonnie-ra. - Mikor 

most? 

- Hasizom - felelte Lonnie. - És akkor majdnem készen vagyunk. 

- Nem látom, van-e előrefejlődés - tette a hasára a kezét Ehrhart, és a tükörbe 

nézett. - Ennyi nyomor egy kicsivel többért. A hasizomgyakorlatokat annyival erő-

sebben utálom, mint mást.  

A férfi Ehrhart rectus abdominusát és liopsoasát nézte; szürke MetRex ujjat-

lan trikóján foltot hagyott az izzadság, és a bőre fényes lett tőle. 

- Minek a vesződés? - erőltette Ehrhart. 

- Elfelejti, hol tartott, amikor elkezdte - emlékeztette Lonnie. - Nem látja, mi-

lyen sokat fejlődött, mert mindennap látja magát. De határozottan erősebb a has-

izma, Mrs. Ehrhart. 



- Nagyon kétségem. Nézzen csak! 

Megfogta a férfi kelletlen kezét, és a hasára helyezte. 

- Nos? 

A férfi nem reagált. 

- Talán ha valaki olyan idősebb korban lesz ebben a korban, reménytelen a 

helyzet, és nem változik. A természet nem együttműködik, és nem tesz, amit aka-

runk.  

Lonnie nem mozdult. Az asszony kicsit feljebb húzta a kezét. 

- Remek formában van - túlzott Lonnie. 

- Bull elvan, hogy koronázzon minden fogat Észak-Amerikában - folytatta 

Ehrhart, és még feljebb húzta a kezét. - Tudja, miért becézte a nevét Bullra? Nem 

azért a tábornokért, akiről hiszi, hogy kapcsolatban van, Lonnie. 

- Azt hittem, talán a tőzsdéhez van köze... 

- Az ok a miatt... 

- Mennem kell, Mrs. Ehrhart! 

Az asszony Lonnie erős, nagy tenyerét végre nagyon kicsi mellére húzta. 



- Mi volt a legidősebb idős nő, akivel korábban volt? - suttogta. 

- Azt hiszem, a nyolcadikos tanárnőm - felelte Lonnie. 

- Mikor volt az? 

- Amikor nyolcadikos voltam. 

- Istenem, már akkor nagyobb lehetett koránál fogva. 

- Muszáj mennem, Mrs. Ehrhart, hogy ne késsem le a megbeszélt időpontot. 

Nagyon nehéz bejelentkezni a férjéhez. Gondolom, nem is jutottam volna be, ha ön 

nem segít.  

Lelia Ehrhart elengedte a férfi kezét. Dühösen felkapott egy törülközőt, és a 

nyakába tette. 

- Mi a következő hely, ahova menni? - kérdezte, miközben fóbiái és bizonyta-

lanságai újult erővel támadtak rá. 

- Még nem végzett guggolásokat. 

 

Huszonkilencedik fejezet 

 



Feuer kormányzó szépen összehajtogatta a New York Timest, a Wall Street 

Journalt, a Washington Postot, a USA TodayX és a richmondi lapot. A fekete sző-

nyegre tette őket, és a sötétített ablakon át kinézett a járókelőkre, akik bebámul-

tak rá. Mindenki tudta, hogy a fekete hosszú limuzin az l-es rendszámmal nem 

Jimmy Dean vagy Ralph Sampson kocsija. Nem szalagavatóra tartó diákok ülnek 

benne. 

- Uram? - csendült fel Jed hangja a hangszóróban. - Átmegyek a Tizediken, le-

vágok a Broadon, hogy elkerüljem a dugót, aztán gyorsan megkerülöm a bírósá-

got, és rátérek a Leigh-re, majd onnan a Belvidere-re, ahonnan már egyenesen a 

temetőhöz jutunk. 

- Mmm. 

- Amennyiben nincs kifogása ellene, uram - tette hozzá Jed, aki kényszeres-

rögeszmés volt és nyaggatós. 

- Nincs - mondta a kormányzó, aki igazságügy-miniszterből küzdötte fel magát 

alkormányzóvá, majd kormányzóvá, ennélfogva több mint nyolc éve nem vezetett 

egyedül autót Richmondban, hanem útjai során egy hátsó ülésről, sötétített abla-

kon át nézte szeretett államközösségét, és rendőrségi kísérő kocsik védték elöl és 

hátul. 

- Nálam a csomag - mondta hangosan Jed az adó-vevő, lehallgatás ellen védett 

rádiójába. - Ráfordulok a Tizedikre. 



- Fedezünk - jelzett vissza az elöl haladó kocsi sofőrje. 

 

A Patty Passman és Rhoad közrendőr közti civakodás túlment az egyszerű 

szóváltáson vagy az ingerültségen, amit józan keretek között meg lehetett volna ol-

dani, meg lehetett volna bocsátani, vagy akár el is lehetett volna felejteni. A kocsik 

kettős sorban, átlósan, a vízcsaptól számított 5,25 méteren belül, az utca megállni 

tilos oldalán és a Tizedik utca mentén végig a járdán is parkoltak. A sofőrök és a 

járókelők körbevették a kibontakozó verekedést, miközben sikoltó szirénával, villo-

gó lámpákkal minden irányból járőrkocsik rohantak a helyszínre. Passman elkap-

ta Rhoadot, aki körbe-körbe rohant és „SEGÍTSÉG”-et ordított a hordozható rádió-

jába, Passman pedig csavart és szorított. 

- Istenem! Istenem! - jajgatott keservesen Rhoad, Passman meg konokul kö-

vette minden mozdulatát, és sarkába szegődve gyilkolta. - Engedjen el! Kérem! 

KÉREM! Jaaaaaaaj! JAAAAAJ!  

A tömeg hisztérikusan kurjongatott. 

- Gyerünk, kislány! 

- Rántsd meg, ne kíméld! 

- Kapd el! 



- A golyóját is! Hú-hú-húúú! 

- Azaz, haver! Üsd-vágd, nem apád! Nyomd ki a szemét! 

- Úgy, úgy, keverj le neki még egyet, hogy a fal adja a másikat! Hadd szagolja a 

kislány alulról az ibolyát! 

- Tépd le a tökét, kislány! 

- Csinálj belőle eunuchot! 

- Engedd el, kövér liba! 

- Mogyorózd meg! 

- Gyerünk, kislány! 

A tömeg lelkesen éljenzett, miközben egy hosszú fekete limuzin és két megkü-

lönböztető jelzés nélküli rendőrségi Caprice átsuhant a Broadon. A konvoj lehúzó-

dott a Tizedik utca szélére, és helyet adott két járőrkocsinak, amelyek kék-vörös 

lámpákkal és szirénával próbáltak utat törni maguknak. A Marshallról és a Leigh-

ről újabb rendőrautók érkeztek. Szirénázva tűnt fel egy tüzoltókocsi, és végigdü-

börgött a Clay-n. 

Jed kétségbeesetten vágyott rá, hogy kiugorjon és belevesse magát a vereke-

dés sűrűjébe. A zsaruk biztos egy menekülő rabot üldöznek, aki az FBI listáján a 



tíz legveszélyesebb körözött bűnöző között van, esetleg egy sorozatgyilkos a cél-

pont. A kövér hölgy minden kétséget kizáróan valami pszichopata lehet, és az is 

világos volt, hogy az egyenruhás zsaruk nem tudják megfékezni. 

- Mi folyik itt? - kérdezte Feuer kormányzó a belső telefonon. 

- Valami flúgos nő tombol, aki valószínűleg PCP-t vagy krekket szedett be. 

Tyű, nézze csak, uram, olyan, mint egy pitbull! Fél tucat zsaru próbálja meg lefog-

ni, de úgy szórja szét őket, mint a kuglibábukat! 

A kormányzó átült a legalább hat embernek kényelmes utazást biztosító, pat-

kó alakú, fekete bőrülés másik végébe, és igyekezett kinézni Jed nagy kobakja fö-

lött. Feuer kormányzót megdöbbentette a túlsúlyos nő látványa, aki egy magas, 

elég idős, vézna rendőrt üldözött, mint az őrült. Az egyik csuklójáról bilincs lógott, 

a szabad kezével viszont a szerencsétlen flótás micsodáját markolta. Csavart, 

nyomorgatott, átkozódott és rugdosódott. Időnként megperdült, és úgy használta a 

bilincset, mint egy nuncsakut, hogy szétszórja az időközben megérkező erősítést. 

- Azt a! - kiáltott fel Jed. 

- Borzalmas - szörnyülködött a kormányzó. - Egyszerűen rettenetes! 

- Tennünk kell valamit, uram!  

Ezzel Feuer is egyetértett: a harag nőttön-nőtt benne. A helyzet cseppet sem 

volt mulatságos. Az erőszak sosem szórakoztató, gondolta. Feltépte a kocsija ajta-



ját, és mielőtt Jed vagy a kíséretében levő testőrök megakadályozhatták volna, ki-

nyitotta a csomagtartót, és kikapta a hordozható tűzoltókészüléket. Belevetette 

magát a csetepatéba, és a jelenlevők megrökönyödésére Halon 1301-gyel fújta le 

Patty Passmant, aki döbbenten eresztette el Rhoadot. A zsaruk rögtön földre teper-

ték. Négy testőr azonnal a kocsijához kísérte a kormányzót. 

- Nagyszerű volt, uram! - Jed végtelenül büszke volt a főnökére. A kormányzó 

ellenőrizte a hajszálcsíkos, fekete kasmíröltönyét, hogy nem maradt-e rajta Halon, 

de a csodaoltó nem hagyott nyomot. Nézte, ahogy a megbilincselt, eszelős nőt be-

tuszkolják egy járőrkocsi hátsó ülésére. A szegény rendőr az utca közepén térdelt, 

fogta magát és zokogott. A média tévékamerákkal és kivont kardként lengetett 

mikrofonokkal közeledett. 

- Gyerünk tovább a Hollywoodba! - parancsolta a kormányzó. 

- Nincs nagyon időnk, uram - jegyezte meg óvatosan Jed. 

- Sosincs idő - mondta a kormányzó, és intett, hogy induljon.  

 

Gyom úgy érezte, elég sokáig maradt a nagy lyukban, amelynek az alját 

agyagcsövek törmeléke borította. Valahonnan víz csepegett. A közelben egy bobcat 

parkolt, és ásókat meg kapákat dobtak a földre. Már az is megfordult a fejében, 

hogy a lyuk egy sír, bár nem volt olyan alakja. Talán mindenki korán elment ebé-



delni, vagy valami hasonló. És még az sem lehetetlen, hogy megindul a föld, és 

Gyomot élve eltemeti. Kikukkantott, de nem látta sem Brazilt, sem mást. A fülét 

hegyezte. Csak madárcsicsergést hallott. Kimászott a lyukból, és a temető keríté-

séhez futott. Már a tetején volt, amikor lassan feltűnt a Lemans. Kutya, Csipogó és 

Beteg őt keresik, hogy Füst agyonlőhesse, és a folyóba vethesse a hulláját. Gyom 

visszaugrott a temetőbe, és a sírok között szlalomozva, néha síremlékeken átugor-

va, céltalanul rohanni kezdett. 

 

Brazil is gyorsan futott, és órákig is folytatni tudta volna a hétpercenként 1,6 

kilométeres teljesítményét, bár a bakancs nem volt ideális futócipő, és már meg is 

fájdult a sípcsontja. Minél csalódottabb volt, annál gyorsabban szaladt. Átvágott a 

Riverview-ra, emlékművek, síremlékek, táblák, vázák, szobrok és emléktáblák 

mellett suhant el. Konföderációs zászlók serkentették továbbhaladásra. Egy gond-

nok nyírta szegélynyíróval a kövek körül a füvet, az övére pótdamilt kötött, a gép 

ugrált és zümmögött, ahogy sebészi pontossággal manőverezte körbe. 

- Nem látott egy gyereket Chicago Bulls felsőben? - kiáltott oda Brazil, amikor 

közelebb ért. 

- Mint a szobor? 

- Csak kisebbet - futott el mellette Brazil. 



- Nem én - felelte a gondnok, és folytatta a nyírást.  

Brazil átszaladt egy márványból faragott bárány és egy mauzóleum között, át-

ugrott egy angol bukszust, majd nagy csodálkozással majdnem Gyom nyakába 

zuhant. Brazil elkapta Gyomot a felsője hátánál fogva, elkaszálta a lábát, és ráült. 

Gyom kezét leszorította a földre. 

- Meggondoltam magam! - kiabálta a gyerek. - Lecsukhat! 

 

Bubba nem tudta visszatartani a székletét, ez mindenki számára nyilvánvaló 

volt. Mérhetetlen megalázottságot és undort érzett, amikor Budget biztos úr kinyi-

totta a kocsiajtót, és így kiáltott fel: 

- Beszarás, ember! A - Bubba szinte biztosra vette, hogy mostantól újabb fer-

telmes becenévvel bővül a lista. 

- Bocsásson meg - mentegetődzött -, de szóltam... 

- Jaj, ember! - kiabált Budget. Magánkívül volt, öklendezett, miközben levette 

Bubbáról a bilincset Hammer rendőrfőnök és West rendőrfőnök-helyettes szeme 

láttára. 

- És mégis ki fogja ezt feltakarítani? Jaj, ember! Egyszerűen nem hiszem el!  



Bubba jobban nem is szégyellhette volna magát. Biztosra vette, hogy a sors 

útjai keresztezik majd egymást, és összefut Hammerrel, de nem így, félmeztelenül, 

mocskosan, kövéren és maga alá piszkítva. Képtelen volt Hammerre nézni. 

- Budget biztos úr, legyen szíves pár percig magamra hagyni az úrral! - mond-

ta határozottan Hammer. - West őrnagy, megkérhetném, hogy találkozzunk a 

Kmart mögött? 

- Szólunk, mit állapított meg a halottkém úr - mondta Budget Hammernek -, 

ha nem érne oda, mielőtt elmegy. 

- A halottkém nő - emlékeztette West.  

Hammer visszafordult Bubbához, akit megdöbbentett, hogy Hammer mintha 

észre sem venné kimondhatatlan állapotát. 

- Hammer rendőrfőnök? - dadogta. - Izé. Én... - Nagyot nyelt. - Én nem akar-

tam... 

Hammer felemelt kézzel fojtotta belé a szót. 

- Ne izgassa magát! - mondta. 

- Már hogyne izgatnám! - kiáltott fel Bubba. - Amikor én csak segíteni akar-

tam! 



- Kinek? 

Az asszony érdeklődve, komolyan beszélt vele. Bubba eddig a percig észre sem 

vette, milyen vonzó: nem olyan csinoska, inkább erős és tekintélyt parancsoló a 

hajszálcsíkos nadrágkosztümjében. Talán fegyvere is van, gondolta Bubba. Esetleg 

a fekete retiküljében tartja. A gondolatai bolondul kavarogtak, amikor a szél hirte-

len Hammer felé kezdett fújni, és a rendőrfőnök kénytelen volt több lépést jobbra 

hátrálni. 

- Kinek próbál segíteni? - faggatta Bubbát. - Az asszonynak, akit meggyilkol-

tak? Látott valamit, Mr. Fluck? 

- Ó, istenem! - kiáltott fel lesújtva Bubba. - Hogy meggyilkoltak itt egy höl-

gyet? Mikor? 

- Mialatt ön itt parkolt, Mr. Fluck. 

Bubba belei ismét görcsösen összerándultak, mint amikor a sötét felhők újabb 

heves záport készülnek a földre bocsátani. Bubbának eszébe jutott az izzadt póló, 

amely csupa vér lett, és amely most útban volt a labor felé. 

- Biztos, hogy nem látott semmit? - erősködött a rendőrfőnök. 

- Beakadt az Anacondám - mondta Bubba.  

Az asszony szótlanul rámeredt. 



- Nem tudtam kihúzni - folytatta Bubba.  

Hammer még most sem szólt. 

- Ezért lefeküdtem a padlóra, és ráncigálni kezdtem, persze csak amennyire 

tudtam. Attól féltem, tudja, hogy elsül. Aztán eleredt az orrom vére. 

- És ez mikor történt? - kérdezte Hammer. 

- Gondolom, akkortájt, amikor a hölgyet megölték. Esküszöm! Attól fogva, 

hogy Budget biztos úr itt hagyott, a földön feküdtem. És ezzel voltam elfoglalva, 

amíg meg nem kocogtatta az ablakomat. Nem láthattam semmit, mert a földön 

voltam, hiszen éppen ezt akarom mondani, asszonyom!  

Képtelen volt megállapítani, hogy Hammer hisz-e neki. A rendőrfőnökasszony 

viselkedésében nem tapasztalt sem kegyetlenséget, sem tiszteletlenséget, azt 

azonban látta, hogy ravasz és nagyon okos. Bubba áhítatos tisztelettel nézett fel 

rá. Egy pillanatra még szorult helyzetéről is megfeledkezett, amíg a 8-as Csatorna 

kameramanja el nem indult feléjük, egyenesen a rendőrfőnök irányába, majd az 

arcán hirtelen mélységes undor tükröződött. Bubba terepszínű nadrágjára nézett, 

és éles kanyarral visszafordult. 

- Úgy tűnik, hogy az áldozatot pontosan itt, a pénzkiadó automatánál rabolták 

ki - mondta Hammer Bubbának. - És ezzel nem árulok el titkot. Bizonyosan hall 

majd róla a hírekben. Az automatától nem egészen ötvenlábnyira parkolt, Mr. 



Fluck. Egészen bizonyos abban, hogy semmit sem hallott? Esetleg hangokat, vi-

tatkozást, egy autót vagy többet?  

Bubba a fejét törte. A 6-os Csatorna indult el feléjük, aztán sebesen más 

irányt vett. Bubba bármit megtett volna, hogy segítsen ennek a bátor asszonynak, 

és megszakadt a szíve, hogy amikor erre módja nyílt, nem tett mást, csak bűzlött. 

- Szar ügy - motyogta a WRVA riportere. Megtorpant, és hátrálni kezdett. - A 

helyetekben nem mennék oda - tanácsolta a 12-es Csatorna stábjának. 

- Mi történt? - kérdezte a Style Magazine-os a Richmond Magazine-ostól. - El-

tört egy szennyvízcsatorna? 

- Kutya legyek, ha tudom. Szar ügy, haver.  

Bubba felkapta a fejét. 

- Inkább „szarember” - legyezett maga előtt a Times-Dispatch riportere. 

Bubbának felforrt a vére. Egy szót sem hallott abból, amit Hammer rendőrfő-

nök mondott. Minden idegszálával a dzsipjénél összeverődött riporterek, kamera-

manok, fényképészek és technikusok csoportjára figyelt, akik egymás között fe-

csegtek és tréfálkoztak, és őt csak „szaremberként” emlegették. 

- Látta valaki, mi folyik ott hátul, az épület mögött? 



- Nem engednek oda senkit. 

- Felejtsétek el! Amint eléritek a kertészetet, a zsaruk elállják az utatokat. 

- Ahogy mondod. Egy seggfej eltakarta a lencsémet. 

- Micsoda szar, haver. 

Bubba agya elborult, mint mindannyiszor, amikor fájdalmas, veszélyes agyte-

kervényeiből röhögés és hangok robbantak elő. Apró arcok légióját látta, akik ke-

gyetlenül vigyorogva heccelték. 

- A szerkesztőm megöl. Szarság, haver! 

- Elég - sikoltotta Bubba a sajtóra. 

Hirtelen kitisztult előtte a világ. Hammer kicsit riadtan bámult rá. A média 

tudomást sem vett róla. 

- Talán bomlik a test - vetette fel az egyik. 

- Hátul van, a bolt mögött - szállt vitába egy másik. 

- Lehet, hogy előtte itt volt. Talán valamiért átszállították. 

- Semmi értelme sem volna. 



- Lehet, hogy nem akarták a bank előtt hagyni. 

- Lehetetlen, hogy annyi ideig lett volna itt, hogy bomlani kezdjen, és közben 

ne vette volna észre valaki. 

- Á, szóval most már halottkém is vagy. 

- Megeshet, hogy csak kitették ide. Tudod, már egy ideje halott volt, kezdett 

bomlani, és a gyilkos kitette itt. 

- Nő az áldozat? 

- Talán. 

- És itt tették volna ki? 

- Csak felvetek ezt-azt. 

- Azám, seggfej, mert szeretnéd, ha ezt a sok baromságot leírnánk, és jó nagy 

hülyét csinálnánk magunkból. 

- Akkor meg mi ilyen büdös? 

- Hammer rendőrfőnök? - emelte fel a hangját egy riporter anélkül, hogy köze-

lebb jött volna. - Hajlandó lenne nyilatkozni? 



- Ne álljon szóba velük! - kérlelte rémülten Bubba. - Ne hagyja, hogy ezt te-

gyék velem! Kérem! 

- Szerintem meg ő a forrásunk - hozta nyilvánosságra a hírt az egyik riporter. - 

Nézzétek a nadrágját. - Nem minden terepszín rajta. 

- Hiszen ez szar, ember! 

- Látja! - sziszegte Bubba. 

- Hogy bírja ezt a rendőrfőnök? Hisz már innen is elviselhetetlen! 

- Azt hallottam, kemény nő. 

- Az egyéni rendszámtáblája érdekelne - mondta Hammer Bubbának. 

 

Horace Cutchins rendőrtisztet semmi más nem érdekelte, csak a zseb 

GameBoy Tetris Plusza, miközben jó ütemben haladt a Leigh utcán a rabomobil-

lal. Még csak három órája volt szolgálatban, de már két letartóztatottat vitt előze-

tesbe; mindkettő cigány volt, akik Windsor Farmsban egy Tudor-stílusú házba tör-

tek be, és rajtakapták őket. Cutchins egyszerűen fel nem foghatta, miért nem ta-

nulnak az emberek. A cigányok évente kétszer vonultak át délre, illetve északra 

menet a városon. Ezt mindenki tudta. A sajtó gyakran írt róla, cikkeket, rovatokat 

szentelt a témának. A bűnmegelőzőktől Rink őrmester gyújtó hangú felhívásokat 



tett közzé, megelőzési és önvédelmi ötleteket adott a helyi tévécsatornákon és rá-

dióállomásokon. Szokás szerint „Itt vannak a cigányok!” feliratú táblákat tettek ki 

jól látható helyeken. És mégis a gazdag „Windsor farmerek”, ahogy Cutchins iri-

gyen titulálta őket, be nem kapcsolt riasztórendszer és nyitva hagyott ajtó mellett 

mentek ki az újságért, matattak a kertjükben és az udvarukon, üldögéltek a me-

dencéjük mellett, vagy csevegtek a szomszédjaikkal, és tébláboltak a házaikban. 

Akkor meg mit vártak? Cutchins éppen befordult az Ötös Motorgyár hátsó parko-

lójába, ahol már alig várta, hogy folytathassa a játékot, amikor megszólalt a rádió. 

- Tíz-huszonöt a Tizedik utcában. Tíz-harmincegy egy rabot - közölte vele a 

kommunikációs tiszt. 

- Tíz-négy - felelte Cutchins. - A francba! - tette hozzá magában. Hallotta a ko-

rábbi segítségkérést, és tudta, hogy a Happolós Disznó egy eszelős nővel került 

összetűzésbe. De amikor kiderült, hogy sikerült a nőt letartóztatni, Cutchins úgy 

gondolta, hogy az illetőt egy normál járőr kocsival szállítják el. Végtére is elég való-

színűtlen, hogy egy nő kirúgja a plexiüveg elválasztót, még ha az elválasztó nem is 

illeszkedik pontosan, mert, mondjuk, a karbantartóktól a béna technikusok egy 

Caprice-ból szerelték ki, és betették egy Crown Victoriába. Ez esetben ez sem szá-

mít. Egy női gyanúsított nem pisilheti le a pontatlan illeszkedések miatti réseken 

és a hézagokon át a rendőrtisztet. Cutchins visszakanyarodott, és végigszáguldott 

a Leigh utcán. Rálépett a gázra, mert mielőbb túl akart rajta lenni, hogy végre 

szünetet tarthasson. Ráfordult a Tizedikre, és éppen akkor állt meg a mondott he-

lyen, amikor Gloria De Souza rendőrtiszt kiszállt a megkülönböztető jelzés nélküli 



kocsijából. Happolós Disznó és három másik egyenruhás zsaru várta Cutchinst, a 

rab egy valahonnan ismerősnek tűnő csúnya, kövér nő volt, aki hátrabilincselt 

kézzel, kócos hajjal ült a járdaszélen. Zihált, és úgy festett, mint aki bármelyik pil-

lanatban valami váratlan dologra vetemedhet. 

- Rendben van, Miss Passman, most meg kell, hogy motozzam - közölte De 

Souza nyomozó. - Kérem, álljon fel.  

Miss Passman nem mozdult. 

- Tegye, amit mond, Patty! - biztatta az egyik egyenruhás.  

Passman nem tette. 

- Fel kell állnia, asszonyom! Kérem, ne nehezítse meg a dolgomat! 

Passmannak eszébe sem volt megnehezíteni, csak képtelen volt hátrabilincselt 

kézzel magától felkelni. 

- Álljon fel! - förmedt rá szigorúan De Souza. 

- Nem tudok - felelte Passman. 

- Akkor fel kell segítenünk! 

- Tegyék azt! - felelte Passman.  



De Souza és egy másik tiszt felsegítették Passmant: a hóna alá nyúltak és fel-

húzták, miközben Rhoad biztos távolságra húzódott. Cutchins kiugrott a fehér 

Dodge furgonjából, és hátrament, hogy lehajtsa a hátsó ajtót. De Souza lehajolt, és 

szaporán végigcsúsztatta a kezét Passman tömzsi lábán, a számtalan helyen felfu-

tott, lecsúszott harisnyán, és olyan helyekre is benyúlt, ahol még soha nem járt 

más nő keze, kivéve Passman nőgyógyászáét. Passman megpróbálta megrúgni De 

Souzát, és majdnem elesett. 

- Kérem a flexibilis bilincset! - parancsolta De Souza, és lefogta Passman lá-

bát. - Ha még egyszer ilyet tesz. asszonyom, gúzsba kötöm!  

De Souza lefogta Passmant, míg egy rendőr rátette Patty bokájára a műanyag 

bilincset és úgy rántotta össze, mintha Passman egy nagy szemeteszsák volna. 

- Jaj! 

- Maradjon veszteg! 

- De ez fáj! - sikoltotta Passman. 

- Helyes! - örvendezett Rhoad. 

De Souza nyomozó folytatta a motozást, és tapasztalt kézzel kutatta végig 

Passman topográfiáját, hasadékait, kanyonjait, hegylábait, az alattuk és felettük 

elterülő vidéket, mialatt Passman átkozódott, üvöltött, leszbi puncinak nevezte, 

miközben a zsaruk talpra segítették Passmant. 



- Vegye le rólam a mocskos kezét, maga leszbi! - ordította Passman. 

- Úgy van! A kibaszott buzi softballcsapata, a Páratlan Pöckök edzőjével hál, 

és a rendőrségen meg a rádiós szobában ezt mindenki tudja! 

Cutchins egy pillanatra még a Game Boyról is megfeledkezett. 

Mindig is nagy veszteségnek érezte, hogy egy olyan mutatós nő, mint De 

Souza, a magafajták iránt érdeklődik, nem mintha bármi kifogása lett volna a 

leszbikusok ellen, sőt nézte is őket, ha fizetős pornócsatornához jutott. Egyszerű-

en ellenezte a diszkriminációt. De Souza nem részesített férfiakat is a kegyeiben, 

és ezt Cutchins nem tartotta tisztességesnek. 

- Nincs rajta más, csak a rossz modora - jegyezte meg De Souza.  

Cutchins sajnos a Tizedik másik oldalán parkolt, és a Virginiai Orvosi Egye-

tem kórházában éppen műszakváltás volt. A forgalom hirtelen sűrűbb lett, a jár-

dákat és az utcákat ellepték a nővérek, a dietetikusok, az őrök, a biztonsági embe-

rek, az irodai dolgozók, a rezidensek és a káplánok; mind kimerültek, alulfizetet-

tek és idegesek voltak. Autók álltak meg hogy az összekötözött nő és a zsaruk át-

mehessenek a várakozó furgonhoz. Járókelők lassítottak türelmeden „el az utam-

ból” csörtetésük közben, miközben Passman nehézkesen beszállt a furgonba. 

- Seggfejek! - üvöltötte Passman mindenkinek. - Mit bámulnak! 

- Ugorjon már! - kiabálta vissza egy titkárnő. 



- Ugorj, bolha, csosszantóra! Ugorj, bolha, csosszantóra! - kántálta egy csomó 

kialvatlan rezidens. 

- Ugorj, hopp! 

- Faszfejek! - sikította magából kikelve Passman, akinek a béka feneke alatt 

volt a vércukra, és mégis eszméleténél volt. 

- Ugróbab! - tréfálkozott egy orvosírnok.  

Passman vergődött és vonaglott, mint egy óriáskígyó, sziszegett, és a fogát vi-

csorította az ócsárlói felé. A rendőrök igyekeztek mielőbb eltávolítani a helyszínről, 

miközben a járókelők és a kocsiban ülők egyre hisztérikusabbak lettek, Rhoad pe-

dig kellő távolságból követte. 

 

Galamb elunta magát a temetőben, és egy kukában keresgélt, ahonnan már 

sikerült kimentenie egy 7-11-igből származó reggeli burrito negyedét és egy nagy 

kávéspoharat, amely még félig tele volt. Nézte a szívtelen parádét: egy szerencsét-

len nő úgy ugrált, mintha zsákban futáson szerepelne. Hirtelen eszébe jutott a 

lábcsonkja, és feldühítette a tömeg viselkedése. 

- Rájuk se rántson - tanácsolta a nőnek, aki akkor ugrált el mellette, amikor 

Galamb beleharapott a burritóba. - Manapság olyan durvák az emberek. 



- Pofa be, maga nyomorék szemétfosztogató! - sikította a nő. 

Galambot elszomorította az emberi természet romlottságának ez az újabb pél-

dája. Folytatta a kincskeresést, mert mindig vonzotta a tömeg, ahol az emberek 

esetleg eldobhattak ezt-azt. 

  

De Souza úgy markolta Passman karját, mintha satuba fogná. 

- Ő kezdte! - fordult félre Passman, hogy Rhoadra meredjen. - Csapják dutyiba 

őt is!  

A zsaruk betuszkolták a furgonba, és rácsapták a hátsó ajtót. 

 

Hammer rendőrfőnök OII küldetése volt, hogy Charlotte-hoz hasonlóan beve-

zesse a richmondi rendőrségen is a New York-i Bűnellenőrzési Modellt, ahogy azt 

majd más városokban is tenni fogja, ha az egészsége, energiája és az alapítványi 

pénzek lehetővé teszik. Érthető módon mindez dilemma elé állította. Bubba köze-

lében kezdett az állóképességéből és a profizmusából veszíteni. Hallgatta Bubbát, 

és szeretett volna elmenni, de nem tehette: sosem passzolta le magáról a felelőssé-

get, nem sétált el, nem dobta oda a problémát más asztalára. Hammer itt volt, és 

itt is maradt. Ha a zsaru feltesz a gyanúsítottnak egy kérdést, akkor meg is kell 

hallgatnia a választ, bármilyen hosszú, elnyújtott és nehézkesen előadott is az. 



Bubba az egyéni rendszámtáblájáról mesélt, felidézte a DMV-re tett útját a 

Johnston Willis Drive-on, a Whitten testvérek Dzsipje és a Dick Straus Ford közöt-

ti üzemben, ahol ötvenhét percig állt sorban az ügyfeleknek kijelölt ablak előtt, 

hogy megtudja, a BUBBA tábla már foglalt, ahogy a BUBA, BUBBBA, BUUBBBA, 

BUBEH, BUBBBEH, BG-BUBA, BHUBBA és BHUBA rendszámok is. Bubba kime-

rült és elkeseredett volt. Nem jutott más eszébe, ami nem volt hét betűnél hosz-

szabb. Letörten és érzelmileg kiürülve törődött bele, hogy nem lesz egyéni rend-

száma. 

- És akkor - folytatta a végtelen beszámolótól egy pillanatra felélénkülve - a 

pult mögött ülő hölgy azt mondta, hogy a Bubah még szabad, mire megkérdeztem, 

hogy tehetek-e közé gondolatjelet, őt meg nem izgatta, mert a gondolatjel nem 

számít betűnek, és ez nagy szerencse volt, mert kötőjellel könnyebb kiejteni a 

Bubah-t.  

Hammer azon a véleményen volt, hogy Bubbának van egy Maszat nevű bűn-

társa, és a fejében egy szemléletes és hihető változat kezdett körvonalazódni, mi-

közben Bubba tovább mormolta érdektelen meséjét, és a riporterek továbbra is 

tisztes távolságba húzódtak. Bubba és Maszat valahogy tudomást szereztek arról, 

hogy Ruby Sink és Loraine a Kmart melletti First Union Bank automatájához 

igyekeznek. Talán már kikapcsolt motorral és fényszóróval vártak a gazdag Miss 

Sinkre, és követték, amikor elindult otthonról. A forgalomban szlalomozva a nyo-

mában maradtak, és CB-rádión meg mobilon tartották egymással a kapcsolatot. 

Hammer ezen a ponton érezte először úgy, hogy az újból végiggondolt bűncselek-



mény körvonalai elmosódnak. Őszintén szólva, fogalma sem volt, mi történhetett 

ezután, és nem volt az a típus, aki tények nélkül talált ki dolgokat. Mégsem volt 

képes, sem hajlandó, hogy számadás nélkül menjen el, és azt mondja a beosztott-

jainak, hogy a gyilkosság az ő gondjuk. Ezért most valahogy rá kell vennie Bubbát, 

hogy úgy válaszoljon a Maszattal kapcsolatos kérdésére, hogy észre se vegye, hogy 

Hammer feltette a kérdést. 

 

Harmincadik fejezet 

 

Feuer kormányzó az elmúlt tizenöt percben a kocsitelefonon beszélt, ami Jed 

számára szerencsésnek bizonyult, ugyanis ötször fordult rossz irányba, aztán be-

hajtott egy sikátorba, és elvesztette a két megkülönböztető jelzés nélküli Caprice-t. 

Végül is rátalált a Cherry utcára, de elhajtott a Hollywood temető mellett, hogy az-

tán az Oregon Hill Parkban kössön ki, ahol megfordult, és rossz irányból hajtott 

be a Spring utcába, hogy aztán éppen a Mamma Zunál érje el a Pine utcát. A 

Mamma Zu állítólag Washingtonon innen a legjobb olasz vendéglő volt. 

- Jed? - szólalt mee a kormányzó hangja a belső hangszóróban. - Nem az a 

Mamma Zu? 

- Azt hiszem, uram. 



- Mintha azt mondta volna, hogy bezárt. 

- Nem, uram. Azt hiszem, azt mondtam, hogy most be van zárva, amikor a fe-

leségét születésnapi vacsorára szerette volna idehozni - füllentett Jed, mivel az volt 

a módszere, hogy ha nem tudta az odavezető utat, akkor azt állítsa az adott hely-

ről, hogy bezárt, elköltözött vagy felszámolták, ha a kormányzó éppen oda akart 

menni. 

- Jegyezze meg! - mondta a kormányzó. - Ginny szívesen eljönne ide. 

- Rendben van, uram. 

Ginny volt a kormányzó felesége, és Jed rettegett tőle. Ginny Jednél százszor 

jobban kiigazodott Richmondban, és ez feszélyezte a sofőrt, aki tartott attól is, mit 

szól majd a First Lady, ha megtudja, hogy a Mamma Zu nem zárt be, nem költö-

zött máshova és nem változtatta meg a nevét.  

Ginny Feuer a Yale-en végzett. Nyolc nyelven beszélt folyékonyan. Bár Jed 

nem tudta biztosan, hogy az angollal együtt vagy azon kívül. A kormányzó felesége 

többször is faggatta Jedet az ötletdús, időrabló útvonalairól. Nem hagyta élni, és 

könnyen áthelyeztethette, alacsonyabb beosztásba rakathatta, kirúgathatta a 

testőrségből, vagy akár egy mozdulattal, úgyszólván bármilyen nyelven egyetlen 

szavába kerül, hogy elbocsáttassa az állami rendőrségtől. 

- Nem kellett volna már odaérnünk, Jed? - csendült fel a kormányzó hangja.  



Jed a visszapillantó tükörben a főnökét leste. Feuer kormányzó kinézett az ab-

lakon, aztán az órájára nézett. 

- Még két perc, uram - felelte Jed, és nyomást érzett a mellkasában. 

Gyorsított, de rossz irányban indult el a Pine-on. Élesen befordult az Oregon 

Hill Parkwayre, amely beletorkollott a Cherry utcába, ahol balról a repkénnyel be-

futtatott temetőkerítés úgy üdvözölte, mint a Szabadság-szobor maga. Jed követte 

a kerítést - elhaladt a kivágott lyuk és a Victory Szőnyegtisztító tábla mellett -, és 

behajtott a temető súlyos, kovácsoltvas kapuján, amelyet Lelia Ehrhart intézkedé-

se nyomán nyitva hagytak. A Hollywood sugárúton maradva elszáguldott a gond-

nok háza és a temetői iroda mellett, és másodpercek alatt a szoborhoz ért volna, 

ha az Eastvale helyett a Confederate sugarúira fordul be. 

 

Brazil előtt világos volt, hogy a média, a fantáziátlanok, az érzéketlenek, a sér-

tettek és azok az állampolgárok, akik nem Richmondban születtek, miért fokozzák 

le a Hollywood temetőt hétköznapi kifejezéssel élve a Halottak Városává. Miközben 

Brazil és Gyom egyre mélyebbre hatoltak a temetőbe, fogalmuk sem volt, hol jár-

nak, Brazil történelem és a történelem halottai iránti tiszteletét nagymértékben el-

koptatta a fáradtság és a csalódottság. A híres temető már nem volt több, mint 

ódon, azóta leaszfaltozott és nevet kapott kocsiutak szívtelen, haszontalan metro-

polisa, amelynek útjait az első családok jelölték ki, akik már tudták, hova tarta-

nak. Lehetetlen volt körzeteket, sírhely tulajdonosokat vagy a kivezető utat megta-



lálni, hacsak a bent járkálónak nem volt térképe, előzetes ismeretei, vagy nem volt 

átkozottul szerencsés. Bármily szomorú is volt, Brazil nyugatnak és nem keletnek 

tartott. 

- Fáj? - kérdezte a rabját. 

Gyom megvágta az állát, amikor Brazil elgáncsolta, és a seb vérzett, amitől 

Brazil napja - ha lehet - még rosszabb lett. A seriffi hivatal nem vesz át ilyen látha-

tóan sebesült fiatalkorút. Gyomnak orvosi papírt kellett szerezni, vagyis Brazilnak 

nem volt más választása, mint elvinni Gyomot egy sürgősségi ügyeletre, ahol min-

den bizonnyal estig üldögélhetnek. 

- Nem érzek semmit - vonta meg a vállát Gyom, és Brazil egyik zokniját szorí-

totta a sebre, mivel más kötszer nem volt náluk. 

- Igazán nagyon sajnálom - szabadkozott újból Brazil.  

A Waterview-n mentek az Új sugárút felé, ahol Gyom megállt, hogy megbá-

mulja Lewis Ginter dohánymogul gránit és márvány síremlékét. Képtelen volt fel-

fogni a súlyos bronzkapukat, a korinthoszi oszlopokat és a Tiffany-ablakokat. 

- Olyan, mint egy templom - ámuldozott Gyom. - Bárcsak Tornádónak is ilyen-

je volna! 

Csendben gyalogoltak tovább. Brazilnak eszébe jutott, hogy újra bekapcsolja a 

rádióját. 



- Meghalt már valakije? - kérdezte egyszer csak Gyom. 

- Az apám. 

- Bárcsak az enyém volna halott! 

- Ezt nem gondolhatod komolyan - mondta Brazil. 

- Mi történt a magáéval? - nézett fel rá Gyom. 

- Zsaru volt. Szolgálatteljesítés közben halt meg. 

Brazil az apja kicsi és egyszerű sírjára gondolt Davidsonban, az egyetemi vá-

rosban. Annak a tavaszi vasárnap reggelnek az emléke, amikor tízéves volt, és 

megszólalt a telefon a Main utcai egyszerű kis faházukban, még ma is eleven élt 

benne. Hallotta az anyja sikoltozását, ahogy a szekrényeket rugdosta, jajongott és 

a keze ügyébe eső tárgyakat dobálta, miközben Brazil elbújt a szobájában, és min-

dent tudott anélkül, hogy elmondták volna neki. A tévében újra meg újra megmu-

tatták az apja véres lepedővel letakart testét, ahogy beteszik egy mentőkocsiba. A 

bekapcsolt fényszórója rendőrautók és - motorok véget nem érő kísérete dübörgött 

Brazil fejében, és ünnepi egyenruhákat és fekete szalaggal átkötött jelvényeket lá-

tott maga előtt. 

- Nem is figyel rám - erősködött Gyom. 



Brazil hirtelen magához tért; az emlékek összetörték és kihozták a sodrából. 

Az átható szagokkal és nyugtalan hangjaival fojtogatni kezdte a temető. A rádióról 

eszébe jutott, hogy újból kérnie kellene egy tíz-huszonötöt, mégsem tette meg. 

Nem hagyja, hogy az egész rendőrség, köztük West is, értesüljön arról, hogy egy 

tizennégy éves falfirkásszal eltévedt a Hollywood temetőben. Ismét az Új sugárúton 

indultak el. Az út végre a temető nyugati széle felé fordult, és beletorkollott a 

Midvale-be, amelynek a végén megpillantottak egy nagy sebességgel közeledő, ele-

inte halottaskocsinak tűnő, hosszú, fekete limuzint.  

Feuer kormányzó sötétített ablaka előtt temetői síremlékek, emlékszobrok és 

magyalbokrok suhantak el, miközben lebonyolított még egy telefont, és most már 

sem türelme, sem hajlandósága nem volt arra, hogy még egyszer próbálkozzon. 

Jed túl gyorsan hajtott. Több időbe telt megtalálni Jefferson Davis szobrát, mint 

amennyibe a szobor lefestése került. A megkülönböztető jelzés nélküli Caprice-

oknak és a KVE-vezetőknek hírük-hamvuk sem volt. 

- Jed! - A kormányzó ezúttal leengedte az elválasztó üveget. - Hova lett a kísé-

retünk? 

- Továbbmentek, uram. 

- Ugyan hova? 

- Gondolom, vissza a villába, uram. Nem tudom biztosan, de azt hiszem, Mrs. 

Feuernek valami elintéznivalója akadt. 



- Mrs. Feuer Homesteadbe tart éppen. 

- Úgy hallom, remek üdülőhely odafent a hegyekben, gyógyfürdővel, síelési le-

hetőséggel, és nagyszerű a konyha is - fecsegett idegesen Jed. - Örülök, hogy a 

kormányzóné kicsit kikapcsolódik. 

- Hol az ördögben járunk, Jed? - kérdezte Feuer kormányzó, és nagy önural-

mába került, hogy ne emelje fel a hangját. 

- Sok kerülőt kell tennünk, uram. Gondolom, a temetések miatt. 

- Nem látok temetéseket, semmi nyomuk. 

- Nem ezen az utcán, uram. 

- Ami azt illeti, egyetlen más autót sem láttam - jegyezte meg ingerülten a 

kormányzó. 

- Itt átmenő forgalom van csak, uram. 

- Átmenő forgalom? Hova átmenő? Itt nincs semmi átmenés. Csak egy út van 

be és egy ki a temetőből. Ha átmenne, akkor a James folyóban végeznénk. 

- Úgy értettem, uram, hogy ez nem temetési útvonal - magyarázta Jed, és ki-

csit lassított. 

  



- Az isten szerelmére, Jed! - vesztette el a hidegvérét a kormányzó. - Egy teme-

tőben nem létezik temetési útvonal! A kocsik oda mennek, ahol az illetőt eltemetik. 

Nem temetnek útvonalak mentén. Eltévedtünk. 

- Szó sincs róla, uram. 

- Forduljon meg! Menjünk vissza! - szólt rá Feuer kormányzó, amikor a jobb 

ablaka előtt váratlanul elsuhant egy rendőr és egy kisgyerek. Feuer kormányzó 

visszanézett, és az egyenruhás rendőrt meg a Bulls mezt viselő gyereket figyelte. 

Lassan és bizonytalanul mentek, mintha bármelyik pillanatban összerogynának. 

- Álljon meg! - parancsolta a kormányzó. 

Jed a fékre taposott, amitől az újságok a kocsi szőnyegére estek. 

 

A Kmart mögötti parkolóban már kevésbé hektikus volt a helyszín, a tömeg 

kezdett ritkulni. A halottkém furgonja elindult a halottasházba, ahol Ruby Sinket 

a nap folyamán majd boncolják. Az egyenruhás rendőrök is kezdtek szétszóródni; 

visszatértek az utcákra. Nyomozók kerestek tanúkat, valamint Miss Sink legköze-

lebbi hozzátartozóját, mialatt a média igyekezett a zsaruk előtt odaérni. A tűzoltó-

kocsi már régen elment, és csak West és két helyszínelő maradt, hogy befejezze a 

nyomok rögzítését. Eddig több tucat potenciálisan fontos ujjlenyomatot találtak, 

valamint három kilenc milliméteres töltényhüvelyt, amelyeket a kocsi belsejéből 



szedtek össze. Miss Sink autóját hamarosan egy lapos platójú teherautóval szállít-

ják el, hogy a bűnügyi szakértők egy csarnok védelmében további vizsgálatnak 

vessék alá. Végül az ütőszeg nyomait betáplálják az ALRI számítógépes rendszeré-

be, hogy megállapítsák, nem egyeznek-e más bűncselekmények helyszínéről ösz-

szeszedett töltényhüvelyekkel. Az ujjlenyomatokat átfuttatják az Automatikus Ujj-

lenyomat Azonosító Rendszeren, amelyet rövidítve AUAR-nak neveznek. A hajszá-

lak, a vér és a nyomelemek a DNS- és a nyomelem-laborokba kerülnek. 

- Vigyük el mielőbb a napról, különben a vér és a többi biológiai bizonyíték pil-

lanatok alatt bomlásnak indul! - emlékeztette West Alice Bates helyszínelőt, aki a 

Chevy Celebrity belsejéről készített fényképeket. 

- Intézkedünk - nyugtatta meg Bates. 

Bonita Wills, a másik helyszínelő az áldozat retiküljének az anyósülés előtt 

szétszórt tartalmával foglalkozott. West behajolt a sofőr felőli nyitott ajtón, hogy 

jobban lásson, és a kabátja hozzáért az ajtókerethez. 

- Szuper - morogta, miközben megpróbálta leseperni a kabátjára rakódott fe-

kete ujjlenyomatport. 

West a visszapillantó tükörre, a közelében a kocsi mennyezetére fröccsent 

vért, a kormányon levő cseppeket és az anyósülésen megalvadt tócsát tanulmá-

nyozta. Amikor a helyszínre ért, Miss Sink a jobb oldalára dőlt, és a feje az anyós-

ülésen pihent. A felsőkarján, a könyökén és a sofőrülés fölött a mennyezeten vér-



cseppek voltak, és mindez lehangoló képként tárult West elé. Úgy tűnt, hogy Ruby 

Sink a kormánynál ült, a könyökét felemelte, a keze valami alatt lehetett, mond-

juk, az arcára szorította, amikor kivégzésszerűen agyonlőtték. A gyilkos ezek után 

kiszállt a kocsiból, és Miss Sink teste az anyósülésre dőlt, ahol a rövidesen bekö-

vetkező halála előtt még egy kis ideig vérzett. 

- A rohadt gazember! - mondta West. - Egy kisbaba előtt ilyesmit művelt! Két-

száz istenverte dollárért. Átkozott rohadék! 

- Ne nyúljon semmihez! - figyelmeztette Wills, mintha West világéletében akta-

kukac lett volna.  

West igyekezett uralkodni magán. Elege volt, hogy úgy bánnak vele, mint egy 

betolakodóval, egy hülyével, amikor még nem is olyan régen egy ennél jóval na-

gyobb és jobb rendőrség tisztelettel, sőt barátsággal viszonyult hozzá. 

Hátrébb lépett, és körülnézett. Összekent kosztümjében melege volt, és el-

uralkodott rajta a türelmetlenség. A Kmart mögötti területet sárga helyszínelő sza-

laggal zárták le. West legszívesebben még sokáig nem engedett volna ide senkit, 

köztük az áruházba árut szállító furgonokat sem. 

- Hol a teherautó? - kérdezte hivatalos komolysággal. - Nem tetszik ez nekem. 

Mindenki elszelelt, és a testen kívül a kocsi a legfontosabb bizonyíték. 



- Nem izgatnám magamat különösebben - válaszolta Wills. - A kocsiban egy-

más hegyén-hátán vannak az ujjlenyomatok. Bárkié lehetnek, attól függően, hogy 

hányan ültek benne, fordultak meg a közelében meg ilyesmi. A legtöbb bizonyára 

az áldozaté. 

- Néhány azért biztos a gyilkosé - hagyta helyben West. - Ez a pasi nem viselt 

kesztyűt. Nem érdekelte, ha köpést, hajszálat, vért, ondót hagy hátra, mert egy ki-

baszott szemétláda, akit nemrégiben engedtek el egy fiatalkorúak számára fenn-

tartott javítónevelő intézetből, és minden priuszát megsemmisítették, hogy a sze-

mélyiségi jogait védjék. 

- Hé, Bates - kiáltott oda Wills a társának -, okvetlen nézd meg alaposan a 

csomagtartó zárja körül, hátha benyúlt oda is! 

- Már kész is vagyok vele. 

West a rádión keresztül megkérte a diszpécsert, hogy őriztesse a bűncselek-

mény helyszínét. Azután visszaszállt a kocsijába, és a Kmart elé hajtott. A parkoló 

tele volt kocsikkal, amelyek vezetői alkalmi vételre vadásztak. Néhányan az üzlet 

előtt álltak, és a First Union Bankot bámulták, és egymás között sutyorogva, izga-

tottan bocsátkoztak spekulációkba. A többség bent volt az üzletben, és valószínű-

leg boldog tudatlanságban tolta a polcok között a kocsiját. West megállt a bank 

előtt, és meglepetten látta, hogy Hammer még mindig Bubbával beszélget. Mind-

ketten a tűző napon álltak. West kiszállt, és elindult feléjük. Lassított, amikor a 

bűz megcsapta. Bubba terepszínű nadrágjára meredt. 



- Mindenképpen azon a véleményen vagyok, Mr. Fluck, hogy helyes, ha az ál-

lampolgárok is bekapcsolódnak - mondta éppen Hammer. - De bizonyos határok 

között. Nem akarom, hogy az önkéntes rendőröknél fegyver legyen, Mr. Fluck. 

- Akkor közülünk sokan elállnak tőle - mondta Bubba. 

- Más módon is lehet segíteni - emlékeztette Hammer. 

- Mit szól a gázspray-hez és a taktikai gumibothoz? Az lehet nálunk? 

- Nem - felelte kereken Hammer. 

West tudta, mit tesz a főnöke. Hammer rendőrfőnök szakavatottan végezte a 

kihallgatást: játszott a tanúkkal, a beszélgetésnek több irányt is szabott, cselezett 

és passzolt, míg lehetőséget nem látott a góllövésre. West is bekapcsolódott a já-

tékba. 

- A chesterfieldi önkénteseknek van fegyverük - hívta fel a figyelmüket Bubba, 

és a legyeket hessegette. - Többet is ismerek közülük. Keményen dolgoznak, és 

igazán szeretik a munkájukat.  

Hammer észrevette West kosztümjét. Megakadt a tekintete a kabáton támadt 

fekete ujjlenyomat-foltokon. 

- Hogy hozta Maszat a... - mondta Hammer, de nem fejezte be a mondatot, 

mert csapdát akart állítani. 



- Maszat nem hozott be - helyesbített Bubba. - Bár megpróbált, de ahhoz át 

kellett volna költöznöm Chesterfieldbe. 

Hammer értetlenséget színlelt. 

- Hogyan? 

- A barátom, Maszat - magyarázta Bubba, és most már ő sem értett semmit. - 

Honnan tud róla? 

- Bocsásson meg a kellemetlenségért, Mr. Fluck - szabadkozott Hammer. - Ké-

rem, menjen haza, és mosakodjon le! West rendőrfőnök-helyettes? Egy szóra le-

gyen kedves!  

A két asszony magára hagyta Bubbát. 

- Nagyon ügyes volt! - ámuldozott West. - Gondolom, a kabátomra célzott, 

mégis úgy hangzott, mintha tudna Maszatról. 

- Szerencsém volt - válaszolta Hammer, miközben egy autó fordult be a parko-

lóba, és feléjük száguldott. - És most azonnal helyezze megfigyelés alá!  

Roop ugrott ki, de úgy sietett, hogy a motort sem kapcsolta ki és az ajtót sem 

csapta be. 



- Hammer rendőrfőnök asszony! - kiabálta izgatottan. - Megint felhívtak! 

Ugyanaz a fickó. 

- Biztos? - kérdezte Hammer. 

- Igen! - kiáltotta Roop. - A Csukák vállalják a felelősséget az automatánál el-

követett gyilkosságért! 

 

Harmincegyedik fejezet 

 

Brazil még sosem találkozott Feuer kormányzóval, és fel sem fogta, hogy a 

Midvale sugárúton gyors léptekkel felé és Gyom felé tartó férfi valóban a kormány-

zó. Magas, előkelő megjelenésű férfi volt, aki sötét hajszálcsíkos öltönyt viselt. Sie-

tett, és valami szemmel láthatóan nagyon aggasztotta. Brazil kitörölte a szemébe 

csorgó verítéket. A szája annyira kiszáradt, hogy alig tudott beszélni. 

- Minden rendben? - kérdezte nagy nehezen. 

- Ugyanezt akartam magától kérdezni, fiam - válaszolta a férfi. 

Brazil megtorpant, miközben az agya feldolgozta az ismerős hangot, és az ar-

choz illesztette. 



- Ó! - csak ennyit mondott. 

- Mindenütt láttam a fényképét! - kiáltott fel Gyom. 

- Úgy látom, elég megviseltek - jegyezte meg a kormányzó. - Mi történt az ál-

laddal? - kérdezte Gyomtól. 

- Megvágtam borotválkozás közben. 

A kormányzó láthatóan elfogadta ezt a magyarázatot. 

- Hogy az ördögben kerültek ide? Megsérültek? Nem kapott erősítést? Nem 

működik a rádiója? - sorjáztak szaporán a kormányzó kérdései. 

- Működik, uram. 

Brazil szavai nehezen törtek utat, mintha áldozási ostya volna a szájában. A 

nyelve minden szótagon fennakadt. Kicsit úgy hangzott, mintha részeg lenne, és 

mintha hagymázas állapotba került volna. Egy pillanatig még az is megfordult a 

fejében, hogy ezt az egészet csak álmodja. 

- Megitatjuk mindkettőjüket, és egy perccel se maradjanak tovább a napon! - 

mondta a kormányzó.  

Brazil olyan kimerült és kiszáradt volt, hogy nem telt az erejéből különösebb 

érzelmi reakcióra. 



- Tudnia kell, hogy rab van velem - motyogta a kormányzónak. 

- Engem nem izgat, ha magát sem - felelte Feuer. - A sofőröm rendőr.  

Jed elmosolyodott. Feszes pózban állt a limuzin ajtaja mellett. Kinyitotta a 

hátsó ajtót, és a kormányzó beszállt. Jed a fejével intett Brazilnak és Gyomnak, 

hogy szálljanak be a kormányzó mellé. 

- Ugye, van vizünk, Jed? - kérdezte Feuer kormányzó. 

- Igen, uram. Behűtött vagy nem behűtött? 

- Mindegy - felelte Brazil. 

- A behűtött jó lenne - válaszolta Gyom. 

Brazilt elkápráztatta a légkondicionálás és a puha, szürke bőrrel bevont tágas, 

tiszta belső tér. A szőnyegre telepedett, és intett Gyomnak, hogy üljön ő is oda. A 

kormányzó furcsállkodva nézett rájuk. 

- Mit művelnek? - kérdezte Brazilt. 

- Izzadtak vagyunk - mentegetődzött Brazil. - Nem akarjuk összepiszkolni a 

kárpitot. 

- Butaság. Üljenek csak ide! 



A légkondicionálás hűsen fújta átizzadt ruhájukat. Jed eltolta az üveglapot, és 

hátraadott egy behűtött hatos Evian csomagot. Brazil két üveggel ivott, és a kor-

tyok között szinte nem vett levegőt. Az orrüregein éles fájdalom futott fel a feje 

búbjára. Fájdalmában hétrét görnyedt, és megdörgölte a homlokát. 

- Mi baja? - kérdezte rémülten a kormányzó. 

- Fagylalt-fejfájás. Mindjárt jobban leszek. 

- Ó, az rettenetes. Nincs annál kellemetlenebb.  

- Hm. 

- Nekem is szokott lenni, ha túl gyorsan iszom Pepsit - biztosította a részvété-

ről Gyom. 

- Hova menjünk, uram? - szólalt meg Jed hangja a hangszóróból. 

- Hova vihetjük magukat? - fordult a kormányzó Brazilhoz. - Haza? Vagy visz-

sza a főkapitányságra? A börtönhöz?  

Brazil a homlokát simogatta. Vizet öntött egy papírszalvétára, és gyöngéden 

megtisztította Gyom sebét és letörölte a nyakáról a rászáradt vért. 

- Hova legyen? - ismételte meg a konnányzó. 



- Kormányzó úr, igazán szükségtelen bármit is tennie értünk. Nem engedhe-

tem meg, hogy miattunk törje magát - mondta Brazil. 

- Hogy hívják, fiam? - mosolyodott el a kormányzó. 

- Andy Brazilnak. 

- Mint azt az OII-s fickót, aki a fiatalkorú bűnözésről írt vezércikket? 

- Igen, uram. Én vagyok Andy Brazil. 

A kormányzóra kedvező benyomást tett a hír. 

- És téged hogy hívnak? - fordult a kormányzó Gyom felé. 

- Gyomnak. 

- Ez az igazi neved, fiam? 

- Hogy lehet, hogy mindenki ezt szokta kérdezni? - lett elege Gyomnak. 

- A főkapitányságért nagyon hálásak volnánk, uram - mondta Brazil. 

- Kerüljön a rendőr-főkapitányság felé! - mondta a kormányzó Jednek. - És 

hívja fel, kérem, a titkáromat, és mondja meg neki, hogy nem érek oda, bármi is 

legyen az! 



Patty Passman számára megállt az idő, ahogy a rabomobil vizelettől ragacsos 

sötétségében, a hideg fémpadlón ült. A karját hátrafeszítették, a bokáját összekö-

tözték. Keze-lába elzsibbadt. A csontja velejéig átfagyott. Üszkösödés, amputálás 

és per járt az eszében. Labilis belső egyensúlya végre helyreállt. Bár gyenge volt és 

kicsit kábult, a gondolkodása kitisztult, és előre tudott tervezni. Pontosan tudta, 

hogy Rhoad mire törekszik. A rabomobil nem szállíthatta rögtön előzetesbe, amíg 

Rhoad ki nem töltött legalább egy letartóztatási parancsot. Az a szemétláda min-

den lehetséges vádat felsorakoztatott, és mindegyikre külön formanyomtatványt 

töltött ki, mert minél tovább babrált vele, Passman annál tovább ült összekötözve, 

mint egy pulyka a hűtőben. Passman a gyötrelmes fémpadlón hátrafelé evickélt, és 

végre elérte a furgon oldalát, amelynek nekidőlhetett. Néhány másodpercenként 

helyzetet változtatott, hogy a húsába vájó bilincs és a válla kínján enyhítsen. 

- Jaj, siessenek már! - könyörgött a sötétnek, amikor kibuggyantak a könnyei. 

- Úgy fázom! Jaj, istenem, de fáj! Kérem! Olyan aljasul bánnak velem! - Zokogni 

kezdett, de senki sem hallotta, és senkit sem hatott volna meg, még ha egy zsúfolt 

stadion közepén állt volna is. Senkit sem érdekelt. Ahogy régebben sem.  

Patty Passman az első hibát életében azzal követte el, hogy lánynak született 

egy olyan családban, ahol már hat lány volt, és a szülei összeomlottak, amikor az 

utolsó próbálkozás is lányt eredményezett. Passman gyerekkora annak jegyében 

telt, hogy kárpótolni próbálja a szüleit ezért a veszteségért. Verte a nővéreit, és 

rondának, ostobának és lapos mellűnek nevezte őket. Eltörte a játékokat, szét-

trancsírozta a babákat, obszcén képeket rajzolt, szellentett, böfögött, köpködött, 



nem húzta le a vécét, érzéketlen volt, felhalmozta a cukorkát a szobájában, meg-

tartotta a vasárnaponként templomi perselyezésre kapott negyeddollárosokat, 

gyakran elvesztette a fejét, nyúzta a kutyát, háborúsdit játszott és doktorosdit a 

környékbeli lányokkal, és nem volt hajlandó zongorázni tanulni. Vagyis mindent 

megtett, hogy fiúként viselkedjen.  

Az évek múlásával azután ez finomodott kicsit, de rá kellett ébrednie, hogy 

olyan sokáig élt a nemével ellentétes életet, hogy messze lemaradt a női nemtől, és 

már sosem érheti utol, sőt az utolsó helyet is reménytelen megszereznie. Diszkvali-

fikálták, kizárták, az egy Moses Pharaoh kivételével, akinek rá esett a választása a 

ballagási bálon, mert mint mondta, miközben átkísérte azon az emlékezetes napon 

a megvilágított kosárlabdapályán, felizgatják a kövér, kis fogú nők. Később 

lasagnát ettek, fokhagymás kenyérrel, salátával, majd desszertnek túrótortával 

Joe Fogadójában Hazafelé Moses 69-es nagy teljesítményű, 425 lóerős, 235 kilós 

forgatónyomatékos Chevelle-jében Moses felvitte az East Grace utca végén levő ki-

látóhoz.  

Passman annyit tudott a csókolózásról, amit a filmeken látott. Készületlenül 

érte a torkán ledugott, fokhagymaízű, vastag nyelv. Megdöbbent, amikor Moses a 

sifonruhája kivágásába nyúlt, és az ígéret földjét kereste. Moses szétválasztotta a 

tengert, átkelt rajta, megszegte mind a tíz parancsolatot, vagy legalábbis azon a 

rettenetes éjszakán úgy tűnt, amikor hosszú, rózsaszín szaténruháját felhúzták, 

összegyűrték csak azért, mert nem fiúnak született. 

  



Passman reszketett és ismét félig eszét vesztette, amikor a motort beindítot-

ták. A furgon nekilódult. Passman minden kanyarban az oldalára dőlt, mint egy 

megáradt folyón rohanó fatörzs. Egy-egy perc örökkévalóságnak tűnt. A furgon vé-

gül megállt. 

- Sally l-es beálló, húzza fel a kaput! - szólalt meg egy férfihang. 

Passman olyan hangot hallott, mintha egy rács megremegne, és lassan elin-

dulna felfelé. A furgon előrébb hajtott, majd ismét megállt. A rács csikorogva visz-

szagördült. Lecsapódott a furgon hátsó ajtaja, és egy rágózó zsaru jelent meg 

Passman előtt. Rendetlen volt, a hasa úgy lógott rá a szolgálati övére, mint a tep-

siből kilógó pizzatészta. Az egyik szeme mogyorószín, a másik barna volt, őszülő 

haját hátrasimította, az orrlyukából és a füléből úgy meredeztek a szőrszálak, 

mint két, rászáradt festéktől merev ecset. A rabomobil sofőrjei a bűnüldöző szer-

vek laposférgei voltak, annak a gerinctelen, lusta, alacsonyrendű életformának az 

elfajzásai, amelyet Passman mélységesen megvetett. 

- Ó, gye-re-kem! - mondta a zsaru Passmannak. - Előre és kifelé. 

Passman felsandított rá a padlóról a hátán elfoglalt helyzetéből. 

- Nem megy - felelte.  

A férfi a szája sarkából egy mókás, hitetlenkedő cöccögést hallatott. 



- Sehova nem mozdulok, ha legalább a bokámat nem szabadítja fel - mondta 

Passman, és komolyan is gondolta. 

A szoknyája felcsúszott széles, kövér csípőjén, és le sem tudta húzni. A férfi 

nyíltan bámulta. Passman tudta, hogy ha megint elveszti a fejét, még jobban ösz-

szekötözik. 

- Kérem, oldozza el a bokámat, hogy kiszállhassak! - ismételte meg. 

- Szépen „kérem”, cukormázzal?  

Passman korábban úgy érezte, megismeri a férfi hangját, de most már biztos 

volt benne. 

- Maga a négyszázötvenkettes - mondta. 

- Híres vagyok, nem vitás. Most levágom a rugalmas lábbilincset, de ha akár 

csak moccanni mer, úgy megkötöm, hogy megemlegeti.  

Passman nem tudta a férfi nevét, de a hangokat úgy ismerte, mint a tenyerét. 

Az emlékezete páratlan volt, amikor sosem látott egységek éterben hallott szavairól 

volt szó. A 452-es egy zsebkéssel levágta róla a bokapántot, és Passman lábában 

milliónyi szúrással állt helyre a vérkeringés. Passman a furgon hátul nyitott végé-

hez kígyózott; a szoknyája még feljebb csúszott, már kilógott a harisnyája barna, 

vastagabb kötésű vége, egészen a derekáig. A 452-es rágózott, és le nem vette róla 

a szemét. Passman addig araszolt, míg le nem huppant a földre. A 452-es meg-



nyomott egy gombot, amivel kinyitotta a zárkákhoz vezető ajtót, s útközben a fel-

pattintható pisztolytáskájából elővett egy kulcsot, amellyel bezárta a fegyverét a 

fegyvertartó széfbe. Kivett egy másik, egészen apró kulcsot, és kinyitotta Passman 

bilincsét, amellyel a csuklóit kötötték össze. 

- 452-es egység - utánozta Passman. - Mondja, 452-es! Tíz-hét a Parktól 2600 

tömbben. Tíz-négy, 452-es. Robin Inn, ebédidő. Á, tíznégy... 

- Hogy maga! - esett le a 452-es álla, és mélységesen megsértődött. - Szóval 

maga az! Az a dög a rádiós központból! 

- Maga meg az az ostoba seggfej, aki mindig a Kilences Gépgyár mögött bujkál, 

és az eszetlen, kibaszott játékait játssza! A Tetris Pluszt, a Q*Bertet, a Pac Mant, a 

Boggle-t! - vágta a fejéhez Passman. 

- Micsoda?! - dadogta meglepetten a 452-es.  

Passman most már a markában tartotta. 

- Mindenki tudja magáról - folytatta, miközben Reflogle seriff-helyettes elvette 

a letartóztatási nyomtatványokat a 452-estől, és belefogott Passman motozásába. 

- Úgy fest, hogy most teljes szigorával sújt le magára a törvény, kislány - 

mondta Reflogle. - Nehéz éjszakája lehetett otthon, ha így viselkedett. De Passman 

oda sem hallgatott. 



- Magán röhög az egész rádiós központ! - folytatta a 452-es elleni kirohanását. 

- A B buzi, nem bravó, a H Henry és nem hotel, maga sötét seggfej! Mégis, minek 

képzeli magát, pilótának? 

- De most már csillapodjon - szólt rá Reflogle seriff-helyettes, és kihalászott 

nyolc negyeddollárost Passman szoknyazsebéből. 

Passman ujjait végiggörgette a festékpárnán, és a tekervényeit és a hurkáit 

egy tíz ujjlenyomatos kártyára tette át, majd elkészítette a kötelező fényképeket. 

Kikérdezte az álneveiről, s ha nem tudja, mi az álnév, a fedőneveiről. Bezárta egy 

előzetes zárkába, amely egy öltözőszekrénynél nem volt sokkal nagyobb. Volt ben-

ne egy kemény pad, amelyre leülhetett, és egy kis négyszögletes háló, amelyen 

Passman kiláthatott. Ebédre cseresznyés gyümölcskocsonyát, túrót és 

halrudacskát kapott. 

 

Richmond város rendőrbírósága a rendőr-főkapitányság földszintjén volt, az 

információs pulton túl, a Sally l-es beálló és a zárkasor közvetlen közelében. Dél-

után négyre járt. Vince Tittle pocsékul érezte magát az életével és a munkájával 

kapcsolatban. Nem esett nehezére visszatekinteni, és látni, hogy repedt meg az 

üveg, csorbult ki a porcelán, kozmáit oda a tej. Belebukott egy szívességbe. Eladta 

a lelkét egy állásért, amely nem sokban különbözött attól, mintha egy autópályán 

díjbeszedő lett volna. Tittle nem volt mindig ilyen rossz véleménnyel magáról. Négy 

évvel ezelőttig elégedett volt azzal, hogy a halottasházban fényképész lehet. Büszke 



volt rá, hogy tökéletes fotókat készít a mérlegre tett szervekről. A megvilágítás és a 

zárkioldás bűvésze volt. Művészi alkotásai a bíróság elé kerültek Ügyészek, védő-

ügyvédek, bírák és esküdtek gyönyörködtek bennük. A vezető halottkém rajongott 

érte. A halottkém helyettesei és a bűnügyi szakértők is. A vádlottak gyűlölték. 

Tittle-t az igazság utáni mohó vágya sodorta bajba. A pokolba vezető úton akkor 

indult el, amikor belépett az Urak Kompenzációs Klubjába, amelynek több száz 

tagja volt olyan képzettséggel, készséggel és tehetséggel, amellyel Tittle nem vehet-

te fel a versenyt. Karácsonyi lapokhoz, naptárakhoz, érettségik és első bálok al-

kalmával családi fényképeket készített, és a tehetségét virtuális készpénzre váltot-

ta, amelyből tíz százalékot levontak, és ezt a klub kapta. 

Tittle attól fogva a valóságban már ritkán vásárolt. Mondjuk, esküvői fényké-

peket készített, és keresett ezer virtuális dollárt, amelyet virtuálisan tetőjavításra 

költött. Tittle szenvedélyesen ragaszkodott a fényképezőgépéhez. Hamarosan vir-

tuálisan gazdag lett, és így ismerkedett meg Nicholas Endo bíróval, aki a feleségé-

vel harcolt és vesztésre állt. Endo bíró úgy vélte, hogy a feleségének viszonya van a 

fogorvosával, Bull Ehrharttal, és rajta akarta kapni. Tittle sosem felejtette el, amit 

Endo egy este a klubházban való iszogatás után mondott. 

- Virtuálisan mindened van, Vince, amire csak egy férfi vágyhat - jegyezte meg 

a bíró, miután kifizetett öt virtuális dollárt egy nagyon is valóságos italért. - De 

van valami ebben a klubban, amit nem vásárolhatsz meg, és szerintem én tudom 

is, mi az. 

- És mi lenne az? - kérdezte Tittle. 



- Szereted a bíróságot. A törvényt - sorolta a bíró. - De a holttestek fényképe-

zése egy idő múlva unalmassá válik. Muszáj, hogy így legyen.  

És valószínűleg mindig is így volt. Tittle lassan lötykölte körbe a poharában a 

Maker's Mark whiskyjét. Mély fájdalmat érzett az igazság hallatán. 

- Ugyan már - hajolt át az asztalon a bíró, és a hangja Tittle-t a cicc- cicc, ci-

cuskára emlékeztette. - De tényleg, Vince, mekkora szakmai kihívást jelent egy 

mérlegre tett májat lefényképezni, vagy egy deszkára kitett agyat, gyomortartal-

mat, kis pohárka epét vagy vizeletet, harapásnyomokat, emberek fejébe vágott fej-

szét? 

- Igazad van - motyogta Tittle, és intett Seunghoonnak, a koktélokat felszolgá-

ló pincérnőnek. - Ezt a kört én fizetem. 

- Mit hozzak, édes? - kérdezte Seunghoon. 

- Még egy kört kérünk. Van Booker's? 

- A fenébe! Sajnos, nincs, kicsikém. De tudod, mit? Szerintem Mr. Macknek 

van az éttermében. Remek italkészlete van. 

- Be kell szereznünk - hozta meg az ítéletet a bíró. - Az emberiség történetének 

legjobb whiskyje. Százhúsz fokos, és innen Kínáig elröpít. Ha legközelebb a város-

ba érkezik egy új film, Vince, vegyél le egy-két hírességet Mackkel, és Mack fel-



akaszthatja a képet az éttermében. Kérsz érte kétszáz virtuális dollárt, aztán azon 

veszel magadnak Booker's-t. 

- Oké - egyezett bele Tittle. 

Addig csordogált a beszélgetés, míg a bíró a lényegre nem tért. 

- Szerintem pompás rendőrbíró válna belőled, Vince - mondta, és pöfékelt az 

illegálisan beszerzett kubai szivarból. - Mindig is ezen a véleményen voltam - fújt 

egy füstkarikát. 

- Nagy megtiszteltetés volna - ismerte el Tittle. - Örülnék, ha esélyem nyílna a 

rosszakat megbüntetni. Már korábban is szerettem volna. 

- Mit szólnál egy hoci-neszéhez? 

- A cserebere már a véremben van - válaszolta Tittle.  

Endo bíró ezek után elmondta, hogy Mrs. Endo hűtlenségéről egyértelmű bi-

zonyítékot, fényképeket akar. Nem érdekli, ha összemásolja. Az sem, hogy Tittle 

hogyan készíti el őket. Endo mindössze a házát, a kocsiját és a kutyáját akarja 

megtartani, és azt szeretné, mondta, ha a felnőtt gyerekei az ő oldalára állnának. 

- Nem lesz könnyű - tette hozzá, és az állkapcsa megfeszült. - Tudom, mert 

már mindennel próbálkoztam, ami csak eszembe jutott. De ha véghezviszed, gon-

doskodom rólad.  



Tittle másnap munkához látott. Hamarosan kiderítette, hogy Mrs. Endo mo-

dus operandija olyan egyszerű, hogy az már a bonyolultság határát súrolja. Bull 

Ehrhartnak negyvenhárom rendelője volt a különböző bevásárlóközpontokban 

Richmondban és a környékén, valamint további huszonkettő távolabb, például 

Norfolkban, Petersburgban, Charlottesville-ben, Fredericksburgban és a Tennes-

see állambeli Bristolban. Mrs. Endo kétszer egy héten különféle álneveken más- 

más rendelőben kért időpontot a rendelési idő végén. Amikor végigjárta a rendelő-

ket, kezdte elölről. Megváltoztatta a kiejtését, a hajszínét és a frizuráját, kísérlete-

zett a sminkjével, a szemüveggel és a divattervezőknél vásárolt ruhákkal.  

Tittle heteken át nem járt eredménnyel. A házasságtörő pár nagyon óvatos és 

agyafúrt volt. Tittle már éppen feladta volna, amikor a konyhaablakánál talált egy 

döglött varjút, amely azért repült neki az ablaknak, mert Tittle sejtése szerint nem 

látta az üveget, és belehalt a fejsérülésébe. Tittle-nek támadt egy ötlete. A döglött 

varjút a mélyhűtőbe tette. Egy fényképezőgépet és egy állványt sárgára festett. Ké-

ső délután követte Mrs. Endót a Staples Mill Roadon levő 17-es számú fogászati 

rendelőbe, Ukrops közelében, majd felállította a parkolóban az álföldmérő eszközt. 

Délután fél hat volt. Az egyetlen iroda, amelyben égett a villany, a sarkon volt, az 

ablakot csukott redőny takarta.  

Tittle adott Mrs. Endónak és dr. Ehrhartnak egy negyedórát, hogy belemele-

gedjenek, miközben a 1200 milliméteres teleobjektívet beállította, és a gépre kap-

csolta a kioldózsinórt. A kabátzsebéből kihúzta a fagyasztott varjút, és az ablak-

nak vágta. A madártetem gyomorforgató hanggal csapódott az üvegnek, amely 



megrázkódott. A redőny hirtelen felszaladt. A fogorvos kinézett, körülpillantott, az-

tán a földre tekintve felfedezte a szegény madarat, amely az üvegnek vágódott. A 

meztelen Mrs. Endo a szájához kapta a kezét, és szánakozva csóválta a fejét. Egyi-

kük sem figyelt fel az élénksárga készülékével a munkáját végző földmérőre.  

A válás során a bíróság Endo bíró javára ítélt, aki cserébe kinevezte Tittle-t, 

ahogy a csereügyletükben megígérte. Tittle békebíró bűntudata az évek múlásával 

egyre csak nőtt. Amikor Endo bíró időnként felhívta, hogy emlékeztesse a szíves-

ségre és arra, hogy úgy kell sírba szállnia - ez esetben a Hollywood temetőben -, 

hogy nem említi az álomkarrierjét lehetővé tevő titkos cserét, lehangolt és megfé-

lemlített lett.  

Tittle bíró úr soha egy léleknek sem szólt. De Istennek megvallotta a bűnét, és 

kárpótlást ígért. Többé nem fényképezett. Kilépett a kompenzációs klubból. A ta-

gokat feljelentette az adóhivatalnál. Feljelentette a szomszédját, aki illegálisan kö-

tötte be a kábeltévét. Bejelentést tett a hölgyről, aki lejárt kuponokkal próbált az 

élelmiszerboltban vásárolni. Beismerte, ha hibát követett el. Alázatos volt és szor-

galmas.  

Tittle békebíró a gonosztevőkkel, bolondokkal, romlott kölykökkel és buta 

rendőrökkel szemben tanúsított „zéró toleranciájáról” lett híres. Csodálták az igaz-

ságosságáért és az igazmondásáért, amit olyankor mutatott, amikor valakit igaz-

ságtalanul vádoltak. Mindez előnyös és előnytelen is volt Rhoad rendőrbiztos 

szempontjából, aki több mint húsz éve nem foganatosított letartóztatást. Amikor 

végignézte a virginiai büntető törvénykönyvet, és a Passman ellen felhozható vá-



dakat gyűjtötte össze, biztosra vette, hogy Tittle rendőrbíró együtt érez majd vele, 

és legalább életfogytiglanra ítéli Passmant, valamint a börtönben még tévézést sem 

engednek neki, nem fellebbezhet és nem pereskedhet. Tittle hátranyúlt a kávégép-

hez egy újabb kávéért, komor szürke zakója a szék támláján volt, amikor Rhoad 

megjelent az ablakánál. 

- Végzésekre van szükségem - jelentette be Rhoad. 

- Miből gondolja, hogy most fogadni tudom? - kérdezte Tittle. 

- Mert ha jól látom, semmi dolga - felelte Rhoad. 

- Nos, éppenséggel van - mondta Tittle a golyóálló üveg kis nyílásánál. - Egy-

két órát várathatnám, de hazakészülök. Ezért hát essünk túl rajta!  

Tittle kitolt egy fémtálcát és Rhoad beletett egy vaskos kötegnyi letartóztatási 

formanyomtatványt. Tittle behúzta a tálcát, majd nekifogott átnézni őket. Sokáig 

nem szólt egy szót sem, Rhoad pedig az üvegen át figyelte. 

- Biztos úr - szólalt meg végül Tittle. - Hallott már a vádszaporításról? 

- Természetesen - felelte Rhoad, aki megszokta a kvótákat, és úgy vélte, hogy a 

rendőrbíró hízeleg neki. 

- Bűncselekmény elkövetése közben rendőrségi rádió alkalmazása - kezdte so-

rolni Tittle a vádakat. 



- Az igazságszolgáltatás akadályozása. A letartóztatott tudatosan megkísérelte 

megakadályozni az említett rendőrtisztet kötelessége teljesítése közben. 

Tittle áttért a következőre. 

- Sértő kifejezések használata. 

- Hallania kellett volna! - méltatlankodott Rhoad. 

- Rendzavarás nyilvános helyen. A törvényes eljárással szembeni ellenállás, il-

letve annak akadályozása. - Tittle kinézett az olvasószemüvege fölött. - Természet 

elleni vétség? 

- Megragadott - vörösödött el Rhoad. 

- A végbélnyíláson át nemi kapcsolatot létesített magával? 

- Nem, uram. 

- Szájjal létesített volna? 

- Csak amiket mondott. 

- Ez nem mondott dolgokra vonatkozik, biztos úr. Mi a helyzet a bestialitás-

sal? 

- Azaz, uram! Bestiaként viselkedett! Borzalmas volt! 



- Rhoad biztos úr - kezdte kemény hangon Tittle -, a bestialitás állatok meg-

dugását jelenti, nem pedig annak megalapozott gyanúját. - A megsemmisítőbe 

szánt iratok közé dobta a letartóztatási nyomtatványt. - Lássuk csak! - folytatta. - 

Egy testrész megragadása, kisajátítása, annak ismétlődő kihasználása. 

- Nem eresztett el - mondta Rhoad. Az emlék láthatóan fájdalommal töltötte el. 

- T-RÁ-G-Á-R, nem V-Á-J-Á-R - mondta lassan és tagoltan Tittle, és a jelentést 

a papírkosárba hajította. - Más tulajdonának felkeresése azzal a céllal, hogy abban 

kárt okozzon. 

- Ugyanaz, uram. Megérintette a tulajdonomat, uram. 

- Miféle tulajdonát, Rhoad biztos úr? 

- Nos, a nemi szervemet. Megpróbált kárt tenni benne.  

Ez a jelentés is a papírkosárban végezte a többi mellett. 

- Tilosban járt, miután ezt megtiltották neki - olvasta Tittle. 

- Mondtam, hogy hagyja abba. 

- Súlyos nemi vétség. Ezt miképpen sütötte ki? 

- A nemi szervemet támadta meg - emlékeztette Rhoad. 



- Gondolom, ugyanezért írta a nemi erőszak kísérletét. 

- És ha ön lett volna a helyemben? 

- Nemi tettlegesség, erőszak. Nem annak megalapozott gyanúja - mondta fe-

szülten Tittle. - És hohó! A kormányzó és közeli családja ellen intézett fenyegetés? 

- Azt mondta, hogy: „Megkeresem a kormányzót vagy a feleségét, vagy a gyere-

keit, vagy a rokonait! És akkor majd sajnálhatja!” 

Rhoad elfordította a tekintetét. Ebben nem volt teljesen biztos. Sok mindenre 

már csak elmosódottan emlékezett. Tittle összegyűrte a jelentést, és a földre dobta. 

- Szóbeli fenyegetések. Foglyok által okozott sebek. Testi sértés és tettlegesség. 

Szándékos testi sértés. Súlyos, szándékos megsebesítés.  

Tittle egyik jelentést a másik után gyűrte össze, és a szemétkosárba hajította 

őket. 

- Lövöldözés, csonkítási vagy gyilkossági szándékkal végrehajtott késszúrás. A 

rend megóvásán munkálkodó parancsának való ellenszegülés. Árulás. Árulás? 

- A letartóztatott a tekintély zászlaja alatt szegült ellen a törvénynek - idézte 

Rhoad. - Az államközösségnek üzent hadat, amikor rám támadt. 

- Pszichológusra van szüksége. 



- Az államközösség állampolgára vagyok, nem? - érvelt Rhoad. 

- Miért ragadta meg ez a nő a nemi szervét, biztos úr? - Tittle még sosem ta-

lálkozott ekkora idiótával. - A semmiből támadt magára? Provokálta? Elutasított 

szeretője volt? 

- Meg akart akadályozni abban, hogy büntetőcédulát tegyek a kocsijára - ma-

gyarázta Rhoad. 

- Nem veszem be. 

- Nos, ami azt illeti, párszor már előtte is megtettem - vallotta be Rhoad. 

 

Brazil elég bölcs volt, hogy megkérje Feuer kormányzót, tegye ki a vendégeit 

egy háztömbbel a rendőr-főkapitányság előtt, így sikerült elkerülnie egy olyan jele-

netet, amelyet nehéz, sőt lehetetlen lett volna megmagyarázni. 

- Elviszlek a Virginiai Orvosi Központba - mondta Brazil Gyomnak, mialatt 

egymás mellett baktattak a járdán. - Aztán idehívjuk anyádat, hogy vigyen haza. 

Nem akarhatod a fogdában bezárva tölteni az éjszakát. 

- De igen! - erősködött Gyom. 



Brazil felfigyelt, hogy Gyom nagyon zaklatott, és a szeme ide-oda jár, mintha 

attól tartana, hogy valaki követi őket. 

- Nem igazodom el rajtad - folytatta Brazil. - És tudod, miért? - Kinyitotta a 

főkapitányság alsó szintjére vezető dupla szárnyú ajtót. - Mert nem mesélsz el 

mindent, Gyom. Elhallgatsz valamit.  

Gyomnak nem volt mondanivalója. Brazil kölcsönvett egy autót, aztán tudatta 

a rádiós központtal, hogy hova tart.  

 

Gyommal a kórház sürgősségi osztályán ültek, ahol a fiút nem látták el, mert 

egyik szülője sem volt jelen. Gyom anyja nem vette fel a telefont, és nem volt a 

munkahelyén. Gyom apja elment füvet nyírni, és nem hívta vissza Brazilt. Brazil 

rádiója nem működött a kórház falain belül. Brazil úgy érezte, mintha elvágták 

volna a külvilágtól; dühös volt, tehetetlen és kétségbeesett. Brazil végre talált egy 

bírót, aki engedélyezte a kezelést, ami meg is oldotta volna a problémát, ha a dél-

után derekán nem történt volna egy iskolai buszbaleset. A sürgősségiek csak éjjel 

tizenegy körül kerítettek sort Gyomra, amikor egy nővér lemosta a sebét, és rátett 

egy pillangó alakú rögzítő tapaszt. 

- Nem értem - hajtogatta Brazil Gyomnak, amikor visszafelé indultak a rend-

őr-főkapitányságra. - Biztos, hogy van édesanyád?  



Brazil látta, hogy a megjegyzés fáj Gyomnak. 

- Nem nagyon veszi fel napközben a telefont, amikor alszik, és napközben so-

kat szokott aludni. 

- Máskülönben miért nem veszi fel? 

- Mer' a papa gyakran hívja, és nagyon aljas dolgokat mond neki. Nem'tom, 

miért, és biztos megvan neki a mama száma, mer' néha a papánál is vagyok.  

Leparkoltak az épület mögött, és Brazil bekísérte Gyomot a rendőrségre. Elvo-

nultak az információs pult előtt. Gyomot láthatóan nem érdekelte, hova viszik. A 

hangulata egyre mélyebbre süllyedt. 

- Tudsz valamit - mondta Brazil. - Valami nagy dologról tudsz, ami miatt ret-

tenetesen félsz. 

- Nem félek semmitől - bizonygatta Gyom. 

- Mindannyian félünk valamitől - felelte Brazil.  

Megbilincselt rabok szállingóztak ki-be, magukban motyogva, dülöngélve és 

páváskodva, némelyik napszemüvegben és menő ruházatban, sokan belőve vagy 

részegen mentek a zárkák felé. A levegő sűrű volt a testek kipárolgásától, az alko-

holtól és a marihuánától. Brazil jobbra fordult, és belépett egy másik kétszárnyú 

ajtón. Benyitott egy falba épített íróasztalokkal zsúfolt, szürke kis szobába, ahol 



műanyag székek és kellemetlen, tisztátalan életektől szennyezett, rút, zöld kárpi-

tozású padok álltak. Brazil a telefonhoz lépett és a telefonos ügyeletet ellátó felvé-

telis tiszt személyhívójának számát tárcsázta. Az asztalon egy ócska rádiót talált, 

és Brazil a 98,1-es frekvenciára állította. Feltelepedett az asztalra, és Gyomra né-

zett. 

- Beszélgess velem! - kérte Gyomot. 

- Nincs mit mondanom - felelte Gyom, és leült egy padra. 

- Miért döntöttél úgy, hogy befested a szobrot? 

- Kedvem támadt hozzá. 

- Valaki rád parancsolt? A Csukák egyike? 

- Semmit sem tudok a Csukákról. 

- Marhaság - legyintett Brazil. - Hol szerezted az ujjadra tetovált számot?  

A bemondó a pénzkiadó automatánál elkövetett gyilkosságot taglalta, és Brazil 

fáradtságán és csalódottságán eleinte nem hatolt át a hír és az áldozat neve. Aztán 

hirtelen beugrott. 

- ...az áldozatról bebizonyosodott, hogy egy hetvenegy éves Church Hill-i lakos, 

akit Ruby Sinknek hívtak... 



- Várjunk csak! - kiáltott fel Brazil, és felhangosította a rádiót. 

- ...pénzt vett fel az automatából, ott azonban elrabolták, és a saját kocsijában 

agyonlőtték. Egy Csukák elnevezésű banda vállalta a felelősséget. Ugyanez a ban-

da vállalta magára Jefferson Davis szobrának a meggyalázását a Hollywood teme-

tőben... 

Brazil magánkívül volt. Ökölbe szorított kézzel, őrjöngve járkált fel-alá. Zava-

rodott és hitetlenkedő volt, ahogy maga elé képzelte Ruby Sinket, és eszébe jutott, 

mikor hívta fel utoljára. 

- Nem! - kiabálta. – Nem! 

Brazil a falat verte, és belerúgott a szemetesbe, amely elrepült, és papír, sült 

csirkés dobozok és gyorséttermi csomagolás ömlött ki belőle. 

- Hogy tehették ezt egy tehetetlen öregasszonnyal! 

A Miss Rubyval folytatott utolsó beszélgetése jutott az eszébe. Hallotta az 

öregasszony hangját. Kihasználta, hogy féltékennyé tegye Westet. Brazil olyan erő-

sen szorította össze az öklét, hogy a körmét a tenyerébe vájta. Megragadta Gyom 

vállát. 

- Ismered őket, tudod ki tette! - kiabálta veszett dühvel. - Éppen most gyilkol-

tak meg valakit, Gyom! Valakit, akit ismertem! Aki semmit sem követett el senki 



ellen! Egy embert, akinek neve volt, családja, és most azoknak, akik szerették, ép-

pen úgy meg kell birkózniuk az elvesztésével, mint neked Tornádóéval! 

Gyom döbbenten meredt rá. 

- Ilyen szörnyetegeket akarsz megvédeni? 

Brazil eleresztette Gyomot, és a szoba másik végébe ment. Megpróbált ural-

kodni magán. Remegett, a szíve úgy zakatolt, hogy érezte a nyaki verőere lükteté-

sét. 

- Igyekeztem elmondani a számítógépen - szólalt meg szomorúan Gyom. 

- Nekem? De mit? 

- A halas térképpel.  

Brazil agya lefagyott. 

- Az AOL-on. A csukás térképpel - magyarázta Gyom. 

- Csuka mint hal? - kezdett felocsúdni Brazil. 

- Aha. Csináltam egy papírmasé csukát Mrs. Grannis óráján. Így próbáltam 

elmondani, hol vannak. 



- Várj csak! - Brazil odahúzott egy széket, és leült. - A térképen a hal. Ott van 

a Csukák klubja?  

Gyom bólintott. 

- A Southside motel mögött. Egy nagy falap zárja el. 

- Vagyis jártál már ott? 

- Esküszöm, hogy nem akartam. De Füst rákényszerített, és meg is vert. - 

Gyom nem nézett fel. 

- Ki az a Füst? - kérdezte Brazil. 

- Betört a garázsba, és elvitte az összes fegyvert. És engem is kényszerített, 

hogy vele menjek, és tartottam neki a párnacihákat. Szóval, gondolom, ezért meg a 

többiért lesittelnek, és nem érdekel, mer' ha kiteszem innen a lábam, Brazil biztos 

úr, akkor Füst biztos kinyír. Tudom. Már biztos keres. Ezért mondtam, hogy csuk-

jon le. 

- Tudod Füst igazi nevét? 

- Csak Füstnek hívják. Más nevet nem hallottam. 

- Egy iskolába jártok? 

- Aha. 



- És nem tudod az igazi nevét? 

- Végzős, és más végzőst nem ismerek, csak azokat, akikkel rajzra járok, és 

Füst sosem járt rajzra. Se a zenekarba. 

- Sokszor kerül bajba az iskolában? 

- Észre sem vettem, amíg meg nem keresett és rám nem talált a zenekari pró-

bateremben. Megkérdezte, hogy akarom-e, hogy reggel iskolába hozzon, és valami 

azt súgta, hogy nemet mondjak. Aztán mire észbe kaptam, már fegyverről meg a 

Csukákról beszélt, és hogy a suliban senki sem érdemli ki, hogy Csuka legyen, 

csak az, akit ő választ ki. És azt is mondta, hogy különleges dolgokra született. 

- Mondta, hogy mik azok a különleges dolgok? 

- Csak azt hajtogatta, hogy mindenki megismeri majd a nevét. Híresebb lesz, 

mint Tornádó valaha is volt, mer' Tornádóról még mindig vannak fényképek, és a 

trófeáit is őrzik a vitrinben, így biztos onnan tudott róla. 

- Gondolj csak vissza, Gyom! - tette a kezét Gyom vállára Brazil. - Tervezett 

Füst valamit, ami híressé teheti? Valami rosszat esetleg? 

- Azt hiszem, embereket akar lelőni - felelte Gyom. 

  



Harminckettedik fejezet 

 

Brazil megpróbálta kitalálni, mit tegyen. Ha Füst azt tervezi, hogy félautomata 

fegyverekkel bukkan fel az iskolában, és annyi embert szed le, ahányat csak bír, 

Brazilnak gyorsan kell cselekednie. Felkapta a telefont, és felhívta Westet, akit ál-

mából keltett fel. 

- Azonnal gyere ide! - mondta. - És ne kérdezd, miért! 

- Hol az az ide? - kérdezte kábultan West. 

- A főkapitányságon. Holnapra annyi zsarut kell küldenünk a Godwinba, ahá-

nyat csak tudunk, hogy Füstnek eszébe se jusson odamenni. Máris hozzá kell fog-

nunk.  

West megpróbált magához térni. Brazil hallotta a motozását a vonal másik vé-

gén. 

- Két óra múlva a nyomozati osztályon találkozunk - mondta Brazil. 

- Oké.  

Gyom egyre ijedtebb lett. A felsőjét babrálta, és úgy sóhajtozott, mintha nehe-

zére esne levegőt venni. 



- Különböző dolgokra kényszerített. Pisztolyt szorított a fejemhez, és azt mond-

ta, lelő, ha nem teszem meg. Aztán pár héttel ezelőtt egyszer csak nem jött többé 

iskolába. 

- És nem vitt be kocsival sem. - Brazil mindent lejegyzett, amit tudott. 

- Kitett, és elhajtott. Aztán úgy intézte, hogy elkéssek, magával cipelt, és elma-

radtam miatta a zenekari próbákról. Pedig szombaton az Azálea Parádén játszot-

tam volna. - A szemében kihunyt a fény. - Egész évben próbáltam. Gondolom, 

most már nem játszhatok. 

Megszólalt a telefon, és mindketten összerezzentek. Brazil felvette a kagylót. 

Idegesen és kissé türelmetlenül magyarázta Charlie Yates letartóztató tisztnek 

Gyom törvényszegéseit. 

Brazil a 18.2-125-ös kód megszegésével vádolta Gyomot: „bármely temetőben 

való éjszakai tiltott tartózkodással”, ami egy negyedrendű vétség volt. Valamint a 

18.2-127-est hozta fel ellene: „templomok, egyházi tulajdon, temető, temetkezési 

hely stb. feldúlásával, ill. eltulajdonításával, ami elsőrendű vétségnek számított, 

aztán a 182.2.-138-1-est: „Köz- ill. magánlétesítmények szándékos és rossz szán-

dékú megkárosításával vagy-rongálásával”, ami szintén elsőrendű vétség vagy 

bűntett volt, attól függően, hogy mekkora volt az okozott kár. 

- Szóval akkor melyik legyen? - tudakolta Yates. 



- Az elsőrendű vétség - döntött Brazil. - Nem tudni, mennyibe kerül a szobor 

letisztítása. Ha meghaladja az ezer dollárt, akkor tárgyaláson kell rendezni.  

Gyom tágra nyílt szemmel bámult Brazilra. Láthatóan nem fogott fel semmit. 

Rémült volt. 

- A tárgyalás pénteken lesz - mondta Yates. - Van valakije, aki...? 

- Reggel legyen - szakította félbe Brazil. - Nagyon fontos, Charlie. 

- Oké, felőlem! - Yatesnek édes mindegy volt. Brazilnak azonban nem. Az e 

havi bírósági beosztásból tudta, hogy Maggie Davis bírónő elé kerülnek az ügyek. 

A bírónőnek az volt az irányelve, hogy a tárgyalásai csak akkor nyilvánosak, ha a 

fiatalkorú bűncselekményt követett el, és Brazil nem akarta, hogy Gyom meghall-

gatására nyilvános tárgyaláson kerüljön sor. Nincs szükség arra, hogy egy riporter 

a tárgyalások végigjárása közben benézzen. Brazil azt akarta, hogy csak az ügyvé-

dek és a bíró hallják, amit Gyommal elmondanak. 

- Van valakije, aki ma este eljön érte és hazaviszi? - kérdezte Yates. 

- Nem sikerült megtalálnunk az édesanyját.  

Az anya a műtőben volt, és nem lehetett zavarni, nem mintha Brazil különö-

sebben törte volna magát. Gyom nem akart hazamenni, és Brazil sem szerette vol-

na, ha otthon tölti az éjszakát. 



- A fogdában nincs szabad ágy. Most ellenőriztem - közölte Yates. 

- Soha nincs - mondta Brazil. 

- Ha nem mehet haza, akkor reggelig egy előzetes cellában lesz. 

- Rendben van - hagyta helyben Brazil, és nem vette le a szemét Gyomról. - 

Amint ideérsz, aláírom a kérvényt, és átveheted tőlem. És kérlek, nagyon siess, 

Charlie! Sok minden van folyamatban.  

Gyom egy olyan fogdába került, ahol nem volt ablak. A cella szekrénynél alig 

volt nagyobb, minden rozsdamentes acélból készült, még az ágy is. Gyom képtelen 

volt aludni. Kibámult a kis rostélyon, és figyelte, ahogy más gyerekeket kísérnek 

be, akik Betegre, Csipogóra, Istenségre és Kutyára emlékeztették. Senki sem em-

lékeztette Füstre, mert Füst nem úgy nézett ki, mint amilyen valójában volt. Sötét 

volt, amikor Brazil rendőrtiszt erre a helyre kísérte. Fiatalkorúak Nevelőotthoná-

nak nevezték, de semmilyen otthonhoz nem hasonlított, amelyben Gyom valaha is 

megfordult. Nem látta, milyen kívülről, de tudta, hogy a város rossz hírű negyedé-

ben van, mert mielőtt odaértek, elhajtottak a börtön előtt. A börtönt kivilágították, 

a borotvaéles szögesdrót kötegei úgy csillogtak, mint a késpengék, amelyekkel meg 

akarnak vágni valakit.  

Gyommal forgott a világ, és mellkasában mintha jeges kéz markolta volna meg 

a szívét. Még mindig dühös volt, hogy le kellett vetkőznie, és be kellett mennie a 

zuhanyozóba. Amikor kijött, egyenruhába kellett bújnia, ami nem tette büszkévé, 



inkább arra a ruhára emlékeztette, amelyben a papája csatornát tisztított és sö-

vényt nyírt, amikor éppen nem azt a pénzt játszotta el, amit keresett. 

- Hé! - verte az ajtót Gyom. 

Valaki káromkodott, és egy seriff-helyettes azt magyarázta egy pimasz és ag-

resszív kölyöknek, hogy mi minden rosszat csinált, és miért fog mindezért megfi-

zetni. Gyom orra előtt hirtelen felbukkant egy seriff-helyettes arca; csak a fémrács 

cikcakkjai választották el őket egymástól. Gyom orrát cigaretta és hagyma illata 

csapta meg. 

- Valami gond van? - kérdezte a seriff-helyettes. 

- Szeretnék a rendőrtisztemmel beszélni! - mondta Gyom. 

- Hó! - kiáltott hátra a seriff-helyettes. - Beszélni akar a rend-őr-tiszt-jé-vel! 

Nevetés és cikizés harsant. 

- Micsoda? Saját rendőrtisztje van. Nem semmi - pimaszkodott a seriff-

helyettes. 

- Azzal, aki behozott - magyarázta Gyom. - Mondja meg, hogy beszélnem kell 

vele! 

- Majd megmondod neki a tárgyaláson. 



- Mikor lesz? 

- Reggel kilenckor. 

- Meg kell tudnom, hogy felhívta-e a mamámat! - kiabálta Gyom. 

- Talán mielőtt megszegted a törvényt, az előtt kellett volna a mamádra gon-

dolnod - vetette oda a seriff-helyettes. 

 

Harmincharmadik fejezet 

 

Nem sokkal hajnali három után egy terrorelhárító kommandó csapott le a 

Csukák klubházára a Southside motel mögött, de nem talált ott senkit. A rend-

őrök se fegyvert, se lőszert nem találtak, csak italt, szemetet és mocskos matraco-

kat. Brazil és West telefonáltak, mindketten külön-külön fülkéből a nyomozói osz-

tályon belül.  

Brazil a Godwin igazgatónőjét, Mrs. Lillyt hívta fel otthon, és amikor az asz-

szony rájött, miről van szó, az iskolában találkozott a tanulmányi iroda vezetőjé-

vel, és nekifogtak az iratok átnézésének. Végül annyit derítettek ki, hogy Füst va-

lódi neve Alex Bailey, de az iskolai nyilvántartásban megadott cím nem létezett, a 

telefonszámon senkit sem találtak, és egyetlen fényképet sem őriztek róla. Az isko-



lai évkönyv még nem jelent meg, és amikor ellenőrizték azokat, akikről már ké-

szült fénykép, Füstöt nem találták közöttük. Mindössze azt tudták, melyik órákra 

járt, és hogy előző nyáron az észak-carolinai Durhamből költözött ide, ahol nem 

létezett az a homályos magán-középiskola, ahonnan állítólag áthelyezték. Brazil 

felhívta a városi telefonkönyvben az összes Bailey-t; sorban ébresztette fel az em-

bereket. Egyiknek sem volt Alex nevű családtagja, aki a Godwin középiskolába 

járt. 

- Hogy az ördögben nem bukott le? - kérdezte Brazil Westtől. - Hamis címet, 

telefonszámot használ, hamisan adja meg a korábbi középiskolája nevét, és ki 

tudja, még mit.  

West rágyújtott egy Carltonra. Hónapokkal ezelőtt már egyszer leszokott, de 

ilyen pillanatokban szüksége volt egy barátra. 

- Ki ellenőrzi? - kérdezte. - Emlékszel olyan esetre, amikor a középiskoládból 

valaki hazatelefonált vagy otthon keresett? 

- Nem emlékszem. 

- Hát engem biztosan nem kerestek. Az emberek többségét csak akkor hívják, 

ha bajba kerül. És úgy fest, hogy pár héttel ezelőttig egy átlagos, magánakvaló 

senki volt. Akkor hirtelen órákat mulaszt, vagy egyáltalán nem megy be az iskolá-

ba. Talán az iskola idővel keresni kezdi. És tudod, akkor már késő lesz. 



- Kíváncsi vagyok, tudnak-e róla a szülei. - Brazil a műanyag pohárban vala-

mikor még iható kávéja után nyúlt. 

- Tagadják. Esetleg védik. Nem akarnak szembesülni vele, és soha nem is fo-

gadták el. Semmi kétségem afelől, hogy ez a kölyök nem új a rendszerben. Sehol 

sincs róla fénykép, így az évkönyvben sem, ahogy a többi kis bűnözőről sem, így 

nem tudjuk, hogy néz ki. Bármiben lefogadom, hogy priusza van Észak-

Carolinában, és valószínűleg a Dillon középiskolából helyezték át - utalt szarkasz-

tikusan az észak-carolinai Butnerben levő, fiatalkorúak számára fenntartott javí-

tó-nevelő intézetre. - A kibaszott családja meg feltehetően akkor költöztette ide, 

amikor betöltötte a tizenhatot, és törölték a priuszát. A seggfej most olyan tiszta 

lappal indul, mint egy kiscserkész. 

Brazil a kávéját lötykölte. Mély lélegzetet vett, és lassan fújta ki a levegőt. 

- Szóval lefekszünk ma még? - kérdezte West. 

- Már vége az éjszakának - felelte Brazil. 

- Nincs kedved átjönni, megenni egy rántottát vagy ilyesmit?  

Brazil pillantásán szomorúság suhant át. 

- Ha előbb megállunk nálam - válaszolta. - Be kell ugranom valamiért.  



A northside-i Chamberlayne sugárúton az Azálea motel nem olyan hely volt, 

ahol a rendőröknek eszükbe jutott volna Füstöt keresni. Tetszett a névvel kapcso-

latos irónia, hiszen az Azálea Parádé két nap múlva lesz, gondolta. 

Arra az alkalomra nagy tervei voltak. Az egyágyas szobájának keskeny ágyán 

üldögélt, és arra gondolt, hogy a hely, ahol most van, nem sokkal jobb a klubház-

nál. Az Azálea motel olyan hely volt, ahova az emberek drogozni járnak, ahol meg-

gyilkolják őket, és ez még csak fel sem tűnik senkinek. Füst éjszakánként hu-

szonnyolc dollárt fizetett a hetes szobáért. Üres tekintettel bámulta a tévét, és mű-

anyag pohárból itta a vodkát. A híreket ellenőrizte. Hajnali hat után öt perccel 

megcsörrent a telefonja. 

- Mi van - mordult bele.  

Istenség kereste. 

- Ahogy mondtad, lerohanták a helyünket, bébi - közölte vele izgatottan. 

Füst mosolyogva nézte a sarokban szemeteszsákokban tartott fegyvereket és 

lőszereket. 

- Beteggel a mocskos könyvesboltnál parkoltunk, és az erdőből figyeltünk. És 

majd' meghaltunk a röhögéstől, bébi! Teljes felszerelésben rohantak be, nagy pus-

kákkal meg minden. Milyen igazad volt, édes, hogy időben szóltál, hogy menjünk 

onnan. De szeretném tudni, mikor láthatlak? 



- Most nem - válaszolta különösebb érdeklődés nélkül Füst, és a 357-es Colt 

tárát forgatta. 

- Nem bánnék egy kis hiányzol lelkesedést. - Istenség hangjából dühvel hatá-

ros sértettség áradt. Füst oda sem figyelt. A gondolatai visszaröppentek az öreg-

asszonyhoz és a félelméhez. Füst még soha ennyire nem ijesztett rá senkire. A ha-

talma megrendítette, és úgy a fejébe szállt, mint a vodka. Imádta azt az érzést, 

amely a ravasz meghúzásakor fogta el. Úgy elszállt tőle, hogy szinte nem is hallot-

ta a dörrenéseket, amikor kiloccsantotta az öregasszony agyát. Nagyot kortyolt a 

vodkából. 

- Mit mondsz a többieknek? - firtatta Istenség.  

Füst magához tért. 

- Miről? - kérdezte. 

- Ide sem figyelsz. - Istenség hangja élesebb lett. 

Füst igyekezett elkerülni Istenséggel a veszekedést. Istenség jelenetet rendez-

hetett, és Füstnek erre most igazán nem volt szüksége. 

- Csak fáradt vagyok - sóhajtott. - És hiányzol, majd' megőrülök, hogy szom-

bat estig nem láthatlak. Akkor viszont szabadok leszünk. 

- Hogyan? 



- Majd meglátod. 

- És mi lesz Kutyával meg a többiekkel? 

- Nem akarom, hogy a közelembe jöjjenek - mondta Füst. - Egyikőtök se jöjjön 

az Azálea Parádé közelébe! 

- Nem értem, mi a szar van egy bokorról elnevezett hülye parádéval. - Istenség 

nem lágyult meg. 

- Én leszek ott a király, bébi - hencegett Füst. 

- Mit csinálsz, talán felvonulsz? 

Füst nem bírta, ha Istenség szarkasztikus volt. Lecsapta a vodkás üveget, és 

helyére csattintotta a revolver üres tárát. Üresben leadott egy sorozatot a tévére. 

- Pofa be! - mondta a pokolbeli hangján, amelyet akkor használt, amikor vég-

bement rajta a változás. - Csak tedd, amit mondok, ribanc! 

- Mindig azt teszem - visszakozott Istenség. 

- És ne hívj többet! Ne gyere ide! A többiek nem tudják, hol vagyok, igaz? 

- Nem mondtam nekik egy szót sem. Akkor hát ejtesz? 

- Két napra. 



- És utána együtt vagyunk? 

- Amennyire csak lehet. 

 

Brazil csak egy pillanatra szaladt be a házába, és amikor visszajött West ko-

csijához, egy bevásárlószatyor volt nála, amelyben valamit hozott. Furcsa kifejezés 

ült az arcán. 

- Mi az? - kérdezte West. 

- Majd meglátod - felelte Brazil. - De most nem akarok róla beszélni. 

- Egy testrész van benne? 

- Bizonyos értelemben igen - felelte morbidan Brazil.  

West tudott Ruby Sinkről. A hír forgószélként futott körbe. A főkapitányságon 

mindenki tudta, hogy Miss Sink Brazil főbérlője volt, és amikor West megtudta az 

igazat, valósággal rosszul lett a bűntudattól. Ostobának és tudatlannak érezte 

magát. Brazil úgynevezett barátnőjéről kiderült, hogy egy hetvenegy éves asszony, 

aki egy sorházi lakást adott bérbe Brazilnak. West pokolian érezte magát, és órá-

kon át próbálta kitalálni, mit mondjon. Végighajtott a Fanen. Már semmi sem volt 

nyitva, még a Robin Fogadója sem. Megállt a háza előtt, kikapcsolta a motort, de 



nem szállt ki. Nézte Brazilt a sötétben. Megdobbant a szíve, amikor az utcai lámpa 

árnyékaitól élesen kirajzolódó profilját nézte. 

- Tudom - szólalt meg.  

Brazil hallgatott. 

- Tudok Ruby Sinkről. Hogy a főbérlőd volt. Akivel állítólag találkozgattál. 

Brazil zavartan fordult felé. 

- Találkozgattam? - kérdezte. - Honnan veszel ilyesmit? 

- Az első naptól fogva erről pletykáltak az osztályon - felelte West. - Azt mond-

ták, összejöttél a főbérlőddel. Aztán hallottalak vele telefonon beszélni, és... nos, 

úgy hangzott, mintha bizonyos értelemben igaz volna. 

- Miért? Mert kedves voltam hozzá, amikor rám csipogott? - kérdezte Brazil ér-

zéssel. - Mert magányos volt, és süteményt, tortát meg ilyesmit hozott? - Megre-

megett a hangja. - Az ajtó előtt hagyta, mert sosem voltam otthon, és soha nem 

törődtem vele! 

- Bocsáss meg, Andy! - mondta szelíden West. 



- Olyan, mint az anyám. - Összeomlott. - Soha nem hívom. Folyton részeg, és 

ezt nem bírom elviselni, nem hallgatom meg azokat a szörnyűségeket, amiket 

mond. Nem tudom. Nem tudom. 

West közelebb csúszott, és átölelte. Magához szorította, hogy megnyugtassa. A 

vére felpezsdült, a teste éberré vált. 

- Minden rendben lesz, Andy - csitította. - Minden rendbe jön.  

Szerette volna egy életen át ölelni, de a feszélyezettsége lebírta a varázst. A ko-

rára gondolt. A fiatalember tehetségére, mindarra, ami kivételessé és egyedivé tet-

te. Biztos csak azért kapaszkodik bele, mert rettenetesen feldúlt. Más oka nem le-

het. A szíve biztos nem kalapál úgy, ahogy az övé. Nincs úgy tudatában a testének, 

ahogy ő a sajátjának. Hirtelen elhúzódott. 

- Menjünk be! - javasolta. 

Niles hamarabb hallotta őket, mint ahogy eszükbe jutott volna. Már az ajtó-

ban várt, amikor a gazdája és Zongora Ember beléptek. Zongora Ember lehajolt, 

hogy megsimogassa, de Niles gazdája fütyült rá. Niles nem mozdult, csak a farka 

vége csapkodott. Kancsal szemmel figyelt, és összeesküvést szőtt, míg azok ketten 

bementek a konyhába. Amikor eltűntek szem elöl, Niles felugrott az előszobaasz-

talra. A körmét belevájta a virágbolt kártyájába, majd hangtalanul három lábra 

érkezve leugrott. West úgy érezte, képtelen lesz egy falatot is lenyelni az édesbur-



gonyás pitéből. A szeletre meredt, amelyet Brazil elé tett. A gondolat, hogy Ruby 

Sink azelőtt sütötte, hogy hidegvérrel meggyilkolták, felfoghatatlannak tűnt. 

- Nem dobhatom ki - magyarázta Brazil, aki Westtel szemben ült a konyhaasz-

talnál - Szívtelenség volna. Nem tehetem. Te sem, Virginia. Ő is azt akarná, hogy 

megegyük. 

- De hát ez olyan beteges dolog - felelte West. Pislogva igyekezett a tekintetét 

kiélesíteni, miközben felnézett Brazilra. - Azt hiszem, nem megy.  

Brazil felvette a villát. Összerezzent, amikor levágta a szelet keskenyebbik vé-

gét. Felemelte a falatot. Mély lélegzetet vett, és a szájába tette. West figyelte, ahogy 

Brazil egyet-kettőt rágott, aztán lenyelte. Meglepte, hogy Brazilon végtelen meg-

könnyebbülés látszott. Az arcáról mintha letörölték volna a feszültséget. A szeme 

csillogni kezdett, és olyan kék és acélos lett, amit West megtanult felismerni és 

nagyon is komolyan venni. 

- Minden rendben - mondta Brazil erőteljes hangon. - Bízz bennem! 

Bólintott, hogy jelezze, ehet belőle. West sosem hátrált meg gyáván, ha kihí-

vással került szembe, kivált Brazil esetében. De nagyon nehezére esett egyetlen 

falatot is a szájába tennie. Meglepte, hogy nem tűnt sem furcsának, sem halott-

nak, vagy isten tudja, milyennek. Most már fogalma sem volt, mire számított. 



- Barna cukor, kókusztej, fahéj - sorolta Brazil, aki több időt töltött a konyhá-

ban, mint West. Evett még egy kis sütit, ezúttal tétovázás nélkül. West követte a 

példáját. 

- Mazsola, vanília esszencia. - Brazil a nyelvére koncentrált, mintha különle-

gesen finom bort ízlelgetne. - Á, és gyömbér. Egy csipetnyi. És egy leheletnyi szere-

csendió. 

- Leheletnyi? - emelte fel a hangját West. - Hát ezt a hülyeséget meg honnan 

vetted?  

Brazil lenyelt egy újabb darabkát. West is. 

Lehet, hogy eszik még egy szeletet, hogy bosszantsa. Egyikük sem hallotta 

Nilest, nem mintha máskor felfigyeltek volna rá. Niles a mancsát feltartva jött be. 

Az egyik karmán fehér papír fénylett. 

- Bébi? - rémült meg West, aki rögtön azt hitte, megsérült. - Jaj, édesem, mi 

történt veled?  

Nem vette észre, mi van a macska karmán, amíg Niles fel nem ugrott Brazil 

ölébe, és az előszobai asztalról a virágbolt kártyája a szemük elé nem került. Brazil 

arcán zavar tükröződött. 

- Schwann Virág- és Ajándékbolt? - olvasta hangosan, ami a borítékon állt. - 

Charlotte? - Kihúzta a kártyát. - „Rád gondolok: Andy” - halkult el a hangja.  



West igyekezett nemtörődöm képet vágni, de nem járt sikerrel. Gyűlölte Nilest, 

és tudta, hogy ezért még megfizet neki. 

- Hogy került az előszobai asztalodra? - kérdezte Brazil. 

- Honnan veszed, hogy ott volt? - kérdezte hűvösen West, és elképzelte, amint 

jégesőben kizárja Nilest. 

- Mert láttam, amikor a számítógépen dolgoztunk! 

- Miért néztél bármit is bármelyik asztalon? - West hónapokon át raktározott 

régi haragja és fájdalma felszínre tört. 

- Mert odatetted, hogy meglássam! 

- Micsoda önhittség! 

- Akkor miért? - követelte Brazil. - És ne mondd, hogy Niles tette. 

West ellökte a tányérját. és elnézett Brazil mellett. Igyekezett megfogalmazni a 

mondanivalóját. Az érzelmeinek bevallása olyan veszélyes volt, mint egy sötét kör-

nyéken este az utcán nekiállni pénzt számolni. 

- Mert már nem voltam fontos neked. - Sikerült kimondania. 

- De az azért volt, mert előtte te néztél át rajtam. 



- Mert azt hittem, elhagytál, amint ideértünk, és valaki mással kezdtél járni, 

de még annyi tisztesség sem volt benned hogy szólj. 

- Senkivel sem jártam, Virginia - lágyult el Brazil hangja. Megfogta West kezét.  

West nagy nehezen nyelt egyet. 

- És nem hagytalak el - tette hozzá Brazil. Odatolta mellé a székét, és megcsó-

kolta Westet. A hálószobában felfedezte a Mountain Dew-s borospoharakat. 

 

Hammer már sutba akarta vágni az egész OII-tervet. A fejében lázadó, boldog-

talan emberek tömege kavargott, akik nem hagyták aludni. Bubbára gondolt, és 

arra, mennyire befeketítette. Azon tépelődött, milyen csúnyán bánt Lelia 

Ehrharttal és a hozzá hasonlókkal. Hammer küldetése részben a felvilágosítás kö-

rül forgott. Ennek nem sok jelét tapasztalta. A tervéhez az is hozzátartozott, hogy 

modernizálja a richmondi rendőrséget. És erre mi történt? Az egész COMSTAT te-

lekommunikációs rendszer összeomlott. Az ATM-es rablások gyilkossággá fajultak. 

Bandák szerveződtek. És ráadásnak itt volt Füst. Hammer úgy érezte, képtelen 

lesz elviselni Ruby Sink házának vagy akár a háztömbnek a látványát, ahol Miss 

Sink lakott. Egész éjjel Miss Sink csoszogott rózsaszín köpenyben és papucsban a 

gondolataiban. Képtelen volt az utolsó beszélgetésük emlékétől szabadulni, amit 

Miss Sink háza előtt a járdán folytattak. Hammer olyan tisztán és pontosan látta 

maga előtt az öregasszonyt, hogy megsajdult a szíve, és bűntudat fojtogatta. 



- Kudarcot vallottam - mondta Popeye-nek. Popeye a takaró alatt feküdt, 

Hammer lábai között. 

- Kárt okoztam. Soha nem lett volna szabad idejönnöm. Lefogadom, inkább 

Charlotte-ban élnél, ahol udvarod volt, nem?  

Könny szökött a szemébe. Popeye felkúszott hozzá, és megnyalta az arcát. 

Hammer nem emlékezett, mikor sírt utoljára. Sztoikus nyugalommal fogadta Seth 

halálát, mert úgy vélte, ez a helyes. Racionálisan viszonyult az okokhoz, hogy a fiai 

miért nem akarják látni. Hammer bátor, innovatív, közösségi szemléletű ember 

volt. S mindezt azért, hogy a sok elfoglaltság mellett ne érezze, mennyire magá-

nyos. De ez nem vált be. Felkelt, és felöltözött. 

Brazil házában senki sem vette fel a telefont, amikor odaszólt a kocsijából. 

Azután Westet próbálta hívni, és megkönnyebbült, hogy Brazilt is ott találja. 

- Valami fontosat szeretnék mindkettejüknek mondani - közölte Hammer a te-

lefonban.  

 

A Fanen ilyen hajnali időpontban nem volt olyan nehéz parkolóhelyet találni. 

Beerőltette a kocsiját a járda mellé, pontosan szemben West házával. Kábult volt. 

Nem érezte, hogy jelen volna, és nem is vágyott rá, amikor Brazil ajtót nyitott. 

- Köszönöm, hogy fogadtak - mondta Brazilnak, amikor besétált a nappaliba. 



- Mi köszönjük, hogy idefáradt - felelte Brazil. - Elég nagy a rendetlenség.  

Hammert nem érdekelte, még csak észre sem vette, mi van körülötte, akár 

rendetlen volt, akár sem. Leült egy kemény támlás székre, míg West és Brazil előt-

te foglaltak helyet a kanapén. 

- Virginia, Andy - kezdte a rendőrfőnök. - Le fogok mondani. 

- Jaj, istenem! - Westet megrázta a hír. 

- Nem teheti! - Brazil rosszul lett a bejelentés hallatán. 

- Elsősorban azért, mert mindent elrontottam. Jó rendőrtiszt voltam, jó vezető. 

Itt mindenki gyűlöl minket. 

- Nem mindenki - helyesbített Brazil. 

- A többség igen - ismerte el West. - Őszintén bevallhatjuk. 

- Gondolom, a charlotte-i kapcsolat sem segített - feltételezte Brazil. 

- Vagy az, hogy a COMSTAT-hálózatot gyakorlatilag világszerte megbénítottuk 

- tette hozzá Hammer. 

- És nem sikerült megoldanunk az ATM-ügyeket, mielőtt borzalmas gyilkos-

sághoz vezettek. Nem akadályoztuk meg, hogy a kommunikációs tiszt verekedni 



kezdjen a közlekedési rendőrrel. Pedig pár napja csak, hogy mindketten dicséretet 

kaptak - segítette ki West a kudarcok felsorolásában.  

Hammer összekulcsolta a kezét az ölében, és nem mozdította őket. Nem szakí-

totta félbe Westet. 

Nem állt fel, nem járkált. 

- Mit tesz most, Judy? - kérdezte West. - Hova megy? Visszamegy Charlotte-

ba?  

Hammer megrázta a fejét. 

- Nem megyek sehova - válaszolta. - Ha Richmonddal nem boldogulok, máshol 

sem fogok. Ha a ló összerogy, le kell róla szállni. Nyugdíjba megyek. Nem tudom, 

hol fogok lakni. Nem is számít. 

- Erről jut eszembe - mondta West -, beszélnünk kell az Azálea Parádéról. 

- Hogyan jutottál erre abból, amit most mondott? - kérdezte Brazil. 

- A lóval kapcsolatos megjegyzéséből. Lovas rendőrök is felvonulnak - magya-

rázta West. - És - pillantott Hammerre - Andyvel az ön kocsijában utazunk majd. 

- Milyen kocsi lesz? - kérdezte szórakozottan Hammer. 



- Egy sötétkék Sebring - felelte Brazil. - Szerény, nem feltűnő autó, bár a Phi-

lip Morris egyik nagykutyája a piros Mercedes V12-esében akarta önt fuvarozni. 

- Nem jó ötlet - mormolta Hammer. 

- Szerintem egyáltalán nem kellene felvonulnia - mondta meggyőződéssel 

West. - A parádé lehetséges elkövetési hely lehet Füst számára. És különben sem 

tartom helyesnek, hogy egy lassan vonuló sportkocsiban üljön. Sok odakint a bo-

garas alak.  

Hammer felállt. Nem érdekelte, mi lesz vele. 

- Viszont fontos - mondta tompán. - Minden apróság, amivel hatni tudunk a 

közösségre, segít az ügynek. Nem szeghetünk meg egy ígéretet. 

- A rendes kontingensen túl ötven szolgálaton kívüli rendőrt is odavezénye-

lünk - mondta West. - A polgárok azt hiszik majd, hogy a közlekedésirányítás mi-

att vagyunk ott. És húsz polgári ruhást is mozgósítunk, hogy vegyüljenek el, hát-

ha Füst felbukkan, vagy valaki más okoz gondot. 

 

Bubbának ugyanez járt a fejében. Úgy tartotta, hogy Hammernek nem kellene 

egy nyitott kocsiban utaznia az Azálea Parádén, és még rosszabbnak vélte, hogy ez 

az újságban is megjelent, és így mindenki tudott róla. „Meglehet, hogy itt találko-

zik minden út”, gondolta. Bubbának az a küldetése, hogy Hammert valami ször-



nyű veszélytől megmentse. Bubba úgy gondolta, hogy ebben a Csukáknak is sze-

repük lesz. Ma reggel nyolckor már a Zöld Tető sportbolt előtt parkolt az amerikai 

l-es út mellett, húszpercnyi autóútra Richmondtól. Bubba nem is lehetett volna 

jobb helyen. Amint belépett az ajtón, és több ezer horgászbot, valamint a tartozé-

kaik üdvözölték, a szíve hevesebben kezdett dobogni. Amikor jobbra fordulva meg-

látta a puskák, lőfegyverek, pisztolyok és revolverek százait, kivörösödött a vágy-

tól. Olyan izgalom fogta el, amit Honey mellett sosem érzett. 

- Hé, mi a szösz - üdvözölte lelkesen a boltvezető, Füge Winnick. 

A virginiai törvények szerint egy állampolgár harmincnaponta vehet egy, azaz 

egy kézifegyvert, nem többet. Ez nyújtott alapot a gunyoros a Hónap Fegyvere 

Klub megalapításának. Kicsi, de furmányos klub volt, száznyolcvankilenc férfi és 

hatvankét nő részvételével, akik emlékeztetőket küldtek egymásnak, amikor a 

harminc nap - nagyjából egy hónap - letelt. Ma április 2-a volt. Bubba szokás sze-

rint félreértette. 

- Bárcsak két napja jöttem volna be, vehettem volna egy fegyvert akkor is és 

most is! 

- Puszta vágyálom! - mondta újra Winnick. - Nem így működik, Bubba. És ez 

átkozottul nagy hiba. 

- Szóval azt mondja, nem havonta egyszer. - Bubba nem volt hajlandó elhinni. 



- Nem szó szerint. Csak bizonyos értelemben. Ha minden hónap első napján 

vásárol. 

- Tudja, ellopták az összes fegyveremet - nézett szét Bubba. 

- A srácok említették - szánakozott Winnick. 

- Nem maradt másom, csak az Anaconda, és szükségem van valamire, amit 

könnyebben elrakhatok. - Bubba beszélte a nyelvet. 

- Éppen van bent egy ilyen. 

Winnick szeretetteljesen nyitott ki egy vitrint, és gyöngéden elővett egy negy-

venes Browning S&W III nagy erejű pisztolyt. A szépséget átnyújtotta Bubbának. 

- Ó, istenem - suttogta Bubba, és az ezüstös, krómozott pisztolyt tapogatta. - 

Aj-aj-aj! 

- Formatervezett poliamid markolat az ujjnak kialakított hellyel - sorolta az 

előnyeit Winnick. - Kábé egy kilogramm a súlya, négy és háromnegyedes csöve 

van. Nagyszerű érzés fogni, nem? 

- Azt a nemjóját! Ez igen.  

Bubba visszahúzta a závárt, majd előrepattintotta. Zene volt füleinek. 



- Nem feltűnő elülső irányzék, ellentartásos igazítható hátsó irányzók - folytat-

ta Winnick. - Kétkezes biztosítózár, tíztöltényes tár. 

- Belgiumból importált. - Bubbát nem lehetett átejteni. - Az eredeti. 

- Csak a legjobbat tartjuk. 

- És matt kék bevonattal? - kérdezte Bubba. - Az nem olyan szembeszökő. 

- Bocs - szabadkozott Winnick. - A fenébe! Ha tegnap néz be, még tizenegy da-

rabunk volt. 

- Akkor kénytelen leszek ezzel beérni - mondta Bubba. 

 

Patty Passman is előregondolkodott. Tizenkét éve egyetlen Azálea Parádét sem 

hagyott ki, és ezt sem állt szándékában. Bár Rhoad igazságtalanul sok mindennel 

vádolta, a rendőrtiszt elleni támadás maradt rajta. Remélte, hogy „Szerencsés” 

Willy Loving, az óvadékot letevő kezese hamarosan eljön, hogy kiszabadítsa innét. 

Az őrizeteseknek csak egy átmeneti cellájuk volt, ahol a rabok a saját ruhájukat 

viselték, és csak az övüket vették el, hogy nehezebben tudjanak öngyilkosságot el-

követni. Passman ragadt az izzadságtól, a harisnyája foszlányokban lógott, így 

nem maradt más választása, mint levenni a cellatársa, Tinky Meaney szeme előtt, 

aki a Dixie Szállítóvállalat teherautó-sofőrje volt, és a Hull utcai Grillbüfé parkoló-

jában történt zűr miatt hozták be. Passman nem ismerte a részleteket, de abban 



biztos volt, hogy Tinky Meaney nem tartozik azok közé, akikkel szeretne éjszaka 

együtt aludni. 

- Bárcsak sietne már! - mondta Passman a keskeny, lehajtható fémágyáról. 

Ezt gyakran megismételte, nehogy Meaney azt gondolja, hogy élvezi a társaságát, 

és nem siet itt hagyni. Meaney nagydarab nő volt. Az a típus, aki mindig azt állítja, 

hogy nem kövér, csak nagy csontú és tömör. Ami persze hülyeség volt. Meaney 

combja vastagabb volt, mint a legnagyobb Smithfield sonka, amelyet Passman éle-

tében látott, és valahányszor fel-le járkált az apró cellában, a farmerja surrogott, 

amikor a combjai összedörzsölődtek. A keze széles volt, az ujjai tömzsik, nagy 

bütykeit felhorzsolta verekedés közben. Nyaka nem volt. Ahogy az ágyán ülve 

Passmanra bámult, a melle rálógott üres övtartóira. A felcsúszott farmer széle és a 

kézi gyártású fekete-piros cowboycsizma között kilátszott szőrös lábszára. 

- Mit bámulsz? - kérdezte Meaney, amikor rajtakapta, hogy Passman nézi. 

- Semmit - hazudta Passman. 

Meaney elnyúlt az oldalán, és fél könyökre támaszkodott, az állát a tenyerébe 

fektette. Pislogás nélkül bámult, és Passman azonnal ráismert a nő apró, sötét 

szemének pillantására. Ugyanakkor ámultan vette észre, hogy Meaney melle még 

annál is nagyobb, mint először gondolta. Az egyik lelógott az ágy szélén, majdnem 

a földet seperte. Úgy nézett ki, mint egy homokzsák. Passman most vette csak ész-

re, hogy Meaney nem visel melltartót a Motor Mérföld Vontatás és Platós Szállítás 

feliratú felsője alatt. 



Passmant mindez fájdalmasan emlékeztette az élettől kapott másik pofonra. 

Mindegy, hány kilót hízott, a melle mindig elenyésző maradt. A mell zsírsejtjei ki-

tértek a növekedés és a fejlődés minden eshetősége elől, és ez már fiatal korában 

is így volt. Gyanította, hogy amikor fiatal lányként fiú próbált lenni, a programozás 

nem törlődött, amikor visszatért eredeti neméhez. 

Elviselhetetlenül megalázó volt a nyolcadikos biológiaórán a menstruációról 

szóló felvilágosító filmet nézni: a női alak Passman szeme láttára fejlődött, a mell 

kikerekedett, a körte formájú izmos méh kis vonalkákban ürítette a menzeszt, 

amelyek az érett női alak körvonalaiból a szabadba kerültek. 

A többi lány magáénak érezte a látottakat, de Passman nem. Ha őszinte akart 

lenni, soha nem is kellett volna melltartót viselnie. A menzeszei vesszőnél nem 

vastagabb vonalak voltak, amelyek kurta pillanatokra szünetet tartottak a havi 

ciklusában, rontottak az alacsony vércukorszintjén, és igen ingerültté tették. 

Passman a pubertás fájdalmas emlékeitől meggyötörten meredt még mindig 

Meaney-re. Meaney úgy bámult vissza rá, mint egy töklámpás, és provokatívan 

nyújtózkodni kezdett. Passman hirtelen magához tért, és gyorsan elfordította pil-

lantását. 

- Bárcsak jobban sietne! - ismételte meg vagy századszor, de ezúttal erőtelje-

sebb hangsúllyal. 

- Nem olyan rossz idebent - nyújtotta el a szavakat orrhangon Meaney. - Rá-

ismerek a hangodra. Folyton hallom, amikor a környéken járok vagy áthajtok. 



Egyes, kettes és hármas csatorna, kívülről ismerem mindet. Négy-hatvan pont 

százas megaherz, 460.200-as, 460.325-ös. Kellemesnek találom a hangodat. 

- Kösz. 

- Mit műveltél? 

Passman helyesnek vélte, ha lead egy figyelmeztetést. 

- Péppé vertem egy ürgét - közölte. - Elvesztettem az önuralmamat, és jobban 

vissza kellett volna fognom magamat, mint tettem. Nagydarab állat. Már ráfért. 

Meaney bólintott. 

- Az enyémre is, a franc essen bele. Ülök egy bárban, csak a magam dolgával 

törődöm, egy hosszú, de tényleg nagyon hosszú nap után. Odajön az asztalomhoz 

ez a böhöm, öreg, közönséges faszi, a fején cowboykalap. Ráismertem. - Meaney 

bólintott. - És ő is énrám - bólintott még egyet. - Aznap este a saját kocsijával volt. 

1992-es Chevy Dually, alacsony építésű, jó teherbírású, 454-es, alufelnis, sötétí-

tett üvegű, légzsákos, full extrás. Amikor kimentem a parkolóba, megkérdezte, tet-

szett-e. Mondtam, hogy igen. Megkérdezte, mivel járok. Mondtam, egy Mackkel. 

Erre azt kérdezte, hogy ültem-e már Peterbiltben. Mondtam, hogy már mindent 

vezettem, ami csak létezik. Aztán azt kérdezte, szoptam-e már valakit egy 

Peterbiltben? Mondtam, hogy nem. Erre azt kérdezte, akarom-e. Mondtam, mi-

nek? Erre lerántotta a cipzárját, mire én a Chevy Duallyhoz vágtam. Aztán nyilván 



nekieshettem, mert úgy nézett ki utána, mint egy véres húsdarab, törött csontok 

mindenütt, fogak mindenhol, csak a szájában nem, csaknem minden haját töves-

től kitéptem, a fülét leszakítottam. Azt utálom a legjobban, ha valaki annyira be-

pöccent, hogy később semmire sem emlékszem. Gondolom, valamitől kihagyok, 

mint egy epilepsziás. 

- Velem is ez van - vallotta be Passman. 

- Szóval errefelé laksz? 

- A Regency Mallon lakunk. 

- Ki az a „mi”? - Meaney szeme kisebb és sötétebb lett. 

- Én meg a barátom - hazudott Passman önvédelemből. 

- Nekem is volt egyszer - nosztalgiázott Meaney. - Amikor egyszer előzetesben 

voltam. Már elfelejtettem, miért. Összezártak egy lánnyal. - Meaney bólintott, és 

hanyatt feküdt, a kezét összekulcsolta a feje alatt, a hájhurkái mindenfelé lógtak.  

Passman kezdett pánikba esni. Ha nem siet, kinyitja Szerencsés Lovingot, a 

kezest, gondolta. Nem akarta Meaneyt bátorítani, de tudnia kellett a történet vé-

gét. Be kellett gyűjtenie minél több információt, mert mint az anyja mondogatta, a 

jól értesült ember könnyebben tud védekezni. 

- És mi történt? - kérdezte Passman hosszú, feszült hallgatás után. 



- Hogy miket csináltunk! Tyűha! - Meaney elvigyorodott. Élvezte az emlékeket. 

- Mondok valamit, szívi. Nincs a férfiaknak olyanjuk, amit az ember ne találna 

meg a saját motorházfedele alatt, ha érted, mire gondolok. 

 

Harmincnegyedik fejezet 

 

Az Oliver Hill-i bíróság épülete modern volt, csupa fény és Ayokunle Odeleye 

faragott mahagóni. Brazil még sosem látott olyan bíróságot, amely ennyire nem 

emlékeztetett arra, amire használták, és optimizmusa jelentősen megcsappant, 

amikor Gyom irataival kilenc előtt öt perccel belépett. Más fiatalkorúakkal foglal-

kozó intézményekkel szemben a bíróságnak pontos volt az időbeosztása. Ha a tár-

gyalást kilencre írták ki, akkor kilenckor is kezdődött, és hajszálpontosan ekkor 

jelentette be a hangosbeszélő: 

- Kérjük, hogy Gyom Gardener haladéktalanul jelentkezzék a kettes számú 

tárgyalóteremben.  

Maggie Davis bírónő már a pulpituson ült, fekete talárjában félelmetes és fen-

séges jelenségnek tűnt. Bírónak fiatal volt, és amikor a parlament kinevezte, Davis 

keményen lépett fel, és komoly újításokat vezetett be. Bár a jelentéktelenebb bűn-



cselekményeket elkövető fiatalkorúak adatainak titkosságát védte, az erőszakos 

bűntettek végrehajtóit nem babusgatta vagy óvta. 

- Jó reggelt, Brazil biztos úr! - köszöntötte a bírónő, amikor Brazil leült az első 

sorba, és az altiszt átnyújtotta a bírónőnek Gyom iratait. 

- Jó reggelt, bírónő! - felelte Brazil. Egy seriff-helyettes hátulról bekísérte 

Gyomot, és megállította a bírónő előtt, ahol Gyom az egy számmal nagyobb, kék 

börtön-kezeslábasában és fekete Spalding magas szárú, fűzős cipőjében még ki-

sebbnek látszott. De Gyom büszkén felszegte az állát. Nem tűnt sem bűnbánónak, 

sem letörtnek, sőt valójában mintha már várta volna a meghallgatást, szemben 

Jay Michaellel, az államközösség ügyészével, vagy Sue Cheddarral, a nyomában 

belépő, hivatalból kirendelt védővel, vagy akár Mrs. Gardenerrel, aki az ajtóban 

magyarázta egy seriff-helyettesnek, hogy kicsoda. 

- ...igen, igen, a fiam - hallotta Mrs. Gardenert Brazil. 

- Mrs. Gardener? - kérdezte a bírónő. 

- Igen - suttogta az asszony.  

Gyom anyja ropogósra vasalt kék ruhát és hozzáillő cipőt vett fel, de az arca 

rácáfolt a csinos külsőre. A szeme dagadt volt és kimerültségről árulkodott, mint-

ha egész éjszaka sírt volna. Remegett a keze. Amikor Brazil végül elérte telefonon, 

hogy elmondja, mi történt Gyommal, sírva fakadt, és bevallotta, hogy úgy érzi, 



anyaként kudarcot vallott. Azt is elmondta, hogy amióta Tornádó meghalt, nincse-

nek többé érzései, és semmivel sem tud szembenézni. 

- Jöjjön előre! - mondta kedvesen a bírónő Mrs. Gardenernek. 

Mrs. Gardener a tárgyalóterem elejébe ment, és szótlanul leült az első sorban 

egy sarokba, Braziltól a lehető legmesszebb. Gyom meg sem fordult. 

- Vár még családtagot? - kérdezte a bírónő az asszonyt. 

- Nem, asszonyom - felelte Mrs. Gardener alig hallhatóan. 

- Rendben van - fordult a bírónő Gyomhoz. - Elmondom a jogaidat. 

- Oké - felelte Gyom. 

- Jogod van tanácsot kémi, ragaszkodhatsz a nyilvános tárgyaláshoz, nem kell 

önmagadat vádolnod, jogod van a tanúkat kikérdezni, és eléjük állni, bizonyítékot 

szolgáltatni, és jogod van fellebbezni a bíróság végleges döntése ellen. 

- Köszönöm - felelte Gyom. 

- Megértetted a jogaidat? 

- Nem. 



- Mindez azt jelenti, Gyom, hogy jogod van ügyvédhez, és ma délelőtt semmit 

sem kell mondanod, amivel ronthatsz a helyzeteden. A többi jog rád nem vonatko-

zik, csak ha bűnügyi tárgyalásra kerül a sor. Így már érthető? Felfogtad? 

- Mit jelent az önvád? 

- Ha például olyasmit mondasz, amit felhasználhatnak ellened. 

- Honnan tudom, mi az? - kérdezte Gyom. 

- Figyelmeztetlek, amikor ilyesmit teszel, helyes? 

- És ha nem figyelmeztet elég gyorsan? 

- Ne aggódj, gyors leszek! 

- Megígéri? 

- Hogyne - felelte Davis bírónő. - Nos - nézett a fiúra -, ennek a meghallgatás-

nak az a célja, hogy eldönthessem, bezárva tartsalak-e a fogdában, amíg ki nem 

tűzzük a tárgyalás időpontját, vagy szabadon engedjelek-e. 

- Bezárva akarok maradni! - felelte Gyom. 

- Erről a meghallgatás során majd beszélünk. 

A bírónő ránézett a keresetre, amelyet Brazil írt alá. 



- A virginiai büntető törvénykönyv szerint a 18.2-125-sel: „bármely temetőben 

való éjszakai tiltott tartózkodással”, a 18.2-127-sel: „templomok, egyházi tulajdon, 

temető, temetkezési hely stb. feldúlásával, ill. eltulajdonításával és a 182.2-138.1-

gyel: „köz- vagy magántulajdon szándékos és rosszindulatú meggyalázásával” vá-

dolnak, Gyom. - Előrehajolt. - Érted, mennyire komoly a vád? 

- Csak azt értem, mit tettem és mit nem - válaszolta Gyom. 

- Bűnösnek érzed-e magad vagy sem? 

- Attól függ, mi történik, ha egyiket vagy másikat mondom - felelte a gyerek. 

- Nem így működik, Gyom. 

- Csak azt akarom, hogy beleszólásom legyen. 

- Akkor mondd azt, hogy nem vagy bűnös, és akkor beleszólásod lehet a tár-

gyaláson. 

- És az mikor lesz? 

- Kitűzzük majd az időpontot. 

- Lehetne holnap? 

- Mától számítva huszonegy nap múlva. 



Gyom lesújtottan állt. 

- De az Azálea Parádé szombaton lesz - magyarázta kétségbeesetten. - Nem le-

het most rögtön beleszólásom, hogy felvonulhassak és játszhassak a cintányéron?  

Davis bírónő a többségnél egy fokkal érdekesebbnek találta ezt a fiatalkorú el-

követőt. Michael államközösségi ügyész megzavarodott, Cheddar védőügyvéd értet-

lenül bámult. 

- Ha azt akarod, hogy beleszólásod legyen, Gyom, a másik lehetőség, hogy bű-

nösnek vallod magad. Érted, mit jelent, ha bűnösnek vallod magad? - kérdezte a 

bírónő döbbenetes türelemmel. 

- Hogy én tettem. 

- Azt jelenti, hogy el kell, hogy ítéljelek, Gyom. Lehet, hogy feltételesen szabad-

lábra helyezlek, lehet, hogy nem. Lehet, hogy elveszíted a szabadságodat, más szó-

val visszakerülsz a fogdába, és ha így lesz, semmi esélyed, hogy a közeljövőben 

részt vehess bármilyen parádén. 

- Biztos? - kérdezte Gyom. 

- Olyan biztos, ahogy most itt ülök. 

- Nem vagyok bűnös - vágta rá Gyom -, még ha én tettem is.  



Davis bírónő Mrs. Gardenerre nézett. 

- Van ügyvédjük? 

- Nincs, asszonyom - felelte Mrs. Gardener. 

- Van pénze, hogy ügyvédet fogadjon? 

- Mennyibe kerülne? 

- Esetleg nagyon sokba - felelte a bírónő. 

- Nem akarok ügyvédet! - csipogta közbe Gyom. 

- Nem hozzád beszélek - figyelmeztette a bírónő. 

- Ne fogadj ügyvédet, mama! - kiabálta Gyom. 

- Gyom! - szólt rá most már szigorúan a bírónő. 

- Magamat védem! - Gyomot nem lehetett leállítani. 

- Szó sem lehet róla - mondta Davis bírónő. 

Sue Cheddart rendelte ki Gyom védelmére. Cheddar Gyom mellé lépett és rá-

mosolygott. Sok volt rajta a festék, a szempillafestéke olyan vastag volt, hogy 

Gyomot a frissen leterített aszfaltra emlékeztette. Vörös körmeire kis aranycsilla-



gokat festettek, a körme olyan hosszú volt, hogy az ujja soha nem érintett semmit. 

Gyomra nem tett mély benyomást. 

- Nem akarom! - jelentette ki. - Nincs szükségem senkire, hogy beszéljen he-

lyettem. 

- Úgy döntöttem, hogy szükséged van - mondta a bírónő. - Mr. Michael, legyen 

szíves a tartós előzetes fogva tartás érdekében a bíróság elé terjeszteni a keresetet 

- mondta az államközösségi ügyésznek, aki Brazilra pillantott, és átadta a staféta-

botot. 

- Azt hiszem, tisztelt bírónő, hogy a letartóztató tiszt ezúttal alkalmasabb erre 

a feladatra - felelte Michael. - Nem igazán néztem még át az iratokat. 

Gyomnak nem tetszett, ahogy Sue Cheddar intézte a dolgokat. Valahányszor 

el akarta mondani, hogy történt, Cheddar rászólt, hogy hallgasson. Nem értette, 

hogy derül ki valaha is az igazság, ha az embereknek nem engedik, hogy elmond-

ják, mert bajba kerülhetnek, amikor amúgy is bajban kéne lenniük. Kis idő múl-

tán, miközben Brazil a bíróság elé tárta a tényeket, Gyomnak elege lett abból, 

hogy Cheddar gyakorlatilag belefojtja a szót. Sértett és ingerült lett. Cheddar 

semmi ellen sem tiltakozott, csak Gyom ellen, pedig az ő pártján kellett volna áll-

nia. Gyom tehát magához ragadta a kezdeményezést. Úgy döntött, hogy ha Brazil 

mondja el Gyom történetét, akkor Gyom annyit tiltakozik, amennyit csak akar, 

még ha egyet is ért Brazillal. 



- Kedd hajnali két óra körül Gyom átmászott a Hollywood temető kerítésén, és 

tiltott magánterületre lépett - foglalta össze Brazil a bírónő előtt állva. 

- Nem értünk oda, csak hajnali három után - helyesbített ismét Gyom. 

- Nem tartozik a tárgyhoz - mondta Davis bírónő, amint addig már nemegy-

szer. 

- Pszt! - sziszegett rá Cheddar. 

- Kétségkívül egy bandával volt, és kényszerítették... - folytatta Brazil. 

- Nem én! - tiltakozott Gyom. - Csak Füsttel és Istenséggel voltam, Kutya, Be-

teg és Csipogó nem voltak ott. 

- Nem tartozik a tárgyhoz - szúrta közbe a bírónő. 

- A lényeg az, hogy Gyom festéket vitt a temetőbe azzal a céllal, hogy elcsúfítsa 

Jefferson Davis szobrát. 

- Nem tudtam, ki az - vágott közbe Gyom. - És nem csúfítottam el! Még most 

is szép. Nézzék csak meg! 

- Tisztelt bírónő! - Cheddar kirendelt védő hangja feszült és éles volt. - Azt hi-

szem, az ügyfelem nem érti, mit jelent az önvád. 

  



- Azt mondta, hogy érti - felelte a bírónő. 

- Úgy ám - mondta Gyom Cheddarnak. 

- Kérem, folytassa, Brazil biztos úr! - szólalt meg a bírónő. 

- Gyom egy Spiders kosárlabdás mezt festett a szoborra, majd hajnali ötkor 

vagy a körül a kerítésen átmászva elhagyta a temetőt. 

- Nem volt olyan korán - tiltakozott Gyom. - Tudom, mer' a nap már kezdett 

feljönni, és az mindig hat után történik, mer' akkor szoktam felkelni, mer' nekem 

kell elkészítenem a pirítósomat és a gyümölcskocsonyámat, mielőtt suliba megyek, 

mer' a mamám sokáig dolgozik, ezért nem tud olyan korán felkelni.  

Mrs. Gardener lehajtotta a fejét, és eltakarta az arcát, aztán letörölte a köny-

nyeit. 

- Nem tartozik a tárgyhoz - szólalt meg a bírónő. 

- És különben is plakátfesték volt! - jelentette ki Gyom. - Menjenek, és nézzék 

meg! Egy vízsugár lemossa, de úgy lefoglalta őket, hogy tanulmányozzák, mit kéne 

tenni vele, hogy meg sem nedvesítették az ujjukat, és nem vizsgálták meg, hogy 

rajta marad-e a festék. Az első eső lemossa - szögezte le némi csalódottsággal a 

hangjában.  

Egy pillanatig senki sem szólt. Papírok zörögtek. 



Az ügyész a semmibe révedt, mint aki ott sincs. 

Brazilnak leesett az álla. 

Cheddar néhány pillanattal később fogta csak fel. 

- Vagyis akkor nem is csúfították el igazán! - Úgy koppant a hangja, mint a 

kalapács. 

- Honnan tudja? - tiltakozott az ügyvédjének Gyom. 

- Nézte ma valaki? 

Nem nézte. 

- Akkor ne mondják, hogy... - kezdte, mielőtt Cheddar tenyere betapasztotta 

volna a száját. 

- Hányszor mondjam, hogy fogd be a szád, hogy a munkámat végezhessem! - 

förmedt rá Cheddar. 

Gyom beleharapott a kezébe. 

- Jesszusom! - kiáltott fel Cheddar. - Megharapott! 

- Nem erősen! - védekezett Gyom. - De ő kezdte! És ha megkarmolt volna a 

körmeivel? Látták már őket közelről? - A ruhaujjával törölgette a száját. 



- Rendet! - kiabálta Davis bírónő. 

- És ha letisztítom a szobrot? - kérdezte Gyom. - Ha akarják, megteszem. - 

Nagy áldozat volt a részéről, de tudta, hogy Tornádó emlékműve nem állhat örök-

ké. - Csak azt szeretném, ha becsuknának, a szombat kivételével, amikor az Azá-

lea Parádét tartják. 

- Még nem tartunk ott, Gyom - mondta a bírónő határozottan. - Nem dönthe-

tek, amíg nem hallottam a tanúvallomást. És légy szíves, tartózkodj az ügyvéded 

megharapásától! 

- És ha megígérem, hogy rendbe hozom a rendőrségi számítógépet? Akkor cin-

tányérozhatok a parádén? - erősködött Gyom. 

- Arra utal, ami a sajtóban „Halsteria” néven szerepelt - magyarázta a bírónő-

nek Brazil. 

Cheddar láthatóan megrémült. 

- Abban szenved? - kérdezte megütközve. 

- Ő okozta - mondta Brazil. 

- Az emelvényhez mehetek, tisztelt bírónő? - kérdezte páni rémülettel 

Cheddar. Előrelendült, majd lábujjhegyre állva megragadta a bírói emelvény szé-

lét, és a lehető legközelebb hajolt a bírónőhöz. 



- Tisztelt bírónő - suttogta izgatottan, de mindenki hallotta. - Ha igaz, amit itt 

mondanak, és az ügyfelem terjeszti ezt a halas betegséget, akkor tudnom kell, 

hogy másokat is fenyeget-e a veszély, hogy megkapják! 

Cheddar vészjósló pillantást vetett Gyomra. 

- A mások alatt magamat értem - tette hozzá Cheddar. - Megharapta a keze-

met, bírónő! 

- Azt hiszem, itt nem olyan betegségről van szó! - válaszolta árnyalatnyi inge-

rültséggel Davis bírónő.  

Cheddar körmei villogtak hadonászás közben. 

- Tisztelt bírónő - mondta sürgetőbben -, honnan tudhatom megdönthetetlen 

tényként, hogy nincs valamiféle vírusa, amely valamennyiünket betegséggel fenye-

get? Kivált engem, akinek a bőrével a foga kapcsolatba került! 

Úgy tartotta fel a kezét, mintha a Szabadság-szobor volna. 

- Nem úgy tűnik, mintha kiserkent volna a vére - vélekedett a bírónő. 

- Azt akarja hát mondani, hogy nem utalja be egy idegklinikára vagy hasonló 

helyre, ahol vizsgálatot végeznek? - rikácsolta Cheddar. 

- Igen, pontosan ezt mondom - erősítette meg a bírónő. 



- Akkor felmondok! - emelte a magasba a kezét Cheddar, a vörös és az arany 

megcsillant. 

- Nem, mer' én mondok fel magának előbb! - kiabálta Gyom, miközben 

Cheddar felkapta a széthulló aktatáskáját, amelyből papírok szállingóztak, és ki-

rohant a tárgyalóteremből. 

- Tisztelt bírónő - szólalt meg Brazil. - Az igazság az, hogy mielőbb újra műkö-

désbe kell hoznunk a COMSTAT telekommunikációs rendszerünket. - Tudta, hogy 

eltér a megszokottól, de nem érdekelte. - A hálózat az egész világon leállt e miatt a 

halas dolog miatt. 

- Mindez nem tartozik az ügyhöz, Brazil biztos úr. 

- Hogyne - értett egyet Brazil, majd egy Gyomnak szánt szándékos kihívást 

motyogott a bajsza alatt -, és különben sem tudná rendbe hozni. 

- Dehogynem tudom! - felelte rögtön Gyom. 

- Tényleg? - heccelte tovább Brazil. - Mégis hogyan? 

- Vegye ki a programot, amit akkor csináltam, amikor az AOL-ban a HTML-

tolmácsot kirúgtam és összezavartam!  

Davis bírónő akarata ellenére megijedt, mert mint a világon mindenki más, ő 

is AOL-t használt, és állandóan rettegett a színbombáktól, az IM-bombáktól, a 



HTML-lefagyásoktól, a HTMO-hibáktól, a fentiek kombinációitól vagy a kevésbé 

ártalmatlan, de bosszantóbb üres IM-bombáktól. 

- Mi a rúgás? - kérdezte Gyomtól. 

- A vírus automatikus csomagolásban van a szövegkezelőben - világosította fel 

Gyom úgy, mintha ez a magyarázat olyan magától értetődő volna, mint a színek. - 

Tudja, ha VBMSG alosztályt használ, érti? Hogy nyitva maradjon az ablak, és 

olyasmiket csináljon, amiket meghagytam neki, érti? Mer’ ahogy már mondtam, 

van ez a vírus. Szóval meghagytam neki, hogy tegye oda a térképemet, és tartsa is 

ott. És a rúgásellenes program sem működik, mer' az IM-es programom megnyom-

ta a válasz gombot.  

A teremben az elképedés csendje uralkodott. Brazil mindent lejegyzetelt. Az 

ügyésznek a hitetlenkedéstől tátva maradt a szája. 

- De sosem akartam, hogy a halas térképem máshova is elmenjen - tette hozzá 

Gyom. - Valaki összeragasztotta azokat a címeket, és az nem én voltam. 

- Érti valaki, mit mond? - kérdezte a bírónő. 

- Többé-kevésbé - bólintott Brazil. - És igaza van a címekkel kapcsolatban. 

- Egy perc alatt megmutatom neki, hogyan hozza rendbe, aztán bezárhatnak - 

mondta Gyom. - És végigcsinálhatom a parádét, és aztán megint bezárhatnak.  



Felnézett. A szemében félelem csillogott. Látta, hogy Davis bírónő érti, hogy 

valami rossz történne, ha hagyná hazamenni. Megfordult, és az anyjára nézett. 

- Minden rendben, mama - mondta. - Nincs veled összefüggésben.  

Az anyja szemét elöntötték a könnyek, és ettől Gyom szeme is megnedvese-

dett. Az ügyész, akinek az volt a feladata, hogy a törvény legteljesebb szigorával 

sújtson le, végre bekapcsolódott az ügybe. 

- A szabadon bocsátása oktalan veszélyt jelent mások tulajdonára nézve. - A 

perrendtartást idézte. - Azt hiszem, világos és meggyőző bizonyítékunk van arra, 

hogy ne engedjük szabadon.  

A bírónő előrehajolt, és Gyomra nézett. Elhatározásra jutott. Gyom szíve meg-

dobbant. 

- Úgy vélem, az államnak megalapozott a gyanúja - tudatta mindenkivel. - Má-

tól számítva huszonegy nap múlva bírósági meghallgatást rendelek el. Az állam 

tanúkat állíthat, és a fiatalkorú előzetesben marad. De elrendelem azt is, hogy a 

fiatalkorút most szombaton Brazil rendőrtiszt elvihesse - nézett le Gyomra. - Mikor 

is van a parádé? 

- Tíz óra harminckor- felelte Gyom. - De annál korábban kell ott lennem. 

- És mikor van vége? 



- Tizenegy harminckor - válaszolta a gyerek. - De kicsit tovább kell maradnom. 

- Reggel kilenc és déli egy óra között - mondta a bírónő Brazilnak. - És aztán 

előzetesben lesz a bírósági meghallgatás időpontjáig. 

 

Harmincötödik fejezet 

 

Az Azálea Parádé reggelén Gyom lelke olyan könnyű volt, mint a fény. Arra vá-

gyott, bárcsak úgy festhetne, ahogy érez és amilyen a reggel volt, amikor Brazil 

kocsival elvitte a George Wythe középiskolához, ahol a Godwin zenekara várt és 

bemelegített. Gyom büszke és izzadt volt vörös-fehér, műszállal kevert gyapjú 

egyenruhájában, amelyen számtalan ezüstgomb, a nadrágon pedig díszcsík húzó-

dott. Hengerelt sarkú fekete cipője újnak látszott, a Sabian cintányérok fényesen 

és biztos helyen feküdtek a hátsó ülésre helyezett tokban. 

- Kár, hogy nem volt több időd gyakorolni! - jegyezte meg Brazil. 

Gyom tudta, hogy a zenekar 152 tagja közül valószínűleg ő az egyetlen, aki 

egy hét gyakorlást mulasztott. Nem volt alkalma megnézni a gyakorlási táblázatot, 

vagy begyakorolni az előremasírozást, a helyben járást, a megállást, a díszlépést, a 

hátrafelé masírozást, a kedvenc egy helyben pörgetését és kivált a ráklépést, ami a 



Godwin pompásan összehangolt formációban masírozó zenekara ütőseinek egyedi 

jellegzetessége volt. 

- Minden rendben lesz - nézett ki az ablakon, és dalolt a lelke.  

Már tömegesen özönlöttek az emberek. Az előrejelzések szerint a parádé törté-

netében a legnagyobb részvételre számítottak. Tökéletes volt az időjárás - húsz fok 

fölötti -, enyhe szellő fújt, az égen nem volt egyetlen felhő sem. Az emberek taka-

rókat terítettek le, székeket tettek ki, a fűre állították a babakocsikat és a kerekes 

székeket, és akik a parádé útvonala mentén laktak, úgy vélték, alkalmas az idő a 

kirakodóvásárra. Fényvisszaverő mellényben mindenütt zsaruk sétáltak, és Gyom 

még sosem látott ennyi terelőbóját. 

Brazil szívét összeszorította az aggodalom. Több ezren gyülekeztek, és azok, 

akik részt vettek a parádén, a George Wythe középiskola parkolójában zsúfolódtak 

össze. Ha Füst tervez valamit, Brazil egyszerűen nem látta be, hogy lehetne egyet-

len tinédzsert kiemelni egy ekkora tömegből, kivált, ha Gyom kivételével senki sem 

tudja, hogy néz ki. 

- Szeretném, ha megígérnél valamit, Gyom - fordult a gyerekhez, aki éppen ki-

vette a cintányértokot a kocsiból. - Te biztos ráismernél Füstre vagy a banda más 

tagjára. 

- És!? 



Gyom sietett; idegesen kereste a tekintetével a zenekarát, amely erről a jó kilá-

tást biztosító helyről rikító vörös és fehér foltnak látszott a színes egyenruhák, a 

villogó hangszerek és kardok, a ragyogó botok és a csattogó zászlók kavarodásá-

ban. Véget nem érő sorban kerekes dobogók várakoztak türelmetlenül. A Mason 

zenekar tagjai bohócnak öltöztek. A lovas rendőrök megengedték a gyerekeknek, 

hogy megsimogassák az állatokat. Veterán autók zörögtek. 

- Azoknál jobbak vagyok - mondta Gyom a haditengerészeti kadétok próbafel-

vonulását figyelve. - Nézze azt a buszt! Az a zenekar egyenesen Chicagóból jött! És 

van egy New Yorkból is! 

- Hallottad, amit mondtam, Gyom? - kérdezte Brazil a nyitott ablakon át.  

Télapó őrmester megalapozta a tömeg hangulatát. Az egyik Florette elejtette a 

pálcáját, amely pattogva gurult végig az úton. Vadnyugati öltözékben feszítő embe-

rek miniatűr lovakkal készülődtek, amelyeknek a sörényébe azáleavirágokat tűz-

tek. A Független Tolószékes Atlétikai Egyesület készen állt az indulásra. Gyom ká-

bultan állt. 

- Gyom! - Brazil kezdett kikászálódni a kocsiból. 

- Ne aggódjon, Brazil biztos úr! - nyugtatta meg a gyerek. - Szólok majd. 

- De hogyan? - kérdezte Brazil. Nem volt hajlandó üres ígéretekkel beérni. 



- Amikor semmi okom rá, egy szép hosszú csattogtatás után alaposan megvil-

logtatom a cintányérjaimat. 

- Nem jó, Gyom. Hogy vegyem ezt észre ekkora felfordulásban? - ellenkezett 

Brazil.  

Gyom a fejét törte. Az arcára kiült a feszültség, a háta megroggyant, és amikor 

megszólalt, mélységes lesújtottság látszott rajta: 

- Akkor elengedek egyet. Azt észre fogja venni. Később persze meg kell majd 

magyaráznia, miért tettem, különben az életben nem cintányérozom ebben a ze-

nekarban. 

- Elengedsz egyet? - értetlenkedett Brazil. 

- A szíját eresztem el. Látott már 45 centi átmérőjű cintányért végiggurulni az 

úton? 

- Nem - vallotta be Brazil. 

- Ha majd látja, tudja jól, hogy ezzel jelzem, hogy mindjárt kezdődik a zűr - 

mondta Gyom. 

 



Lelia Ehrhartnak már nem kellett a zűrre várnia. Alaposan szemügyre vette a 

Kék Szalag Bűnüldözési Bizottság piros Cadillac sportkocsiját, amelyen a kis zász-

lók majd gyönyörűen lebegnek és csapkodnak a szélben, amint az autó végiggör-

dül a parádé útvonalán. De Lelia elszörnyedve vette észre, hogy egyetlenegy azá-

lea-virág sem díszíti a kocsit. 

- Vinni kell a parádé tárgyát és üzenetét! - fejtette ki Ed Blackstone bizottsági 

tagnak. 

- Azt hittem, erre valók a kék szalagok - vélte Blackstone, aki nyolcvankettő 

volt, de úgy tartotta, a kor nem számít. - Gondoltam, a mindenütt jelen levő azále-

ák miatt hívják Azálea Parádénak, és nem kell még a kocsit is megtölteni velük, 

főleg mivel elég kevés a hely.  

Ehrhartot nem lehetett jobb belátásra bírni, és megparancsolta, hogy az elülső 

fehér bőrüléseket oldalt, a hátsó ülés nagy részét rakják tele dúsan és sűrűn növő 

rózsaszín és fehér azáleabokrokkal. Mindez a mosolygó és integető bizottsági tagok 

számát háromról egyre csökkentette. 

- Abban egyedül, magamban kell utaznom - döntötte el Ehrhart. 

- Mondok valamit, Lelia - kezdte Blackstone a járókeretére támaszkodva. Eről-

tette a szemét, hogy kilásson a vastag szemüvegen, amelyet szürke hályogjának 

legutóbbi műtétje óta viselt. - Rengeteg lesz a méh. Ez a sok virág vonzza a méhe-

ket, nekem elhiheted. És ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek előre a túl hosszú 



szalagokkal kapcsolatban is. Hétméteresek! - Blackstone nagyon szigorú volt e te-

kintetben. - Ha hátulról valaki túlságosan közel megy hozzád, a kék szalagok biz-

tos beleakadnak valamibe. 

- Hol van Jed? - ráncolta a homlokát Ehrhart. 

- Ott - mutatott egy fára Blackstone. 

Ehrhart a tömeget fürkészte, és meg is pillantotta Jedet egy veterán tűzoltóko-

csi közelében. Cickánnyal csevegett, aki egyszer-kétszer már megjavította Ehrhart 

kocsiját. Ehrhart nem vette szívesen, ha emlékeztetik: Feuer kormányzó még azok 

után sem volt hajlandó részt venni a parádén, hogy Ehrhart felajánlotta, hogy vele 

tart. Viszont legalább annyit felajánlott, hogy Jed vezesse a bizottság kocsiját, 

amelyet Bull Ehrhart egyik betegétől kaptak kölcsön. 

- Mondja meg neki, ideje indulni! - utasította Ehrhart Blackstone-t. 

Blackstone a fa felé intett, hogy siessen.  

 

Se Brazil, se West nem szerette a tömeget, de Hammer rendőrfőnök nem volt 

hajlandó egyedül sütkérezni a rivaldafényben, ugyanis még Brazilnál és Westnél is 

jobban utálta a parádékat és a többi nyilvános ünnepséget. 



- Nem is értem, miért teszi ezt - lamentált West a sötétkék Sebrine hátsó ülé-

séről. - Odakint van ez a gyogyós gyerek, aki legendává akarja kinőni magát vala-

mi igazán rettenetes gaztettel, és erre hogy dönt? - A sofőrülésre csusszant, és 

igazgatni kezdte a tükröket. - Nyitott kocsiban utazik! 

- Nekem sincs ínyemre - mondta Brazil, és bemászott hátra, Hammer mellé. - 

Biztos, hogy ne vezessek? - kérdezte Westtől. 

- Ugyan már - legyintett West.  

Brazil elővett egy kis papírmunkát. 

- Meg kell keresnünk a Musztáng Klubot, mert előttük jövünk a sorban - je-

gyezte meg. 

- És - húzta végig az ujját egy listán - közvetlenül Miss Richmond mögött. 

- Pfuj! - mondta West. 

 

Galamb és egy kövér ember egymástól mintegy félméternyire voltak a 

Westover Hills és Bassetten, a Brentwood Southszal szemben. A kövér akcióra ké-

szen, de lopva pásztázta a tömeget a Leica távcsövén át. Galamb egy mustáros, 

savanyúságos hot dog után kotorászott, amelynek a felét egy kissrác dobta el, 

mintha a hot dog a fán nőne. Galamb a világért sem mulasztotta volna el az Azálea 



Parádét. Az emberek mérhetetlenül pazarlók. Ebben a korban és világban egyetlen 

gyerek sem ismeri a pénz értékét, még azok a felnőttek sem, akik élelmiszerjegyen 

élnek. Kihalászott egy zacskót, amely majdnem tele volt krumpliszirommal, de mi-

előtt a srác, akié volt, kidobta, durván összegyűrte, és ezzel összetörte a tartalmát. 

- Megérdemelnénk egy jó nagy háborút - közölte a kövérrel, bár nem ismerték 

egymást. - Évek óta ezt mondom. 

A kövér maximálisan egyetértett vele. 

- Senki sem érti, milyen az. 

- Hogy is érthetnék? - kukkantott bele Galamb a zacskóba, amelyben egyetlen, 

negyeddollárosnál nagyobb darabot sem talált. 

- Bubbának hívnak - mutatkozott be a kövér, és tovább vizslatta a látcsövön 

át a tömeget. 

- Engem meg Galambnak. 

- Örvendek a szerencsének. 

Galamb észrevett egy másik srácot, aki három rágás után kiköpte a járdára a 

rágógumiját, amikor még sok benne az íz. Egy kocogó asszony rögtön belelépett a 

rágóba. 



- Kösz! - kiabált oda a srácnak, aki kinyitott egy doboz narancslevet, és arrébb 

ment. Az asszony felemelte a jobb lábát, és nézte a Sauccny futócipője talpára ta-

padó gumihoz vezető rózsaszín szálakat. 

- Gyűlöllek! - kiabálta a gyereknek. Emberek kerülték ki, hogy tűrhető kilátást 

nyújtó helyet keressenek. - És gyűlölök minden gyereket! Gyűlölöm az embereket! 

- Én is bepöccennék tőle - jegyezte meg Galamb. - Az emberek fütyülnek egy-

másra. 

 

Bubba Maszatot és a feleségét figyelte: ahogy kempingszékeket állítottak fel 

egy udvaron, amely Bubbától jobbra, mintegy tizenöt méterre lehetett. 

- Valószínűleg nem is ismeri a lakókat - motyogta megújuló dühvel Bubba. - 

Csak pofátlanul kihasználja, mint az életben minden mást. 

- Manapság ilyenek az emberek - tette hozzá Galamb. 

- És azt is tudja, hogy itt vagyok - folytatta Bubba. - A szemétláda tudja, hogy 

ezer dollárral tartozik nekem, de azt állítja, hogy emlékezetkiesése van, nem em-

lékszik a fogadásra, ezért nem is számít. 

- Nem is értem, hova lett a becsületesség - ingatta a fejét Galamb. 



Bubba figyelte, ahogy Maszat kiráz, majd a fűre terít egy kockás abroszt, az-

tán letesz egy kék hűtőládát, és kotorászni kezd benne.  

Galamb hiába keresgélt cigarettacsikket. Meg tudta állapítani, hogy mikor 

ment fel a cigaretta ára. Az emberek a füstszűrőig elszívták a cigarettát, és nem 

hagytak neki semmit. Tegnap reggel egészen megdöbbent, amikor a Main utcán a 

belváros felé haladva a Scott & Stringfellow brókercég előtti Dow Jones elektroni-

kus hirdetőtáblán megpillantotta, hogy a csomagonkénti ár újabb két dollár tizen-

egy centtel emelkedett. Bárcsak többet vett volna, amikor a zálogból pénzhez ju-

tott! Ügyesen kereskedhetett volna. Most valószínűleg gazdag lenne. Miközben ez 

járt a fejében, Bubba az ingzsebébe nyúlt a dobozért. Kirázott egy szálat, anélkül 

hogy elvette volna a szemétől a látcsövet. 

- Jó ez a Merit Ultima? - érdeklődött udvariasan Galamb, amikor Bubba rá-

gyújtott. - Ezt az egyet még nem próbáltam. 

- Nagyon is - erősítette meg Bubba. - Minden, amit a Philip Morris készít, a 

lehető legjobb. 

- Azt mondom én is. Mennyiben más, mint a normál Merit? - kérdezte rava-

szul Galamb. 

- Kipróbál egyet? 



- Nagyon kedves - mondta Galamb, és Bubba a kezébe nyomta az egész do-

bozt. - Hát, igazán nagyon köszönöm. 

  

A távolban sikoltó sziréna és motoros rendőrök dübörgése jelezte a parádé 

kezdetét. Gyom olyan izgatott volt, hogy remegett a térde. 

Az erős pergésű katonadobon játszó Lou Jamesontól jobbra állt, aki a többi 

doboshoz hasonlóan napszemüveget viselt. Gyommal sosem viselkedett barátságo-

san, sőt nemegyszer megjegyezte, hogy cintányérozni mindenki tud, és más zene-

karokban lányokat is látott már ezen a hangszeren játszani. A Western Guilford 

középiskola fehér-fekete egyenruhás zenészei közvetlenül a Godwin előtt álltak. 

A Lakeview Junior aranyzöld egyenruhás diákjai zárták a sort. A legkülönfé-

lébb színű és szabású egyenruhák ragyogó, bátor kavalkádja Gyom számítása sze-

rint 1.6 kilométer hosszan húzódott. A felvonulók megindultak. Az élen haladó 

New Jersey-i zenekar rázendített az „Isten áldja Amerikát!”-ra, ami nem volt éppen 

eredeti választás, és a trombiták kicsit hamisan is szóltak. Gyom büszkén kihúzta 

magát. Néhány lábemeléssel igyekezett bemelegíteni. 

- Bal láb ki és lábujjhegy és lábujjhegy és teljes nyújtás - idézte.  

Jameson megvetően nézett rá. 



- Bal sarok öt centivel a föld fölött, talp és lábujj a földön marad. - Gyom a 

kezdő helyben járást gyakorolta gyors, energikus lépésekkel. - Minden ütem végén 

a boka érinti a térdet, lábujj a lábbal egy vonalban lefelé mutat, a talp egyenes. - 

Bemutatott egy kifogástalan magas lépést - Ütemre lenyomni a bal lábat, majd 

helyben járás. 

- Elég már! - förmedt rá Jameson. 

- Nem! - vágott vissza Gyom. 

Jameson korábban megfélemlítette. De miután letartóztatták, előzetesben volt, 

feleselt egy védőügyvéddel és egyezséget kötött egy bírónővel, Gyom már senkitől 

sem félt. 

- Három, négy, megállás. Balra, jobbra, lábkeresztezés, helyben járás, és egy, 

kettő, három, négy, testsúly a lábujjakon. - A ráklépés kifogástalanra sikerült. 

- A fenébe is, mondtam, hogy hagyd abba! - suttogta Jameson. 

- Állíts le! 

- Elverlek. 

- Remélem, ügyesebben versz majd, mint a dobot - dumált vissza Gyom. 

- VIGYÁZZ! - kiabálta elöl a szólamvezető. 



Gyom vigyázzba állt. A cintányérjai iszonyai nehezek voltak. 

- ZENEKAR, TÍZRE INDULJ! 

Gyom a nyakát nyújtogatta, hogy lássa, mit csinál a zászlóőr. 

Amikor megindultak a fafúvósok, tudta, hogy ő következik. 

 

Füst nem véletlenül lopta el a fekete nejlon Stanley szerszámos övet, amikor 

betört Bubba műhelyébe. A különlegesen mély zsebek tökéletesek voltak, és ezzel 

már akkor tisztában volt, mert Füst már egy ideje tervezgetett. Kopott, koszos 

farmert, mocskos pólót és koszos, elkoptatott Red Wings fűzős cipőt viselt. A fes-

tékpettyes baseballsapkát mélyen a szemébe húzta. Oakley napszemüveget tett fel, 

és napok óta nem borotválkozott. A kutya sem figyelt fel rá, amikor udvarokon át-

sétálva megpróbált minél jobb helyet találni, ahonnan nézheti a parádét, mint 

mindenki más.  

Füst alaposan megfigyelte a George Wythe parkolóját, ahol a felvonulók készü-

lődtek. Ismerte mindenkinek a helyét. Észrevette Gyomot. Elsétált a rendőrfőnök 

és a két zsaru mellett, akik a Godwin előadótermében beszéltek. Fantasztikus ér-

zés volt. Füst idegei zizegtek. Adrenalin spriccelt a vérébe, és szinte mániákussá 

vált. A szerszámos öv zsebeiben rejtőzött a lopott Beretta, négy tízes, valamint két 

darab tizenötös tár, a Glockja és a hozzá való három darab tizenhetes tár. Vagyis 



összesen százhuszonegy Winchester 115-ös szemcsés puskaporral töltött Silvertip 

nagy erejű töltény.  

Nézte az elhaladó veterán Jaguárokat és Chryslereket, majd nyomukban a 

Corvette Klubot. Az emberek integettek és tapsoltak, az idő nagyszerű volt, min-

denkinek remek volt a hangulata.  

Észrevett egy füves lejtőt, amely az utca szintjénél kicsit magasabban volt, 

mint a többi gyepterület. Egy genyó alak meg egy félénk tyúk piros kockás terítőn 

piknikeztek. Füst rátalált a tökéletes helyre. Közvetlen melléjük ment, összefonta a 

karját, és nézte, ahogy az Idegen Háborúk Veteránjai és a Vöröskereszt lassan el-

haladtak alatta. 

 

Bubba azonnal ráismert a Stanley övre. Valami építőmunkáson vette észre. A 

nagy fekete öv a mély zsebekkel pontosan úgy nézett ki, mint az, amelyik Bubba 

garázsából tűnt el. Bubba kicsit élesebbre állította a látcsövet, és ráközelített a pa-

sas arcára. Tizenöt-tizenhatnak látszott, satnya, sápadt kis figurának. Az öv vi-

szont nehéznek tűnt, és a zsebek kidudorodtak. A srác a lehető legszorosabbra 

húzta a bélelt sárga övet, és az egész idétlenül nagynak tűnt rajta, mert az öv XL-

es volt, a srác meg nem nyomhatott hatvan kilónál többet. Bubba egyetlen szer-

számot sem fedezett fel, se mérőszalagot, se szögeket, semmit a kalapácstartóban, 

de még egy nyél sem lógott ki sehonnan. 



- Az övem! - kiáltott fel Bubba, és gyorsabban kezdett verni a szíve. - Tudom, 

hogy az enyém! 

Galamb arrafelé nézett, ahova Bubba. Hunyorgott az újabb Merít Ultima füst-

jétől, amellyel Bubba megajándékozta. 

- Honnan tudja? - kérdezte. 

- A gyorsan kioldható csaton látok egy kis fehér jelet. Lehet, hogy a nevem 

kezdőbetűi. Minden szerszámomra, minden holmimra rá szoktam festeni fehérrel 

a kezdőbetűimet, hogy ha Maszat bármit kölcsönkér, nehogy azt mondhassa ké-

sőbb, hogy az övé! 

- Ki az a Maszat? - kérdezte Galamb, és leverte a cigarettáról a hamut. Egy fe-

hér-fekete egyenruhás zenekar utolsó emberei vonultak el, és a Take the „A” Train-

t játszották. A Godwin zenekar szólamvezetője közvetlen a sarkukban jött. Bubba 

belebámult a látcsőbe, a vér az arcába szökött, a szíve gyorsabban zakatolt, mint 

egy gyors pergésű dob ritmusa, amikor észrevette a Godwin mögött egy zenekarral 

a sötétkék sportkocsit és benne Hammert, Brazilt és Westet. A Bubba övét viselő 

srác feszültnek látszott. A jobb keze meg-megrándult. Láthatóan valamire vagy va-

lakire várt. A Godwin zenekar sorait pásztázta a tekintete, majd egyenesen Ham-

mer rendőrfőnökre nézett. Bubba ebben egészen biztos volt.  

A Godwin belefogott a Titanic címadó dalába. Az építőmunkás jobbra és balra 

nézett, majd a jobb kezével benyúlt az egyik zsebbe, de nem húzta ki. Bubba gon-



dolataiba bevillantak az ellopott fegyverek. Kirohant az utcára; éppen a fafúvósok 

vonultak el előtte. Szívesen előhúzta volna az új Berettáját, de aztán meggondolta 

magát. 

- Állítsák meg - ordította torkaszakadtából. 

 

A kövér ember, akivel Füst Cickány Autómentőjében futott össze, és akit ha-

marosan kirabolt, most egyenesen Füstre mutatott, és ordított. Füst nem vesztette 

el a lélekjelenlétét. Körülnézett, és megvonta a vállát. 

- Micsoda dilinyós! - mondta a mellette piknikező párnak. Rendőrök futottak 

elő, egy lovas rendőr vágtatott oda. Megpróbálták megnyugtatni a kövér embert, és 

elcibálni az úttestről. Füst mosolygott. Ez jobb lesz, mint gondolta. Gyomra nézett. 

A kis gyogyós összecsapta és villogtatta a cintányérjait, a mellette levő dobos meg-

próbált túltenni rajta. Füst nem kapkodott el semmit. Nem nyúl újra a zsebbe, 

gondolta, amíg a kövér ember abba nem hagyja a mutogatást. 

- Tegyenek végre valamit! - üvöltötte a kövér, amikor két zsaru elkapta a kar-

ját. - Őt kapják el, ne engem! A srácot a Stanley szerszámos övvel. 

 

Galamb nyugtalan lett. Kisétált az útra, ahol Bubba a zsarukkal birkózott és 

kiabált. 



- Nézzék, velem van! - mondta a lovas rendőrnek. 

- Menjen hátrébb! - kiabált a rendőr Galambra. 

- A szerszámos öv az ő tulajdona. Látni a fehér kezdőbetűit a csaton. Mármint 

látcsővel. - Galambot nem lehetett elrettenteni. - A srác lopta el.  

Bubba látcsöve a földre esett, majd valahonnan egy pisztoly is kiesett, és zö-

rögve az úttestre hullott. A zsaruk ettől nagyon idegesek lettek. Mindegyik előkap-

ta a gázspray-t meg a bilincset.  

A Godwin zenekara abbahagyta a játékot és megtorpant, amikor egy kissrác 

megbontotta a rendet, és végiggurította az utcán a cintányérját. Galamb most 

döbbent rá, hogy Gyomot látja. Hammer rendőrfőnöknek fogalma sem volt, mi fo-

lyik. A parádé megállt, miközben egy hatalmas bronz dísztárcsának tűnő tárgy 

gumit a kocsija felé. 

- Mi történik? - kérdezte Hammer, és felállt a hátsó ülésről, hogy jobban lás-

son.  

West fékezett. 

- FEKÜDJENEK! - kiabálta Brazil, majd lenyomta Hammert a padlóra. A ze-

nekar tagjai szétrebbentek a cintányér elől, amely megugrott egy kis mélyedésben, 

majd egyre inkább felgyorsulva hangosan elsuhant. A Mason bohócok szétspric-



celtek, a Télapó őrmester úgy igyekezett el az útjából, hogy majdnem belehajtott a 

tömegbe a polgármester kocsijával. A Florette-ek elejtették a pálcáikat. 

 

Jed Lelia Ehrhart előtt pillantotta meg a közeledő cintányért, és hirtelen hát-

ramenetbe kapcsolta a piros Cadillacet. A hátsó ülésről azáleabokrok ugráltak le, 

agyagcserepek törtek szét, méhek röppentek el a baj elől, föld repkedett minden 

irányba, miközben a kék szalagok irányt változtattak és Ehrhart arcába csapód-

tak. A szőke zsaru, akit a minap Jed felvett a temetőben, kiugrott Hammer kocsi-

jából, és futásnak eredt. Jed a fékre taposott. Az első ülés fölött átrepült egy ró-

zsaszín azáleabokor, és Ehrhart felsikoltott. A cintányér a napsütésben villogva 

száguldott el mellettük, mint egy diadalszekér levált, aranyozott kereke. Jed kiug-

rott a kocsiból, még az ajtóval sem bajlódott, de elfelejtette parkoló fokozatba tenni 

a sebváltót. A kocsi a súlyánál fogva gurulni kezdett, Ehrhart pedig a kék szala-

gokkal birkózott, és egyre jobban beléjük gabalyodott Patty Passman, aki a közel-

ben állt az őrjöngő tömegben, ledobta a csokoládé általi halál nevű fagylaltját, és 

kezdte széttaszigálni az előtte állókat. 

- HÚZÁS INNEN, FASZFEJEK! - kiabálta. Cukortól felajzva, megállíthatatla-

nul, csapásokat osztogatva vágott utat a tömegben. A piros Cadillac után eredt, 

kövér testét átvetette a csukott ajtón, beugrott a kormány mögé, a lába égnek me-

redt, majd elkapta a sebváltót, és parkoló fokozatba tette. 

 



Füstöt egy pillanatra megzavarta a felfordulás. A fejében összerakott terv a 

harmadik oldalra ugrott, és ott megállt. Körülnézett, és pár lépést hátrált, de 

majdnem elcsúszott a füvön. Eleinte fel sem fogta, hogy a szőke zsaru, akit az is-

kolában hallott, Gyom és egy hajléktalan teljes sebességgel rohannak felé. 

- FEKÜDJ! - ordította a szőke zsaru.  

A tömegben kitört a pánik. A rendőrök érdeklődése lanyhult a kövér ember 

iránt. Ők is Füst felé futottak, de a szőke zsaru rohant az élen. 

- SZEMÉTLÁDA! - rikoltotta a kövér ember Füstnek. A piknikező pár elugrott, 

amikor a kövér átcsörtetett a piros-fehér kockás terítőn. Füst megrémült, és elő-

vette a Berettát. Zavarában azonban elfelejtette kibiztosítani. Minden irányból em-

berek vágtattak Füst felé. Az élükön Gyom futott, fekete kalapján a toll teljesen 

hátrahajlott, miközben hihetetlen sebességgel szedte a lábát. Füst elejtette a Be-

rettát, és a Glock után nyúlt, amikor Gyom mintegy másfél méternyire felpattant a 

földről, és orrba verte Füstöt, aztán a hajába markolva a földre rántotta. A 

Glockért birkóztak. Amikor Gyom erősen a csuklójába harapott, Füst elengedte a 

fegyvert. 

- MEGÖLLEK, TE ROHADT SZEMÉT! - sikította Gyom, és az öklével püfölte 

Füstöt.  

Brazil megpróbálta rákattintani a bilincset Füst csuklójára, aki a fűben hem-

pergett és ordított. A derekára csatolt lopott övből szerteszét gurultak a töltények. 



És ebben a pillanatban a közösségi részvétel csak tovább rontott a helyzeten. 

Bubba bokszállásba helyezkedett, és valahányszor Gyomtól odafért, behúzott 

egyet Füstnek. Galamb a földön feküdt, és igyekezett lefogni Füst bokáját. Több 

zsaru is Füst után kapkodott, és elállta Brazil útját. Az egyik sajnálatos módon 

megnyomta a gázspray-t, és a következő pillanatban mindenki a földön fetrengett, 

a tenyerét a szemére szorította és üvöltött fájdalmában. Füst felpattant, az egyik 

zsarut ágyékon rúgta, a másik zsaru pisztolytáskájából kikapta a Sig Sauert. Vé-

resen, lihegve, két remegő kézzel ragadta meg a fegyvert, dühtől vérben forgó sze-

méből patakzottak a könnyek. Nem látta a két nőt, akik a mögötte levő két ház kö-

zötti sikátoron vágtak át. 

 

Hammer és West előreszegezett pisztollyal, sebesen futott Füst felé. Úgy lát-

ták, hogy Füst azt próbálja meg eldönteni, kit lőjön le. Vadul egy kövér emberre 

szegezte a fegyvert, akiben Hammer felismerte Bubbát. Aztán a fegyver csöve Bra-

zil és a többi földön heverő zsaru felé fordult, majd a menekülő emberekre és a pa-

rádé résztvevőire. Hammer nem vehette célba Füstöt, mert egy hajléktalan és egy 

zenekari egyenruhát viselő kisgyerek az útjában volt. A levegőben terjengő gáz 

marta a szemét és a tüdejét. West jobbra, Hammer balra futott, amikor Füst meg-

pördült, mert valószínűleg felfigyelt a közeledő léptekre. A pisztoly csöve óriásinak 

és valószerűtlennek tűnt, amikor egyenesen Hammer arcába célzott. De Hammer 

nem lőhetett először, túl sokan álltak kettejük között. Hammer egy ideje már nem 

vett részt közelharcban, de nem felejtette el, amire tanították. A pisztolyát teljes 



erejéből Füsthöz vágta. A fegyver megperdült a levegőben, mint egy bumeráng, és 

Füst akaratlanul is felemelte a karját, hogy kivédje, ezzel lehetőséget adott Ham-

mernek, hogy a lábára vesse magát, és a földre rántsa. Birkózni kezdtek Füst fegy-

veréért. 

- ERESZD EL! - parancsolt rá Hammer.  

Füst megpróbálta Hammer bordái közé szorítani a fegyvert, Hammer pedig jó 

fogást talált Füst egyik hüvelykujján. Hátrafeszítette, ami régi, jól bevált fogás volt. 

Füst felüvöltött a fájdalomtól. Hammer kicsavarta a kezéből a pisztolyt, és az álla 

alá nyomta. 

- HA MEGMOCCANSZ, SZÉTLÖVÖM A FEJEDET! - ordította az arcába. 

Az ujja a ravaszon volt. Csak egy ürügyre várt. 

- Te rohadt kis senki! - kiabálta az arcába. - Az a tehetetlen kis öregasszony, 

akit megöltél, a szomszédom volt! 

Brazil közben annyira magához tért, hogy West segítségével megbilincselje 

Füstöt, és elvonszolja. Bubba felült, az arcán csorgott a könny. Galamb hasmánt 

feküdt, és még eltakarta a szemét. A csonkjáról lecsúszott a zokni. Gyom támo-

lyogva feltápászkodott. Kivörösödött könnyes szemmel nézett Hammer rendőrfő-

nökre, aki mozdulatlanul, leeresztett fegyverrel állt. 

- Köszönöm - motyogta Gyom. - Igazán örülök, hogy itt van. 



Harminchatodik fejezet 

 

Esett aznap éjszaka. Az égből hullámokban szakadt az eső, ami Gyomot az 

óceánokról készült képekre emlékeztette. Azután jégeső kopogott az utcán, és a 

szél olyan erősen fújt, hogy Gyom úgy érezte, még az ajtócsengőket is meg tudja 

nyomni. 

- Ki az? - suttogta a sötétben a mindenkori hatalmasságokkal kikezdve. - 

Gyertek be! - mondta magában. - Ó, bocsi, azt hiszem, elfelejtettem, hogy kell ki-

nyitni az ajtót!  

Könnyes lett a szeme, a tréfálkozásra tett kísérlete senkit sem nevettetett meg, 

hisz senki sem volt ott rajta kívül. Rácsos ablakán túl villám lobbant, aztán úgy 

csattant és dübörgött a dörgés, mint egy kipukkasztott rágó. Gyom elképzelt egy 

tornádót, és a bátyjára gondolt. Tudta, hogy nem szabad golfütővel mászkálnia, 

cintányéron játszania vagy telefonálnia, amikor vihar van, ő meg most itt ült egy 

rozsdamentes acélágyon. 

Kit izgat, ha meghal. 

 

A fiatalkorúak fogdájának másik részlegében, amelyet csak „tartály”-nak hív-

tak, Füst ült egy zárkában. Gyomnak ettől a gondolattól mintha hangyák ezrei in-



dultak volna el a bőrén. Vakarózni kezdett, és igyekezett lesöpörni magáról a kép-

zelt rovarokat, a szíve összevissza vert. Alig kapott levegőt, és képtelen volt felme-

legedni. Még szorosabbra húzta maga körül a takarót, és amikor újabb villám ha-

sította fel az eget odakint, mint egy ágyú torkolattüze, ismét az acélágyára gondolt. 

 

Hammer rendőrfőnök utálta a villámlást, és rendszerint illő távolságot tartott 

az ablaktól és mindentől, amely vezette az áramot. De most képtelen volt nyugton 

maradni. Az ablakok előtt járt fel-alá a nappalijában, lámpák, kandallóvasak köze-

lében, egy bronzcsillár alatt, miközben West és Brazil tűkön ültek a kanapéján, és 

újra meg újra átvették az aznap történteket. 

- Nem érdekel, bárki bármit is mond - ismételte Brazil a legégetőbb problémá-

ját, mialatt kialudt a villany. - Gyom nem maradhat ugyanabban az intézmény-

ben, ahol Füstöt tartják fogva. Akár egy fogdában vannak, akár különbözőben 

Füst már többször bebizonyította, milyen ördögien okos. 

- Annyira azért nem, hogy megússza a letartóztatást - emlékeztette őket West. 

- De nekem sincs ínyemre ez a helyzet. 

- Igen, igen, igen - jött-ment nyugtalanul Hammer, miközben Popeye egy füles 

fotelban horkolt, és kint meghasadt az ég.  



Brazil annyira aggódott, hogy drasztikus lépésre is elszánta volna magát, bár 

hogy ez mi volna, azt még nem tudta. Füst nyilván nem akarta, hogy Istenség, Ku-

tya, Csipogó és Beteg szabadon grasszáljon, miközben ő börtönben ül. Elmesélte a 

rendőröknek, hol találják meg őket, és most a Csukák mindegyike más-más „tar-

tályban” ült, egy-két folyosónyira attól a helytől, ahol Gyomot az acélvécés, lehajt-

ható ágyas, egyszemélyes zárkájában tartották. 

- Szükségünk van Gyomra, hogy ellenük valljon - folytatta Brazil. 

- Nem érdekel, ki hol alszik - tette hozzá West -, de Gyom könnyen kerülhet 

egy helyre Füsttel vagy bármelyik másik bandataggal. És Miss Istenség is egy ro-

hadt csörgőkígyó. 

- Igazuk van, Andy, Virginia. - Hammer csak annyi időre állt meg, hogy meg-

gyújtson pár gyertyát. - Még ma éjjel ki kell hoznunk! 

Ehhez pedig szokatlan, újszerű tervre volt szükség, és Hammer ki is ötlött egy 

ilyet. Negyed kilenckor felhívta otthon Davis bírónőt. 

- Örülök, hogy otthon találom - mondta gyorsan Hammer. 

- Ilyen éjszakán nem is akarnék másutt lenni - mondta a bírónő. - Elnézést, 

hogy nem mentem el a parádéra. Istenem! Nagyon helyes, Judy. Bárcsak ott lehet-

tem volna, hogy lássam, amikor kiiktatja azt a kis gazembert! 



- Nem tettem sokat - hárította el a dicséretet Hammer. - Amint lehet, ki kell 

hoznunk Gyom Gardenert az előzetesből. 

- Azt hittem, ő kívánkozik oda. 

- Az korábban volt - mondta Hammer. - De most ott van Füst és a bandája. 

Nem jó ez így, Maggie. 

A bírónő töprengett egy sort. 

- Mit javasol? - kérdezte végül. 

Hammer tisztában volt azzal, hogy amit most tanácsol, nem történhet meg. 

Ahogy annak a többsége sem, amit élete során elért, legalábbis azok szerint, akik 

körbeállták és figyelték. 

- El tudja érni az államközösségi ügyészt és a kirendelt védőt? - kérdezte. 

- Természetesen. 

- Gondoskodom róla, hogy kinyíljon a kapu. 

- Milyen kapu? - kérdezte a bírónő. 

 



Kilenckor négy kocsiban mind a hatan megérkeztek a Hollywood temető vas-

kapuja elé. Az öreg bukszusokat és fákat eső csapkodta, a sírkövek és az emlék-

művek vizesen és kísértetiesen bukkantak fel a rajtuk végigseperő fényszórók su-

garában. A rendőrfőnök, Brazil és West ültek az első kocsiban. Mögöttük jött Da-

vis bírónő a Volvójában, Michael államügyész a Honda Accordjában. Kicsivel távo-

labb Sue Cheddar, aki lemondott, és akit aztán Gyom kirúgott, de akit most Davis 

bírónő visszarendelt védőnek, a régi Mercury Cougarjában követte őket. 

- Az ördögbe is, őszintén remélem, hogy igazat mondott - vetette oda West 

Hammernek és Brazilnak. 

- Semmi kétségem - felelte Hammer, mintha nagyon jól ismémé Gyomot.  

Vizet fröcskölve haladtak végig a Waterview sugárúton, a szélben vadul csap-

kodtak és kapkodtak utánuk a faágak. Angyalok sziluettjei néztek rájuk. Sötét 

sírkamrák vonták magukhoz Hammer képzeletét az ólomkeretes, színes üvegabla-

kokon át, és idézték fel benne gyermekkori félelmeit. Tízéves volt, amikor a közvet-

len szomszédjukat, Mrs. Wheatet eltemették egy háztömbbel arrébb, a baptista 

templom temetőjében, és a szürke gránit sírköve jól látszott az utca túloldalán. 

Amikor reggel iskolába ment, Hammer mindig úgy rohant el a temető mellett, mint 

akinek a szemét vették, mert sosem kedvelte Mrs. Wheatet, és biztosra vette, hogy 

Mrs. Wheat ezt most, hogy a mennyországban van, nagyon is jól tudja.  

Hammer még most is gyűlölte a temetőket. Semmit sem szeretett rajtuk. Félt a 

penetráns szagoktól, a bogarak neszezésétől, az alig észrevehető halmoktól. Félt a 



haláltól. Félt attól, amit Seth halálával kapcsolatban érzett. Félt az egyedülléttől. A 

félelemtől. A sok félelem sok energiájába került, és ebben a pillanatban, őszintén 

szólva, nagyon elege volt. 

- Nevetséges - mondta Brazilnak és Westnek. - Nem mondok fel, nem vonulok 

vissza, nem teszek semmit, punktum. 

- Hát, ha megteszi - vágott vissza West -, akkor nem maradok itt! 

- Én sem - tudatta a főnökével Brazil, miközben egyre közelebb értek a Davis 

köröndhöz. 

- Jönnek még? - kukkantott Hammer a visszapillantó tükörbe. 

- Nem szabad felmondania, Hammer rendőrfőnök asszony - tanácsolta Brazil. 

- Kivált most. Szerintem minél többen kritizálják, annál több borsot kell az orruk 

alá törnie a jelenlétével. 

- Nagyon furfangos - tűnődött el Hammer Brazil kijelentésén. - Tetszik ez a 

gondolat.  

Nem mindenki dicsérte Hammert, ahogyan leszerelte Füstöt, és szidalmakat 

üvöltve a fejének szegezte a fegyvert. A polgármester - még időben, hogy az összes 

tévécsatorna lehozza a hatórás hírekben - azt nyilatkozta, hogy ennek az esetnek 

eleve meg sem lett volna szabad történnie, és Hammer hősies viselkedését haszon-

leső médiamutatványnak minősítette. Lelia Ehrhart azt mondta a Q94-nek, hogy 



Hammer egy „katonai csizmás sorgyilkos”, aki „füttyöget” a bűnmegelőzésre. A vá-

rosi közigazgatás vezetője szerint a belügyi tárca alapos vizsgálatára van szükség. 

- A ma történtek ne szegjék a kedvét! - biztatta Brazil, mintha tudta volna, mi-

re gondol. - Ne feledje, hogy nagy hatást tett Feuer kormányzóra! Felhívta önt, 

hogy gratuláljon. A véleménye fontosabb, mint a többieké. 

- Nem kellene már valahol befordulnunk? - Hammer semmit sem látott. 

 

Brazil látta meg elsőként Jefferson Davist. 

- Elolvadokl Elolvadok! - utánozta Brazil az Óz, a csodák csodájá-ból a gonosz 

boszorkányt. 

- Megáll az eszem! - mondta West, amikor Hammer magasra állított fényszóró-

ja a szoborra vetült. Megállította a Crown Victoriáját, és a rendőrségi fényszórót is 

a szoborra irányította. 

- Nem semmi! - kiáltotta Brazil. - Az ördögbe is, bárcsak Gyom is itt volna és 

láthatná! 

- Hát, nem is tudom - mondta elgondolkodva Hammer. - Valószínűleg csaló-

dott volna. 



- Igen - értett egyet szomorúan Brazil. - Azt hiszem, igaza van. 

Tornádó továbbállt. Jeff Davis gyorsan szabadult meg frissen szerzett bőrszí-

nétől és a Richmondi Egyetem Spiders kosárlabdacsapatában betöltött pozíciójá-

tól. Az arcán fekete csíkok csorogtak, fehér-vörös meze tócsákba gyűlt már többé 

nem Nike lábbelije körül és a narancsfoltos piedesztálon, amelyen állt. A bal kezé-

ben tartott kosárlabda ismét visszavedlett kalappá.  

Kocsiajtók nyíltak és csukódtak, az eső szétszórta a fényeket. Lábak tocsogtak 

és cuppantak vizesen a kövön. Davis bírónő New York-i születésű volt. Odament a 

szoborhoz, és gondosan végigvizsgálta. Lehajolt, és felvett a sárból egy kis Dél ke-

resztjét. Meglengette a hurkapálcikán, mintha arra lenne kíváncsi, hogy működik-

e, vagy mi is volt ez a nagy felhajtás. 

- Szerintem nyilvánvalóan szó sincs többé sírgyalázásról - jelentette ki Ham-

mer. - Ahogy eddig sem. Csak azt hittük.  

Sue Cheddar egy élénk rózsaszín ernyőt tartott a feje fölé, és beszéd közben 

csak hosszú, eleven körmeit lehetett látni. 

- Látja! - intett vörös karmaival az államügyész felé.  

Michael lassan bőrig ázott, és rosszul szabott szürke öltönyében és vékony fe-

kete nyakkendőjében úgy festett, mint egy legyőzött konföderációs katona. A haja 



a koponyájához tapadt, az eső lecsorgott fáradt arcán, mialatt azt figyelte, hogy 

veszti el ismét a dicsőségét a konföderáció elnöke. 

- A lényeg az, hogy Gyom nem akart kárt okozni - mondta különösebb meg-

győződés nélkül. - A fenébe is, hát sosem áll el az eső? Látniuk kellene a kertemet. 

És előtte az utat is, mivel a város az ujját sem mozdítja. Legalább húsz centi ma-

gasan áll a víz. 

- Ellenérvek? - fordult szembe a többiekkel Davis bírónő, miközben az esőből 

jégeső lett, és kopogni, pattogni kezdett. 

- Részemről semmi - mondta West. 

- Természetesen semmi - hagyta helyben Hammer. 

- Semmi - értett egyet a többiekkel Brazil. 

- Akkor úgy döntök, hogy a Gyom Gardener elleni vádat ejtjük - határozott 

Davis bírónő, egy nyitott Bibliát tartó márvány asszony és egy angyal tekintetének 

kereszttüzében. - Intézzük el a papírmunkát! Elrendelem az azonnali szabadon 

bocsátását. 

- Máris - helyeselt Hammer. - Virginia, Andy? Azonnal menjenek a fogdához! 

Hazavisszük Gyomot.  



Brazil éljenezni kezdett, és átölelte Westet. Hammer rendőrfőnök tapsolt. West 

is. Cheddar is csatlakozott hozzájuk, bár az ujjai nem értek össze. Michael állam-

ügyész megvonta a vállát. Elintézték a papírmunkát, és mind a hatan visszaültek 

a kocsijukba. Jefferson Davis eltűnt az éjszakában, ahogy a kis gépkocsi-konvoj az 

esőben végiggurult a Waterview-n, amely már nem tűnt olyan riasztónak, és a sír-

emlékek előtt, amelyek már egyáltalán nem látszottak olyan szomorúnak. 

 

Impresszum 

 

Amerika első számú krimiírónője, a The New York Times sikerlistáját vezető 

Darázsfészek szerzője ismét egy nagyvárosi rendőrség nehézségekkel küszködő, 

viharos központját veszi célba, és semmi sem marad rejtve előtte. A helyszín ezút-

tal a virginiai Richmond. Ide helyezik át a korábbi charlotte-i rendőrfőnököt, Judy 

Hammert, akinek férje nemrég bekövetkezett halála és a helyi vezetők ellenszenve 

miatt pályája eddigi legnehezebb megbízatásával kell szembenéznie. Egyedül he-

lyettesére, Virginia Westre, és az újonc Andy Brazilra számíthat. Ők hárman a 

nyilvánosság kíméletlen tekintetének kitéve próbálják meg kideríteni, mi lehet az 

összefüggés a konföderáció egykori elnöke, Jefferson Davis szobrának meggyalá-

zása és egy idős asszony brutális meggyilkolása között. 
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1 Lyndon B. Johnson amerikai elnök „Katicabogár” becenevű özvegyének - a 

ford. 

 

2 Amerikai kábeltelevíziós csatorna, amelyen a szenátusi üléseket közvetítik - 

a ford. 

 

3 Három Grand Slam-nyertes afroamerikai teniszező - a ford. 

 



4 Afroamerikai taxisofőr, akit egy gyorshajtás miatt a Los Angeles-i rendőrök 

brutálisan megvertek, miközben egy járókelő felvételt készített az esetről. Ez ké-

sőbb nagy visszhangot keltett a médiában - a ford. 


